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Anledning till olycksundersökningen 

Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att 
presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att 
försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra 
konsekvenserna. 
 
Olycksundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson. 

Beställning/uppdrag  

Beskriva förloppet av branden samt presentera förslag som kan förebygga att liknande olyckor inte 
inträffar igen. 

Byggnad/Objekt/Händelse  

Flerbostadshus i åtta våningar uppförd i betong 1960-talet Br 1 byggnad. 
Lägenheten har två rum och kök och är utrustad med trygghetslarm och brandlarm kopplat till 
bemannad larmcentral. Dörren till lägenheten var försedd med en elektronisk öppning som sker 
med mobiltelefon. Spis i kök var utrustad med spisvakt. Sängen har ersatts av en höj- och sänkbar 
sjukhussäng utrustad med en skumgummimadrass och draglakan. 
 

Beskrivning händelse  
Lägenheten på sjätte våningen bebos av en rörelsehindrad, multisjuk och rökande person i 
sjuttioårsåldern som tillbringar sin mesta tid i sovrummet/sängen. Personen har dagligen flera besök 
av hemtjänst för hjälp med omvårdnad.  
Två timmar innan branden ca 20.00 har mannen besökts av hemtjänsten och denna är den sista 
kontakten innan larmningen. 
Klockan 21.49 kommer ett brandlarm/samtal intill kommunens larmcentral där brukaren skriker att 
det brinner i rummet. Larmoperatören larmar SOS samt hemtjänstpersonal som beger sig till 
platsen. Vid hemtjänstpersonalens framkomst öppnas dörren till lägenheten men stängs igen då det 
väller ut rök. Därefter anländer ambulans 21.55 och något därefter räddningstjänsten som påbörjar 
släckningen av branden. Inne i sovrummet påträffas mannen i sin säng avliden. 
 
Larmoperatören har kontakt med brukaren men märker att han avlider innan räddningen är framme. 
 
Larmkedja från larmloggar  
21.49:03 Automatiskt brandlarm till Malmö kommunslarmcentral från trygghetslarm 
21.49:07 Larm besvarat, talkontakt med brukaren. 
21:49.38 Larm samt hemtjänst personal 
21.49.59 Larm till SOS alarm från kommunens larmcentral 
21.51:27 Förlarm station Jägersro 
21.52:10 Larm station Jägersro 
21:54 Hemtjänst personal framme, öppnar lägenhetsdörr rökfyllt. 
21:55:55 Ambulans framme 
21:56:07 Station Jägersro framme 
22:05:25 Rökdykare i lägenheten 

 
 

Trolig orsak  

Trolig orsak är sängrökning. Det som styrker detta är flera cigarrettaskar samt fimpar i anslutning till 
sängen. Vid undersökningen har även sängens elektriska utrustning kontrollerats men denna är hel 
och har uteslutits som brandstiftare. 



En bidragande orsak till det hastiga brandförloppet är att sängen var försedd med en vanlig, ej 
brandklassad, skumgummimadrass och övrig sängutrustning. Madrassen bildar vid brand mycket 
energirika och giftiga brandgaser samt smälter så att en brandspridning sker även under sängen i 
detta fall. Övrig sängutrustning bidrar till branden. 
Cigaretter (svenska) har undersökts men det har inte kunnat bestämmas om de är av självsläckande 
typ eller annan beroende på skadorna på dessa.  
 
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 
Lägenhetsinnehavaren/brukarens lägenhet var utrustad med en del brandtekniska utrustning. Detta 
beroende på hans sjukdoms  tillstånd och vårdpersonalens omtanke.  
Larmkedjan har fungerat på bästa sätt från larmet kommer in till att branden är släckt på ca 10 
minuter. Det mycket snabba brandförloppet gör trots detta att en person omkommer innan 
räddningstjänsten är på plats. 
Det har under de senaste året omkommit flera personer som har befunnit sig i samma situation; 
multihandikappade,  rökare som vårdas i hemmet av hemtjänstpersonal.  
Brukarna har inte haft någon möjlighet att ta sig ifrån den uppkomna branden utan endast försökt få 
hjälp genom att larma hemtjänsten. 
 
