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Sammanfattning 

Vintertullen (kv. Hamnvakten 2, Katarina Bangata 80) uppfördes 1982 och är idag 

både ett servicehus som erbjuder egna boenden för äldre med varierande vårdbehov 

samt ett vård- och omsorgsboende. Fastigheten ägs av Micasa fastigheter i Stockholm 

AB (Micasa). 

 

Natten till den 19 februari 2014 utbröt en brand i en lägenhet i den del av byggnaden 

som tillhör servicehuset. Vad som orsakade branden är inte klarlagt men att personen 

som bodde i lägenheten inte själv haft förmågan att upprätthålla ett skäligt1 brandskydd 

i sin lägenhet är tydligt. Samhället har inte heller bidragit genom vare sig tillsyn eller 

hjälpinsatser för att säkerställa en skälig brandskyddsnivå i den boendes lägenhet.  

 

Lägenhetsdörren var öppen under brandförloppet vilket medförde en snabb spridning 

av rök till korridoren utanför lägenheten. Röken spred sig även snabbt via otätheter och 

via ventilationssystemet till angränsande lägenheter och korridorer, även till andra 

våningsplan. Den boende i brandlägenheten omkom i samband med branden och den 

boende i en grannlägenhet omkom till följd av kolmonoxidförgiftning. 

 

Ett automatiskt brandlarm fanns i byggnaden och det var kopplat till SOS - Alarm AB 

(SOS) och räddningstjänsten. Kosmo AB, som är vårdgivare, hade personal i byggnaden 

som agerade så som var avsett när brandlarmet gick. Personalen hindrades dock från 

att nå brandlägenheten av den rökfyllda korridoren.  

 

Räddningstjänstens insats med rökdykare var svårare än vad som är normalt vid en 

lägenhetsbrand. Den första insatsen försvårades av att branden spridit sig ut i 

korridoren, vilket medförde att insatsen fick genomföras med lång inträngningsväg 

från rökfri miljö. Trots detta släcktes branden förhållandevis snabbt. 

Räddningstjänstens insats begränsade en mer omfattande rökspridning, men när 

branden var släckt hade redan rökspridning skett till brandceller (korridorer, 

lägenheter) i flera våningsplan. Det efterföljande arbetet med att ventilera bort rök, 

kontrollera rökspridning till lägenheter och evakuera boende blev tidskrävande. Det 

fanns få fönster i anslutning till korridorerna på våningsplanen vilket begränsade 

möjligheten att ventilera ut röken. Flertalet av de boende hade dessutom 

funktionsnedsättningar.  

 

Att flertalet av de boende i huset hade begränsad förmåga att själva utrymma eller på 

annat sätt agera för att skydda sig själva medförde försvårande omständigheter. Dels 

låg svårigheterna i att flera boende som fått in rök i sina lägenheter inte själva kunde 

ventilera ut den eller gå ut på sina balkonger. Dels låg svårigheterna i att 

räddningstjänsten behövde identifiera de lägenheter där det fanns boende som 

behövde assistans. I kombination med den oväntat omfattande rökspridningen som 

exponerade många boende för potentiellt kritiska förhållanden bidrog de boendes 

funktionsnedsättningar till händelsens allvarliga konsekvenser. 

                                                        
1
 Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) [14] 



 

 

 

Utredningen visar på att räddningstjänstens insats avvek från både standardrutiner och 

interna säkerhetsföreskrifter. Utredningen har dock inte kunnat koppla dessa 

avvikelser till en negativ inverkan på skadeutfallet.  

 

Den delen av räddningsinsatsen som berörde utrymningen hade sannolikt kunnat 

genomföras effektivare. Räddningstjänsten valde att kontrollera samtliga lägenheter 

och utifrån en enskild bedömning avgöra om det var möjligt för de boende att istället 

för att evakueras vara kvar i sina lägenheter. Detta medförde att det under den senare 

fasen av insatsen var svårt för insatspersonalen att upprätthålla en samlad bild av var 

boende fanns kvar i sina lägenheter, vilka av de boende som fortfarande behövde 

assistans och vilka som redan hade evakuerats. Samtidigt kvarstod problematiken kring 

att en stor mängd rök fortfarande fanns kvar i byggnaden. 

 

Den enskildes oförmåga att ta ansvar för sitt eget brandskydd, bristande samhällelig 

tillsyn, ett stort antal funktionsnedsatta personer samt ett byggnadstekniskt 

brandskydd som misslyckades med att hindra en omfattande rökspridning är 

bakomliggande faktorer som både ledde fram till branden och bidrog till dess allvarliga 

konsekvenser.  
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1 Syften med fördjupade 

olycksundersökningar 

Den lag som styr arbetet med olycksundersökning är Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 3 kap. 10§  

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för 

att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 

insatsen har genomförts” 

 

Enligt propositionen 2002/03:119 är syftena med fördjupade olycksundersökningar 

bland annat följande: 

 räddningsinsatsens effektivitet kan mätas 

 användandet av ekonomiska resurser kan värderas 

 huruvida rätt förebyggande åtgärder är vidtagna 

 de utgör en del av den interna kvalitetssäkringen för räddningstjänsten 

 de utgör underlag för metodutveckling och framtida räddningsinsatser  

 

Olycksundersökningar syftar alltså främst på att ett lärande med 

säkerhetshöjande effekt ska uppnås antingen hos räddningstjänsten eller 

hos externa aktörer. Olycksundersökningar syftar inte primärt till att ligga som 

underlag i rättsliga sammanhang mellan externa parter eller avgörande om 

ansvarsförhållanden. Likaså innebär skälighetsbegreppet i 3 kap. 10§ att all inhämtad 

fakta inte fullt ut kan källgranskas.  

 

2 Grundinformation om olyckan 

Automatlarm Brand i byggnad Katarina Bangata 80, Stockholm 

Lägenhetsbrand i servicehus 

2014-02-19 kl. 00:38:53 

Insatsrapport 2014167448 

Ärendenummer 01A4 Storstockholms brandförsvar 119.30606.1 

Eget larmnummer 2014167448 

Årssekvensnummer 2014001242 

 

I samband med branden omkom två personer 79 respektive 94 år gamla. 
 

3 Yttre omständigheter 

Rådande väderförhållanden med värden från SMHI Observatorielunden i Stockholm: 

 -3,2 C 

 3-5 m/sek ostlig vind 

 37 % luftfuktighet 

 1028.8 hpa lufttryck 

 Mörker 
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4 Begreppsförklaring 

BIB Brandchef i beredskap 

FA Farsta brandstation 

FOFU Fördjupad olycksförloppsundersökning 

JO Johannes brandstation 

KT Katarina brandstation 

OC Operativ chef  

Rdl Rökdykarledare 

Rd Rökdykare 

RVL Restvärdesledare 

SSBF Storstockholms brandförsvar 

SSRC Storstockholms räddnings central 

TIB Tjänsteman i beredskap  

POSOM Psykiskt- och socialt omhändertagande 

VBI  Vakthavande brandingenjör 

YB Yttre befäl 

ÖM Östermalms brandstation 
 

5 Uppdrag 

Frågeställningar och områden som ingått i uppdraget 

 

 Vilka bakgrundsfaktorer fanns som ledde fram till branden och dess allvarliga 

konsekvenser? 

 Hur skedde rökspridningen och vad var orsaken till det? 

 Vilka verksamheter bedrivs i byggnaden och hur har de påverkat händelsen? 

 Kunde räddningsinsatsen gjorts på ett mer effektivt sätt så att skadorna till följd 

av branden blivit mindre? 

 

Om det under undersökningsarbetet framkommer faktorer som kan påverka boendes 

brandskydd och framtida insatser vid likande scenarion, bör dessa faktorer noteras. 

Detta med syfte att kunna värdera påverkande faktorer och eventuellt vidta åtgärder för 

att lära och förbättra brandskydd och räddningsinsatser. 

 

6 Mottagare av rapport 

David Nyman – Avdelningschef för avdelningen Riskhantering, Storstockholms 

brandförsvar 
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7 Undersökningsarbetet 

Undersökningen har utförts av: 

Per Norén – undersökningsledare och kvalitetssäkring 

Georg Wiberg och Lars Strömdahl - räddningsinsatsen 

Pontus Bjuring Gerlich – byggnadstekniskt brandskydd 

 

Rapporten har innehållsmässigt kvalitetsgranskats av Fredrik Wikström. 

 

Metodansvarig för rökdykning i Storstockholms brandförsvar (SSBF) hade påbörjat 

samtal med insatspersonal när beslutet fattades om att genomföra en FOFU. Intervjuer 

i denna FOFU har därför endast genomförts med metodansvarig för rökdykning och 

personal i ledningsposition under insatsen. Inga intervjuer har gjorts med enskilda 

brandmästare, brandmän eller rökdykare. 
 

 Utredningsmetoder som används; 

- Platsbesök 

- Fotodokumentation 

- Undersökning av brandlägenheten 

- Undersökning av väggar 

- Undersökning av ventilation 

- Undersökning av kringliggande lägenheter 

- Undersökning av icke drabbade delar av byggnaden 

- Undersökning av brand- och rökspår 

 Intervjuer  

- Saneringspersonal på brandplatsen 

- Metodansvarig för rökdykning (SSBF) 

- Yttrebefäl/Skadeplatschef (SSBF) 

- Vakthavande brandingenjör/Räddningsledare (SSBF) 

- Operativ chef i SSRC/OC (SSBF) 

- Verksamhetschef Kosmo AB 

- Sjukvårdspersonal Kosmo AB 

- Lokalsamordnare Södermalms Stadsdelsförvaltning 

- Driftstekniker, Dalkia 

- Ventilationskonsult, LEB Consult AB 

 Studier av dokumentation 

- Insatsrapport Ikaros 2014167448 

- CC åtgärdslista Ikaros 

- Filmer, råmaterial från insatsen av Titan TV 

- Byggnadsteknisk dokumentation Micasa 

- Brandskyddsdokumentation för byggnaden Micasa 

 Händelsebaserad utredningsmetodik MTO (människa-teknik-organisation) 

 Avvikelseutredning/metod 

 STEP (Sequens-Time-Events-Plotting) 
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8 Byggnadens och verksamhetens brandskydd 

Vintertullen (kv. Hamnvakten 7, adress: Katarina Bangata 80) byggdes 1982 och ägs 

idag av fastighetsbolaget Micasa som är ett kommunalt bolag inom Stockholms stad. 

Verksamheten i huvuddelen av byggnaden drivs av vårdbolaget Kosmo AB. Byggnaden 

utgörs av en högdel och en lågdel. Högdelen är i 7 våningsplan plus ett souterrängsplan. 

Lågdelen är i 3 våningsplan ovanför delar av souterrängsplanet. Micasa upprättade en 

brandskyddsdokumentation för byggnaden 2011 [1] som utgör huvudsakligt underlag 

för de delar som redovisas nedan under rubrikerna dimensionerande förutsättningar 

och dokumenterat brandskydd. 

 

 

Figur 1 är hämtad från Google maps och visar Vintertullen. Delen med brunt tak utgör lågdelen. 
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8.1 Dimensionerande förutsättningar 

Verksamheten i byggnaden beskrivs på Kosmo AB:s hemsida2 som servicehus med 92 

lägenheter och vård- och omsorgsboende med 116 platser, se bilaga för detaljer kring 

respektive boendeform. Byggnadstekniskt är både servicehuset och vård- och 

omsorgsboendet klassat som särskilt boende för personer med vårdbehov [1]. 

Brandtekniskt dimensionerande förutsättningar/begrepp från 

brandskyddsdokumentationen beskrivs nedan. 
 