Åtgärdsförslag 
Som vi nämnt ovan har vi haft flera bänder där personer av olika anledningar inte kunnat förflytta 
sig från säng eller soffa och detta har varit kombinerat med någon form av rökning och/eller 
missbruk. För att ytterligare förbättra möjligheten till räddning behöver vi ha en förlåtande miljö hos 
dessa personer. Ett misstag med exempelvis tappad aska/cigarett ska inte få kosta någon livet.  
 
Med ovanstående som bakgrund bör Vård- och omsorgsförvaltningen beakta följande: 

- System bör finnas för att identifiera personer med behov av stärkt brandskydd. Kontakt kan 
tas med Räddningstjänsten Syd för hjälp och råd om detta. 

- Brandlarm anslutet till trygghetslarm och kopplat till bemannad central. 
- Sjukhussängar i boende ska vara försedda med svårantändlig madrass (brandklass SS 876 00 

10) för att förhindra att en brand uppstår vid exempelvis tappad aska eller cigarett. 
- Även övrig bäddutrustning så som lakan, örngott, filt mm bör vara brandklassad  

(SS 876 00 01). 
- Portabel sprinkler bör övervägas att köpas in och placeras hos ”riskbrukare”. 
- Personalen genomgår brandskyddsutbildning vart tredje år. 

 
 
 
Lund 2014-06-16 
 
 
 
Bertil Nilsson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2014/02343 
Polisrapport K82292-14 
Förundersökningar 1900.2012.04991, 1900.2013.04099, 1900.2013.05302. 
Intervju med brandman, styrkeledare, räddningsledare, sektionschef hemtjänst, sektionschef Malmö 
stads larmcentral. 



 

  

 

 

 
Entré sida 

 
 

 
Entré dörr lägenhet 



 

  

 

 
 
 

 
Sovrum 

 
 

 
Undersida säng vid fotända. 

Brandområde 



 

  

 

 
Cigarrettask, fimp mm som troligen legat i sängen 

 
 
 

 
Cigaretter och ask hittades vid sängen  



 

  

 

  
 

Insatsens genomförande. 
 
Brandlarm, förlarm, kommer till station Jägersro klockan 21.51.27 och kompletteras med brandlarm 
klockan 21.52.10. Styrkan med en släckbil och stege kör då direkt mot adressen och anländer till 
platsen 21.57.59. Under framkörningstiden har styrkeledaren gett tydlig order om uppgifter vid 
framkomst efter kontroll i framkörningskort. Rökdykargruppen består av en man från ordinarie 
skift, övriga två från andra lag eller stationer. Stegfordonet får som uppgift att gå upp på 
balkongsidan för att kontrollera branden.  
Svart rök väller ut från lägenheten på sjätte våningen vilket syns på vägen fram. 
Släckfordonet placeras så att grovslang med grenrör dras fram till den annars låsta trapphusentrén. 
Dörren har öppnats av hemtjänstpersonal. Rökdykare tar med smalslang upp i trapphuset. Försök 
att öppna rökluckan i trapphuset vilket stoppar ventilering med fläkt. Rökluckan samt säkring av 
trapphus sker i nästa skede av förstärkande station. 
Rökdykargruppen tar sig in i lägenheten genom dörren som även den låsts upp av 
hemtjänstpersonalen.  
Trapphuset övertryckventileras vilket gör att rökskadorna minimeras. Väl inne genomsöks 
lägenheten två rum och kök. En person hittas död i sovrummet, gruppen bestämmer sig för att låta 
personen ligga kvar. Ambulanspersonal bekräftar senare att det var en riktig åtgärd. Den omkomne 
täcks i ett tidigt skede med en filt av två skäl, värdighet samt att vid fortsatt släckning slippa se den 
omkomne.  
 
Framgångsfaktorer: 

- Framkörningskort. 
- Tydlig arbetsfördelning från styrkeledare innan framkomst. 
- Samverkan med hemtjänstpersonal. 
- Dörrar öppnade stor tidsvinst. 
- Angrepp från två håll - stegbil med pulversläckare samt rökdykargrupp. 
- Rökdykargrupp sammansatt av personal från olika lag och stationer. 
- Samordning med övertrycksventilering tills röklucka öppnats alternativt lägenhet öppnats. 
- Framförhållning av RC med förstärkande styrkor. 

 
 
 
 
Lund 2014-06-16 
 
 
 
Bertil Nilsson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 