8.1.1 Verksamheten3 

Plan 1 (Souterrängplan/källarplan): Garage, skola, förskola, skyddsrum 

Plan 2 (markplan): Restaurang, dagverksamhet, kontor, skola 

Plan 3-4: Vård- och omsorgsboende (servicehus) 

Plan 5-8: Vård- och omsorgsboende (demensboende i flyglarna, sjukhem i övrigt) 

Plan 9: Krypvind 
 

Följande delar i byggnaden är klassade som Utrymningsvägar: 

 Trapphus 

 Korridorer som leder till och från trapphus på plan 1 till 8 

 Entréhall på plan 1 
 

Följande delar av byggnaden är klassade som Särskilt boende för personer med 

vårdbehov: 

 Lägenheter på plan 3-8  
 

Följande delar av byggnaden är klassade som vårdanläggning: 

 Förskoleverksamhet på plan 1 och 2 
  

 

                                                        
2
 http://www.kosmo.se/kontakt/aeldreboende-3/kontakt-kosmo-vintertullen-vard-och-omsorg, dat. 2014-

06-09 
3
 Underlag hämtat från [1] 

Figur 2 redovisar en korridor i byggnaden samt entrén i markplan. 

http://www.kosmo.se/kontakt/aeldreboende-3/kontakt-kosmo-vintertullen-vard-och-omsorg
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8.2 Dokumenterat byggnadstekniskt brandskydd 

Underlaget till denna beskrivning är hämtat från Micasas brandskyddsdokumentation 

[1] samt ventilationstekniska beskrivningar och ritningsunderlag [11].  
 

8.2.1 Stomme 

Byggnaden har en stomme av betong. Bjälklag och stomväggar (bl.a. mot trapphus är 

utförda i betong). Innerväggar, t.ex. lägenhetsavskiljande väggar eller väggar mellan 

lägenheter och korridorer, är utförda som gipsbeklädda stålregelväggar. 

 

8.2.2 Brandcellsindelning och brandteknisk klass på brandceller 

Lägenheter, korridorer och trapphus är utförda som egna brandceller i EI60. 

Lägenhetsavskiljande dörrar är utförda i EI30. Dörrar mot trapphus och mellan 

korridor och trapphushall är utförda i B15-C alt EI30-C. Bjälklag utgör brandcellsgräns 

i EI60. Dörrar mellan korridorer och trapphushall är försedda med magnetuppställning 

som stänger vid aktiverat brandlarm. 
 

8.2.3 Utrymningsdimensionering 

Utrymning sker via gemensam del av i övrigt oberoende utrymningsvägar dvs. att 

lägenheterna ansluter direkt till korridor som ansluter till två oberoende trapphus, i 

vardera korridorsände. Trapphusen mynnar i sin tur i markplan varifrån utrymmande 

snabbt kan ta sig vidare till det fria. 

 

8.2.4 Brandtekniska installationer 

Byggnaden är försedd med ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm 

som är vidarekopplat till SOS som i sin tur vidarebefordrar larmet till 

räddningstjänsten. Detektering sker genom rökdetektorer placerade i t.ex. lägenheter 

och korridorer. Brandlarmet är försett med så kallad larmlagring vilket innebär att 

larmet till SOS fördröjs om personalen hinner aktivera larmlagringen i tid. Syftet med 

larmlagring är att undvika falsklarm genom att möjliggöra för personalen att undersöka 

larmorsaken innan larmet går vidare. Tablåer för larmlagring finns i trapphusen och 

brandförsvarstablån är placerad i huvudentrén. Larmlagring sker inte om detektorer i 

utrymningsvägar aktiverats [7].  

 

Rökgasevakuering av trapphus sker via manuellt aktiverad lucka i trapphusens topp.  

 

Vägledande markering finns i form av genomlysta skyltar i utrymningsvägar. 

 

Nödbelysning finns i utrymningsvägar. 
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8.2.5 Ventilationstekniskt brandskydd 

Ventilationssystemet i lägenheterna, i lågdelen, är ett frånluftsystem med frånluftsdon 

placerade i kök och badrum. Tilluft hämtas via springventiler i fasad. Frånluft från 

underliggande våningsplan kopplas direkt via gemensam stigare till ovanliggande 

lägenheter. Lägenheter som ligger bredvid varandra är inte direkt sammankopplade 

ventilationstekniskt. Frånluften leds istället vertikalt via (ovan nämnda) stigare och 

vidare från översta lägenheten till samlingskanal i korridor och vidare till fläktrum i 

högdelen.  

 

Ventilationssystemet i korridorer består av ett till- och frånluftsystem, frånluften 

kopplas samman med frånluften från lägenheterna i korridoren på översta 

våningsplanet i lågdelen. Skyddet mot brandgasspridning är enligt 

brandskyddsdokumentationen generellt ordnat med brand-/brandgasspjäll, brandfläkt 

samt rökavlastningsspjäll. I detalj beskrivs lösningen i den ventilationstekniska 

dokumentationen [11]. Den ventilationstekniska dokumentationen redovisar brand-

/brandgasspjäll och brandgasfläktar i huskropp A-C. I huskropp D som 

brandlägenheten tillhör utgörs ventilationsbrandskyddet av ett avluftningssystem 

(troligtvis 1:5) med spjäll till förbigångar förbi aggregat som aktiveras på 

rökdetektorer/brandlarm.  

 

Installationer som bryter brandcellsgräns är utförda med erforderlig tätning och 

isolering för att motsvara den brandtekniska klassen hos den genombrutna 

konstruktionen.  
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8.3 Utredningens observationer 

Följande observerades under utredarnas besök på brandplatsen: 

 

 Innerväggar var utförda som stålregelväggar mellan lägenheter och mellan 

lägenheter och korridorer. Väggarna var konstruerade med dubbelgips mot 

respektive lägenhet men utan fyllande isolering eller längsgående stopp, se figur 

3. Inne i innerväggarna, mellan dubbelgipsen, gick tekniska installationer t.ex. 

ventilation och el-dragningar, se figur 4. I brandlägenheten var dubbelgipsen på 

ett ställe ersatt av enkelgips, troligtvis p.g.a. bristfällig reparation efter skada 

[figur 5].  

 

 Det ventilationstekniska brandskyddet, d.v.s. skyddet mot rökspridning, 

utgjordes av röklås mellan lägenhet och korridor (lägenheter i samma plan var 

anslutna till varandra via samlingskanal i korridor på översta våningsplanet). 

Röklås är en äldre typ av ventilationsbrandskydd som tillämpades när 

Vintertullen uppfördes men som inte accepteras i nu gällande byggregler. Inga 

brand/brandgasspjäll påträffades i lägenheter eller i korridorer. Mellan 

våningsplanen påträffades inget ventilationstekniskt brandskydd. Utredningen 

har inte kunnat påvisa huruvida aggregat stod stilla under brandförloppet eller 

om de fortsatte gå, driftloggen från brandnatten visar att endast 

brandfunktioner som betjänar huskropp B och C har aktiverats [6].  

 

 Genomföringar i innerväggar var i vissa fall inte brandtekniskt tätade, se figur 4. 

Genomföringar i bjälklag var dock i samtliga kontrollerade fall igengjutna vilket 

normalt är tillräckligt för att uppfylla angiven brandteknisk klass mellan 

våningsplan. 

 

 Fönster i brandlägenheten hade inte gått sönder till följd av branden. Ingen 

tryckavlastning hade således skett under brandförloppet den vägen. 
 

Avvikelser från dokumenterat brandskydd: 

 

 Otäta genomföringar i brandcellsgräns påvisades i och mellan lägenheter. 
 

 Enkelgips istället för dubbelgips i lägenhetsavskiljande vägg mellan 
brandlägenheten och korridoren medförde att väggen inte uppfyllde normalt 
utförande för en brandcellsgräns med klass EI 60.  
 

 Brandgasspridning ska generellt enligt brandskyddsdokumentation hindras 
genom brand-/brandgasspjäll, brandgasfläkt och rökavlastningsspjäll. Enligt 
den ventilationstekniska beskrivningen är systemet ett avluftningssystem med 
spjäll till förbigångar förbi aggregat. Inga sådana installationer påträffades i 
Huskropp D och enligt driftloggen har inga brandfunktioner varit aktiverade 
under brandnatten i huskropp D. Istället bedöms röklås mellan lägenheter och 
korridor på översta våningsplanet har utgjort skyddet mot brandgasspridning 
via ventilationssystemet.  
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Figur 4 bilden till vänster redovisar innerväggen sedd från korridoren på brandplanet. Observera 

röklåsen som är avsedda att hindra brandspridning mellan lägenhet och korridor. Bilden till höger 

redovisar genomföringar i brandcellsgräns som bedömts som otäta brandtekniskt. 

Figur 3 redovisar väggens utformning ovan brandlägenhetens 

dörrpost. Gipsskivorna som tidigare funnits på korridorssidan är 

borttagna efter branden. Observera de sotspår och brännmärken 

som indikerar att branden tagit sig in i detta hålrum. 
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Figur 5 redovisar den delen av lägenhetsväggen där skyddet på lägenhetssidan bitvis utgjorts av 

endast enkelgips. 

8.4 Organisatoriskt brandskydd 

Vintertullen är bemannat dygnet runt av personal anställd av Kosmo AB. Bemanningen 

består nattetid av 9 personer på vård- och omsorgsenheterna, 1 person på servicehuset 

och 2 sjuksköterskor som rör sig i hela byggnaden [4]. När brandlarmet går är 

personalen instruerade att aktivera larmlagringen och sedan söka upp aktiverad 

sektion för att kontrollera larmorsak [5]. 

 

9 Myndighetsutövning - Berörda lagstiftningar 

Servicehus är en boendeform där de boende har egna hyreskontrakt hos kommunen. 

För att få ett hyreskontrakt krävs ett biståndsbeslut utfärdat av kommunens 

handläggare. Detta förhållande är generellt för samtliga servicehus i Stockholms stad 

[3]. Kosmo AB, som bedriver vårdverksamheten i Vintertullens servicehus, utför på 

uppdrag av kommunen de hjälpinsatser som beskrivs i varje enskilt biståndsbeslut. När 

det gäller lägenheten där branden startade så fanns ett biståndsbeslut och ett beslut om 

tilldelning av lägenhet. Det fanns däremot inget beslut om tillsyn eller hjälpinsatser 

vilket gjorde att ingen personal från Kosmo AB besökte den boendes lägenhet [4]. Den 

boende i lägenheten hade, enligt biståndsbeslutet, ett starkt integritetsbehov och i 

beslutet stod att Kosmo AB skulle ta hänsyn till detta. Den boende hade bott i 

lägenheten sedan 2005. Eftersom inga besök genomfördes i lägenheten har varken 

Kosmo AB eller fastighetsbolaget Micasa kunnat bedriva ett systematiskt 

brandskyddsarbete inne i lägenheten.  

 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) [14] ska ägare och nyttjanderättshavare till 

byggnader upprätthålla ett skäligt brandskydd och vidta de åtgärder som behövs för att 

uppnå detta. Kommunen är ansvarig för tillsynen över efterlevnaden av lagen och ska i 

sin förebyggande verksamhet se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Stockholm stad har 

delegerat kommunens uppgift att bedriva tillsyn enligt LSO till SSBF [18].  
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Servicehus för äldre har sitt ursprung i socialtjänstlagen som anger att kommunen ska 

verka för att äldre får leva ett värdigt liv i goda bostäder och med det stöd och hjälp som 

behövs [15]. Statistik från dödsbränder visar tyvärr på att äldre och personer som har 

stöd i enlighet med socialtjänstlagen är överrepresenterade bland omkomna i bränder. 

Med kännedom om aktuell statistik försöker SSBF med tillgängliga medel förebygga 

bränder hos dessa grupper. Det finns dock svårigheter att identifiera dessa grupper 

eftersom sekretesslagen [16] gör att kommunen inte fritt får lämna ut uppgifter till 

SSBF. Diskrimineringslagen [17] gör det också svårt att påföra den enskilde tvingande 

brandskyddshöjande åtgärder på grund av exempelvis dennes funktionsnedsättning. 

SSBF har därför valt att rikta sin tillsynsverksamhet mot organisationer och företag 

som bedriver omsorg av dessa grupper. 

 

SSBF har inom ramen för sin tillsynsverksamhet separerat Vintertullens servicehus och 

vård- och omsorgsboende i två separata tillsynsobjekt. Vid servicehuset genomförde 

SSBF den senaste tillsynen enligt LSO 2008-10-13 . Denna tillsyn skedde utan 

anmärkningar och nästa tillsyn planerades därefter till 2011. Den planerade tillsynen 

ställdes dock in på grund av stundande byte av vårdföretag och ombyggnationer. Ny tid 

för tillsyn bokades till hösten 2014. Vid senaste tillsynen på vård- och omsorgsboendet 

2013-08-26 konstaterades och påtalades en brist som utgjordes av att automatisk 

dörrstängning av brandavskiljande dörrar inte fungerande på ett tillfredsställande sätt. 

I de enskilda lägenheterna har ingen tillsyn bedrivits och SSBF försöker istället 

generellt nå enskilda i sina egna hem med information. Syftet har varit att förmå de 

boende att frivilligt vidta brandskyddsåtgärder i sin egen boendemiljö. Några 

informationsinsatser riktade specifikt till boende på Vintertullens servicehus finns inte 

dokumenterade. 

 

Sammanfattningsvis var brandskyddet i servicehusets enskilda lägenheter utan tillsyn 

från samhällets sida. Konsekvensen blev att ansvaret för brandskyddet i lägenheten 

lämnades helt i den boendes försorg. 
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10 Händelsen 

2014-02-19 inträffade en brand i lgh 238 på plan 4 i Vintertullens servicehus. 

Lägenheten ligger närmast trapphus C, figurerna 6 och 7 redovisar brandlägenhetens 

placering. 

 
Figur 6 redovisar brandens placering på våningsplanet samt brandcellsindelning, plan 4. 

 

 
Figur 7 redovisar brandlägenhetens placering på en sektion sett från byggnadens innergård. 

 

 
Figur 8 redovisar brandplanets uppbyggnad med benämningar som används i rapporten. 
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Den boende i brandlägenheten hade under en tid före branden börjat förvara stora 

mängder av föremål, kläder och skräp i lägenheten. Detta medförde att lägenheten 

hade en onormalt hög brandbelastning. Belamringen bidrog även sannolikt till 

brandens uppkomst, se figur 9.  
 

 

10.1 Förlopp före brandförsvarets ankomst 

Branden startade en liten bit in i lägenheten, i övergången mellan hallen och 

vardagsrummet. Det är okänt vad den direkta orsaken till branden var och vad den 

boende gjorde i samband med att branden startade. Det som däremot är känt är att 

lägenhetsdörren till brandlägenheten lämnades öppen under brandförloppet, detta har 

påvisats tekniskt genom detektoraktiveringssekvensen samt genom analys av 

lägenhetsdörren och korridorens skador. Lägenhetsdörren påträffades även öppen 

senare i brandförloppet när räddningstjänsten kom till platsen[8]. Branden utvecklades 

snabbt i det inledande skedet och varm rök spred sig ut i korridoren genom 

dörröppningen. Det automatiska brandlarmet aktiverades och larm gick till SOS och 

vidare till räddningstjänsten. I samband med det tidiga brandförloppet skedde även en 

oväntad spridning av rök, både horisontellt och vertikalt, i byggnaden.  

 

De två sjuksköterskorna som arbetade i byggnaden den aktuella natten befann sig på 

våningsplan 7 när brandlarmet gick. De sprang till undercentralen i trapphuset där de 

fick reda på vilken sektion som larmat. Efter detta tog de med sig brandfilt och 

brandsläckare och begav sig till trapphus D. I korridoren på väg till trapphus D började 

de känna lukten av brandrök. Väl framme i trapphus D upptäckte de att rök läckte ut 

från springor runt dörren mot brandkorridoren. De bestämde sig i detta läge för att inte 

göra något försök att släcka branden utan istället bege sig till entrén för att möta upp 

Figur 9 redovisar lägenheten med den utökade brandbelastningen som fanns i 

brandlägenheten. 
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räddningstjänsten. Väl vid entrén ringde de till SOS och berättade att det brann. 

Skötaren som arbetade på serviceboendet befann sig i entrén när sjuksköterskorna kom 

dit. Han berättade att ett trygghetslarm hade aktiverats i en av lägenheterna på 

brandplanet. Den aktuella lägenheten visade sig senare vara den lägenhet som den 

andra omkomna personen bodde i. Hur och om denna information förmedlats vidare är 

okänt. Sjuksköterskorna berättade för skötaren att den aktuella korridoren var spärrad 

av rök och skötaren valde då att avvakta räddningstjänstens ankomst i entrén.  

 

När räddningstjänst anlände till platsen visade skötaren vägen till den brandutsatta 

korridoren. Sjuksköterskorna hade kontakt med personalen på vård- och 

omsorgsenheterna under brandförloppet och fick bland annat reda på att flera enheter 

har utrymt boende från respektive lägenhet till köken på grund av mycket rök i de 

enskilda lägenheterna. Figur 10 och 11 redovisar rök- och sotrester i angränsande 

korridorer och lägenheter vilket bekräftar den omfattande rökspridningen. 
 

 

Figur 10 redovisar korridoren på plan 3 vilket är våningsplanet under starlägenheten. Sotmärken 

markerade med röd ring är direkt utanför de lägenheter där innehavarna tagit sig ut på sina 

balkonger på grund av mycket rök i lägenheten. 

Figur 11 redovisar sotmärken i den lägenhet som närmast angränsar till brandlägenheten. 

Sotmärkerna indikerar att rökspridning skett genom otäta genomföringar samt lämnat tydliga 

avlagringar på golvet i denna lägenhet. 
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10.2 Brandlarmets aktivering 

Rökdetektorn i brandlägenheten detekterade rök kl. 00:36 och eftersom 

lägenhetsdörren stod öppen skedde en snabb rökspridning ut till korridoren.  

 

Kl. 00:40 hade alla tre detektorer i korridoren detekterat rök.   

 

Kl. 00:41 hade röken spridit sig till korridoren på andra sidan trapphuset och 

hisshallen där två av tre detektorer detekterade rök. Röken hade nu passerat de två 

brandcellsgränserna som skiljer av hisshallen. 

 

Kl. 00:43 detekterades även rök på en toalett på plan 2 vilket är två plan under 

startlägenheten. Det hade nu gått 7 minuter sen rök först detekterades i 

brandlägenheten. 

 

Ingen mer rökspridning detekterades sedan av brandlarmet förrän detektorn i 

trapphus D detekterade rök kl. 00:51 (8 minuter senare). Denna tid sammanfaller med 

att rökdykarinsatsen påbörjades och att dörrar mellan korridor och trapphus därför 

öppnades. Detektorerna i trapphushallen på brandplanet detekterade inte rök under 

hela brandförloppet vilket troligtvis berodde på tekniskt fel eftersom det är tydligt på 

filmer [2] från insatsen att röken var kraftig i trapphushallen.  

 

Kl. 00:54 detekterade däremot detektorn i en lägenhet på planet under startlägenheten 

rök. Lägenhetsinnehavaren angav senare att han vaknade upp av brandlarmet och hade 

då kraftig rök i lägenheten och fick ta sig ut på balkongen för att få frisk luft. Även 

andra boende på plan 3, våningen under brandlägenheten, angav att kraftig rök fanns i 

deras lägenheter. I dessa lägenheter har dock ingen detektoraktivering skett.  

 

Figur 12 redovisar den initiala rökspridningen och den omedelbara detektoraktiveringen. 
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Figur 13 redovisar tidig detektoraktivering, observera att ingen detektion sker i trapphallen mellan 

korridorerna under hela brandförloppet. 

 

10.3 Räddningsinsatsen 

10.3.1 Rökdykarinsatsen 

KT (9 pers.) larmades 00:39 och anlände till adressen kl. 00:43. Styrkan följde 

inledningsvis standardrutin för automatlarm vilket innebär att rdl och rd1 orienterar i 

byggnaden medan resterande styrka stannar i fordonen. När rdl och rd1 kom in i entrén 

möttes de av en person från verksamheten som visade dem vägen upp i trapphus D till 

plan 4. Rd2 lämnade också fordonet och gick in i entrén där han, i sin tur, mötte en 

annan person från verksamheten som visade honom upp i trapphus C till plan 4. När 

rdl och rd1 kom upp i hisshallen på plan 4 konstaterade de omfattande rökutveckling 

och meddelade rd2 och resterade styrka om behovet av rökdykning. Grenröret 

placerades på markplan i anslutning till trapphus D.  

 

KT 1 (rd-par 1) genomförde en rökdykarinsats med baspunkt i trapphus D där rdl 

befann sig.  KT 1 (rd-par 1) överraskades av en oväntat lång inträngningsväg genom den 

rökfyllda korridoren och behövde skarva slang (detta fördröjde insatsen ca 2 min). 

Brandlägenhetens dörr påträffades öppen. En stor mängd materiel fanns direkt 

innanför dörren vilket försvårade inträngningen in i lägenheten. KT 1 (rd-par 1) hittade 

en person i brandlägenheten och tog ut personen som överlämnades till KT 2 (rd-par 2) 

som var skyddsgrupp och som mötte upp i korridoren. KT1 (rd-par 1) fortsatte efter 

överlämnandet med rökdykning och brandsläckning.  Den påträffade personen 

lämnades vidare till ambulanspersonal, vilket skedde ca kl. 01.10. 

 

JO (rd-par 3) hade efter ankomst kl. 00:57 haft som uppgift att söka igenom och 

ventilera trapphus C och tillhörande korridorer. De nådde brandkorridoren från 

trapphus C utan att känna till brandens exakta placering och mötte där KT 1 (rd-par 1). 

KT 1 (rd-par 1) började nu få slut på luft och överlämnade därför strålrör till JO (rd-par 

3). KT1 (rd-par 1) återvände till trapphus D. Branden rapporterades som släckt  

kl. 01:26.  
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Rökdykning fortsatte med en ytterligare rd-insats från KT 2 (rd-par 2), FA (rd-par 4) 

och ÖM/KT (rd-par 5). Lämpning, eftersläckning och ventilering pågick fortfarande kl. 

01:34. Rd-paren arbetade, efter att släckningsarbetet var avslutat, med genomsökning 

av angränsande lägenheter och evakuering. Arbetet med att ventilera bort rök visade 

sig vara svårare än väntat till stor del på grund av att det endast fanns ett fåtal fönster i 

korridorerna. Samtliga boende evakuerades inte utan istället kontrollerades lägenheter 

och utifrån en enskild bedömning fattades beslut om det var möjligt för de boende att 

istället vara kvar i sina lägenheter. I detta skede bröts ett antal dörrar upp till 

lägenheter i hisshallen i anslutning till trapphus D. KT2 (rd-par 2) evakuerade en 

person från den lägenhet som närmast angränsar till brandlägenheten, ca 02:05 

lämnades den evakuerade över till sjukvården. Personen avled senare på sjukhus av 

konstaterad kolmonoxidförgiftning.   

 

En försvårande omständighet både under den initiala insatsen samt under 

evakueringsskedet var att rökluckan i trapphus D inte fungerade som tilltänkt. Detta 

medförde att trapphus D inte gick att hålla fritt från rök samt att rökgasevakueringen i 

korridor D försvårades ytterligare. Luckan bröts i ett senare skede upp med hjälp av en 

lång stång från ett av fordonen.  

 

10.3.2 Räddningsledning 

KT (9 pers.) larmades kl. 00:39 och fick information om att ett automatlarm inkommit 

från Vintertullens servicehus, de anlände på platsen kl. 00:43. Kl. 00:44 inkom samtal 

till SOS från personal i verksamheten som berättade att det luktade väldigt mycket rök. 

Uppgifter från sjuksköterskor som arbetar i byggnaden den aktuella natten gör dock 

gällande att de ringt SOS och bekräftar rök innan KT anländer. SSRC larmade i detta 

skede FA (8 pers.) samt YB som anlände till platsen samtidigt kl. 00:53. Under 

framkörning begärde YB ytterligare förstärkning. JO (3 pers.) lämnade station kl. 

00:52 och ankom till platsen kl. 00:58. I detta skede av insatsen var YB 

räddningsledare. 

 

YB ankom platsen och hade initialt bilden av att branden var begränsad till en lägenhet 

och att rökdykning pågick, tillgängliga resurser upplevdes som tillräckliga.  Kort 

därefter förändrades YB:s bedömning av läget efter att rökspridning på flera 

våningsplan konstaterats. YB begärde i detta läge ytterligare förstärkning. OC 

informerades och Kl. 01:03 larmades ÖM (5 pers.) och VBI som båda anlände till 

platsen ca kl. 01:13. VBI tog i detta skede över som räddningsledare och YB gick in i 

rollen som skadeplatschef. 

 

OC informerade Stockholms stads TIB kl. 01:17 om läget och TIB återkom 01:20 efter 

att ha varit i kontakt med verksamheten och tillsett behovet av evakueringslägenheter. 

Kl. 01:30 informerade OC BiB. Vid denna tidpunkt lämnades följande lägesrapport av 

räddningsledaren; 1 person uttagen ur brandlägenheten, branden är släckt, 
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rökspridning har skett i flera plan, inriktningen är livräddning, genomsökning och 

ventilering.  

 

VBI hade initialt, vid ankomst, bilden av att branden var begränsad till en lägenhet och 

att rökdykning pågick, tillgängliga resurser upplevdes som tillräckliga. Kort därefter 

förändrades VBI:s bedömning av läget efter att information framkommit om 

omfattande rökspridning på flera våningsplan. (Utredarnas notering: En tydlig likhet 

finns mellan YB:s tidiga informationsläge och VBI:s tidiga informationsläge.) I detta 

skede uppmärksammades även att rökskydden började ta slut. VBI begärde nu 

ytterligare förstärkning och Täby + rökskyddscontainern (7 pers.) larmas kl. 01:33, de 

anlände till platsen kl. 02:05. RVL beställdes kl. 01:55.  

 

Sjukvården förberedde i sig för 10-15 skadade och polisen aktiverade kommunens 

POSOM-grupp kl. 02:20.  

 

Sammantaget registrerade polisen 12 personer som skadade varav 6 personer avfördes 

till sjukhus. 2 av dessa 6 personer dödförklarades senare på sjukhus. Personen i 

grannlägenheten omkom av kolmonoxidförgiftning. 

 

10.3.3 Avslut av räddningsinsatsen 

Räddningstjänsten avslutades 03:45 på beslut av räddningsledaren. Efter avslutad 

räddningsinsats kom räddningsledaren, verksamhetens representant från Kosmo AB, 

fastighetsägarens representant från Micasa, Polis och RVL överens om att träffas dagen 

efter på plats på Vintertullen för att informera de drabbade om händelsen.  
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11 Slutsatser och avslutande reflektion 

Av de som omkommer i bränder är fler än hälften över 65 år. Personer med nedsatt 

funktionsförmåga är också överrepresenterade. Sannolikheten att drabbas av en brand 

som leder till dödsfall är avsevärt större i vård- och omsorgsboenden än i flerfamiljshus 

eller småhus. Regeringen slår i Prop. 2013/13:144 [12] fast att brandskyddet i 

boendemiljöer och liknande miljöer bör stärkas och utgå från den enskildes 

förutsättningar och behov. Vidare framkommer i MSB4:s rapport Rimligt brandskydd i 

olika boendemiljöer [13] att brandskyddsnivån i vård- och omsorgsboenden varierar 

mellan boenden, även om en rimlig nivå uppnås i de flesta fall. Variationen beror i stor 

utsträckning på att boendena är byggda vid olika tillfällen och att byggreglerna därför 

ställt olika krav. Exempelvis infördes krav i byggreglerna på dörrstängare mellan 

lägenheter och korridor i särskilda boenden för personer med vårdbehov år 1994 och 

krav på sprinkler i vårdmiljöer infördes år 2013. Aktuellt servicehus var enligt 

brandskyddsdokumentationen klassat som särskilt boende för personer med 

vårdbehov, vård- och omsorgsboende och servicehus. 

 

Branden vid Vintertullen följer det av MSB redovisade mönstret för bränder i vård- och 

omsorgsboenden.  

11.1 Frågeställningar och områden som ingått i uppdraget 

I detta kapitel besvaras uppdragets frågeställningar. 

11.1.1 Vilka bakgrundsfaktorer fanns som ledde fram till branden och 

dess allvarliga konsekvenser? 

Utredningen visar på missförhållanden hos den boende i den brandutsatta lägenheten. 

Den ovanligt höga belamringen av brännbart material har troligtvis bidragit till 

brandens uppkomst samt att branden fick ett snabbt initialt förlopp. Det är tydligt att 

personen som bodde i lägenheten inte själv haft förmåga att upprätthålla ett skäligt5 

brandskydd i sin lägenhet. Samhället har inte heller bidragit genom vare sig 

hjälpinsatser eller tillsyn för att säkerställa en skälig brandskyddsnivå i den boendes 

lägenhet. Kosmo AB utförde inga hjälpinsatser i aktuell lägenhet eftersom det stod i 

biståndsbeslutet att den boende hade en stark integritet som vårdföretaget skulle ta 

hänsyn till. SSBF har inte bedrivit tillsyn enligt LSO i aktuell lägenhet. Tillsyn har 

däremot bedrivits mot både Vintertullens servicehus och vård- och omsorgsboende 

inriktad på vårdgivaren och fastighetsägaren. Utredningen visar även på svårigheten 

för fastighetsägare, vårdföretag samt kommunen att upprätthålla ett skäligt 

brandskydd i servicehus annat än för de allmänna ytorna.  

 

En annan bakgrundsfaktor till händelsens allvarliga konsekvenser var att flertalet 

boenden i huset hade begränsad förmåga att själva utrymma eller på annat sätt agera 

för att skydda sig själva. De boendes funktionsnedsättningar medförde att de inte 

                                                        
4
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

5
 Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) [14] 
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kunde ta sig ut på balkonger, öppna fönster eller på annat sätt sätta sig själva i 

säkerhet. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm fanns installerat i byggnaden och 

personal fanns i byggnaden som hade tilldelats uppgiften att hjälpa de boende vid 

brand. Den tidiga brandspridningen ut till korridoren, som berodde på att 

lägenhetsdörren till brandlägenheten var öppen, hindrade dock personalen från att ta 

sig till brandlägenheten eller påbörja evakuering av närliggande lägenheter. 

 

11.1.2 Hur skedde rökspridningen och vad var orsaken till det? 

Utredningen påvisar en omfattande rökspridning i byggnaden. Det är sannolikt att 

rökspridning till angränsande lägenheter skett via otätheter, skador i brandcellsgräns, 

håligheter i innerväggar samt via ventilationssystemet. I vissa fall berodde spridningen 

på brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Otätheter i bjälklag har inte kunnat 

påvisas och det är därför troligt att den vertikala spridningen i huvudsak skett via 

ventilationssystemet. Utvändig rökspridning är inte en trolig orsak eftersom 

brandlägenhetens fönster varit intakta under brandförloppet.  Det är sannolikt att det 

ventilationstekniska brandskyddet misslyckats med att hindra rökspridning mellan 

brandceller.  

 

11.1.3 Vilka verksamheter bedrivs i byggnaden och hur har de 

påverkat händelsen? 

Verksamheten i byggnaden var servicehus, vård- och omsorgsboende, förskola och 

dagvård. I Micasas brandskyddsdokumentation klassas både servicehuset och vård- 

och omsorgsboendet brandtekniskt som ett särskilt boende för personer med 

vårdbehov. Boende i servicehus och vård- och omsorgsboenden tilldelas endast 

personer med biståndsbeslut från kommunen vilket medförde att flertalet av de boende 

hade funktionsnedsättningar. 

 

Branden inträffade i en lägenhet i den del av byggnaden som tillhörde servicehuset. 

Denna del var utrustad med automatiskt brand- och utrymningslarm kopplat till SOS 

och räddningstjänsten. Kosmo AB, som var vårdgivare, hade personal i byggnaden som 

agerade så som var avsett när brandlarmet gick genom att ta sig till brandlägenheten 

med brandsläckare och brandfilt. Branden var dock redan i detta skede övermäktig 

personalens förmåga eftersom korridoren var rökfylld. Hade inte korridoren varit 

rökfylld på grund av att lägenhetsdörren till brandlägenheten stått öppen skulle 

personalen troligtvis haft en större möjlighet att bekämpa branden och hjälpa andra 

boende. I servicehuset hade de boende även tillgång till trygghetslarm som var 

kopplade till en skötare som arbetade i byggnaden. Skötaren fick tidigt i brandförloppet 

larm från den boende i lägenheten som angränsande till brandlägenheten. Skötaren 

hindrades, även han, från att nå den larmande lägenheten av den rökfyllda korridoren.  

 

Att många boenden i huset var funktionsnedsatta och hade begränsad förmåga att 

själva utrymma eller på annat sätt agera för att skydda sig själva medförde försvårande 

omständigheter. Dels låg svårigheterna i att flera boende som fått in rök i sina 
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lägenheter inte själva kunde ventilera ut den eller gå ut på sina balkonger. Dels låg 

svårigheterna i att räddningstjänsten behövde identifiera de lägenheter där det fanns 

boende som behövde assistans. I kombination med den oväntat omfattande 

rökspridningen som exponerade många boende för potentiellt kritiska förhållanden 

bidrog de boendes funktionsnedsättningar till händelsens allvarliga konsekvenser. 

 

11.1.4 Kunde räddningsinsatsen gjorts på ett mer effektivt sätt så att 

skadorna till följd av branden blivit mindre? 

Utredningen visar på att räddningstjänstens insats avvek från både standardrutiner och 

interna säkerhetsföreskrifter. Utredningen har dock inte kunnat koppla dessa 

avvikelser till en negativ inverkan på skadeutfallet. De viktigaste avvikelserna finns 

sammanfattade i bilaga till denna rapport. 

 

Den delen av räddningsinsatsen som berörde utrymningen hade sannolikt kunnat 

genomföras effektivare. Räddningstjänsten valde att kontrollera samtliga lägenheter 

och utifrån en enskild bedömning avgöra om det var möjligt för de boende att istället 

för att evakueras vara kvar i sina lägenheter. Detta medförde att det under den senare 

fasen av insatsen var svårt för insatspersonalen att upprätthålla en samlad bild av var 

boende fanns kvar i sina lägenheter, vilka av de boende som fortfarande behövde 

assistans och vilka som redan hade evakuerats. Samtidigt kvarstod problematiken kring 

att en stor mängd rök fortfarande fanns kvar i byggnaden. 

 

Det exakta förloppet under evakueringsskedet har inte kunnat klarläggas av 

utredningen. Bakgrunden till detta kan vara en kombination av den svårhanterliga 

situation som uppstod på plats i samband med branden och metodvalet som 

evakueringen skedde på. Klart är att ett stort antal boende utrymts från rökfylld miljö 

till markplan och att det tog ca 1h 20 min innan den boende i lägenheten bredvid 

brandlägenheten evakuerades. Med bakgrund av detta finns det troligtvis mer att lära 

av evakueringsförloppet.  
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Bilaga A - Framtida utredningspunkter inom SSBF 

med avseende på insatsen 

Under utredningen har ett antal avvikelser med avseende på SSBF:s  räddningsinsats 

framkommit som utredarna bedömer som viktiga att utreda vidare. Nedan redovisas 

dessa punkter med en kortfattad förklaring: 

 Användning av standardrutiner och efterlevnad av befintliga rutiner för insats 
och rökdykning 

- Rökdykarpar 1 avlöses under insatsen av rökdykarpar 3 vid trapphus C 
istället för vid trapphus D som är baspunkt. Detta är inte 
rökdykarledaren medveten om förrän efter att det skett. Rökdykarpar 1 
återvänder till baspunkt utan slang. 

- Reservluft användes av en av rökdykarna inne i brandrummet 

 Användning av syrgas 

- Syrgas används av tre medarbetare (SSBF) efter insatsen som inandats 
rök. Inga tillbudsrapporter finns på detta och inte heller finns 
användningen omnämnd i insatsrapporten. 

 Uppbyggande av resurs för långvarig och omfattande rökdykning 

- Rökskydden upplevs under insatsen som för få och räddningsledaren är 
inte medveten om att endast 3 rökskydd finns på varje släckbil. 

 Kommunikation på skadeplats mellan befäl och mellan befäl och övriga resurser 

- L2 och L3 har efter insatsen uttryckt förvåning över brandens 
omfattning och beskrivit att de inte haft en bild under insatsen om en så 
svår och omfattande brand och brandspridning. Det har även 
framkommit att VBI inte förrän en stund efter ankomst insett att det 
fanns onormal rökspridning i byggnaden något som YB hade kännedom 
om redan innan VBI blev larmad. 

 Kommunikation mellan skadeplats och SSRC samt mellan skadeplats och andra 
samverkande aktörer 

- OC kontaktade Stockholms stads TIB tidigt i insatsen som arrangerade 
evakueringsbostäder åt de boende. Detta meddelades inte till L2 eller L3 
som långt senare är osäkra på hur detta ska lösas. 
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Bilaga B – Boendeformer inom Stockholms stad 
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