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BRANDUTREDNING 
 

 
 

Tidpunkt: 2014-08-22, kl 16:15 
Fastighetsbeteckning:  
Objektsadress:  16, 18, Huddinge 
Objektstyp: Flerbostadshus 
Startutrymme: Lägenhetsbalkong 
Startföremål: Plaststol 
Brandorsak: Okänd 
Insatsrapport nr: 201406688 
 
Sammanfattning 
Brand uppstår av okänd anledning i en stol på en balkong till en lägenhet på översta 
våningsplanet i en del av ett terrasserat 4-5 vånings flerbostadshus. Branden sprider sig via 
den träpanelklädda undersidan på takfoten till samtliga 7 lägenheter på det översta 
våningsplanet i husdelen. Branden sprider sig även via en ventilationsspalt i takfoten till 
vinden och vidare ner i ytterväggen på baksidan med omfattande skador på byggnaden och i 
lägenheterna som följd. 
 
 
Brandutredningen är utförd av:  Brandutredningen är granskad av: 
 
Roger Johansson   Sten Johansson 
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1. Anledning till brandutredningen 
Syftet med brandutredningen var att: 

 Fastställa brandorsak 
 Fastställa brandspridningsförloppet 
 Utvärdera hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat under branden 
 Beskriva räddningsinsatsen 

 
Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Brandchef L-G Uddolm 
 
Denna rapport kommer att delges: 

- Personal inom Södertörns brandförsvarsförbund 
- HSB 
- Polisen 
- Boverket 

 

2. Beskrivning av objektet 

2.1. Byggnaden 

Byggnaden är ett flerbostads terrasshus i 6-7 plan, varav en källarvåning, delvis i souterräng, 
och en krypvind, med 4 trappuppgångar och totalt ett 70-tal bostadslägenheter. Byggnaden är 
ett lamellhus och består av 2 sammanbyggda, totalt drygt 130 m långa, huskroppar med 
nivåskillnad i grundläggningen och olika våningsantal. Den byggnadsdel som har brunnit är i 
4 våningsplan utom den sista delen mot gaveln som är i 3 våningar. Där byggnadsdelarna är 
sammanbyggda, ungefär mitt på byggnaden, är en brandvägg av murad lättbetong uppförd. 
Bostadshuset är även sammanbyggt i kortgaveln med en mindre enplansbyggnad som används 
som föreningslokal. Byggarean för den brandutsatta byggnadsdelen är ca 1 200 m2 och 
takarean/vinden är ca 800 m2. 
 

 
 
 
 
 

Figur 1 Den brandutsatta byggnaden är den lägre delen av det största byggnadskomplexet i höger kant 
på bilden (markerat med röd pil). 
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Figur 2 Brandväggen av murade lättbetongblock mellan de olika höga sammanbyggda byggnadsdelarna 
tydligt synlig ovanför det kollapsade och nästan helt uppbrunna yttertaket. 
 
 
I översta våningsplanet, plan 4, i aktuell byggnadsdel finns 6 stycken genomgående 
bostadslägenheter och i den lite lägre delen mot gaveln ytterligare en lägenhet på plan 3. 
Samtliga lägenheter på det översta våningsplanet är orienterade så att lägenheternas sovrum 
vetter mot byggnadens baksida och kök och vardagsrum mot entrésidan. Mot entrésidan där 
bostadslägenheterna också har sina balkonger är byggnaden terrasserad. Takfoten på 
yttertaket över krypvinden skjuter ut en dryg meter utanför fasaden och utgör tak ovanför de 
översta lägenheternas balkonger. Balkongerna är öppna utom de 2 sista mot gaveln som är 
inglasade. 
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Figur 3 Byggnaden sedd från entrésidan med terrasserade balkonger. Den brandutsatta lägre 
byggandsdelen med nedrasat yttertak till höger på bilden. 
 
 

 
Figur 4 Fasadritning visande fram- och baksida samt gavlar på hela byggnadskomplexet med den 
brandutsatta lägre byggnadsdelen längst till vänster på den översta fasadritningen (baksidan). 
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Byggnaden ägs av HSB och är uppförd 1989, dvs gällande byggregler var troligen SBN 80 
(PFS 1987:1). Nybyggnadsreglerna, NR (BFS 1988:18) trädde i kraft 1989-01-01. 
 

2.2. Vägg- och takkonstruktion 

Ytterväggarna mot baksidan och gavlarna består av en utfackningsvägg med träregelstomme 
och mineralullsisolering och en halvstens skalfasad av Mexi-tegel fäst i trästommen med 
stålkramlor. 
 
Vindsbjälklag är av betong med 330 mm lösullsisolering och yttertak ovan krypvinden med 
täckning av taktegel på en bärande konstruktion, takstolar, spont och läkt, av trä. Takstolarna 
består av konstruktionsvirke, ca 150 x 50 mm och är sammanfogade med spikförband. 
Vindsutrymmet ovanför det brandcellsskiljande vindsbjälklaget är utfört utan 
brandsektioneringar, dvs helt öppet och taklutningen är ca 12o. 
 
Takfoten som skjuter ut en dryg meter på entrésidan och utgör delvis tak ovanför de översta 
lägenheternas balkonger är klädd med träpanel på undersidan. Även ytterväggen på entrésidan 
är klädd med träpanel ovanför fönstren på det översta våningsplanet. Takfoten har en 20 mm 
luftspalt i anslutning till ytterväggen mot vinden. Bakom träpanelen på ytterväggen som är 
fäst på distanshylsor av plast fins också ett luftat utrymme. 
 

 
Figur 5 Takfoten ovanför de översta lägenheternas balkonger med luftspalten in till krypvinden och 
bakom träpanelen på väggens översta del. 
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Figur 6 Takfoten ovanför de översta lägenheternas balkonger med ventilationsspalten till vinden i 
anslutningen mot ytterväggen (fotot taget i motsvarande lägenhet i en annan byggnad). 
 

 
Figur 7 Ventilationsspalten i takfoten in till vinden synlig ovanför de masonitskivor som är fästa mellan 
takstolarna för att hindra lösullsisoleringen från att falla ut. 
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Figur 8 Luftspalt mellan träpanelen och innanförliggande väggkonstruktion ovanför fönstren på 
entrésidans yttervägg. 
 
 
Väggen på baksidan har ingen utskjutande takfot. Under den tryckimpregnerade fotbrädan 
finns en likadan ventilationsspalt in mot vinden som på entrésidan. Mellan skaltegelfasaden 
och innanförliggande väggkonstruktion av träreglar och mineralullsisolering finns också en 27 
mm luftspalt som sträcker sig, obruten, från våning 2 upp till ytterväggens översta del och 
som är öppen in mot vinden och takkonstruktionen. 
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Figur 9 Anslutningen av ytterväggen på baksidan mot takkonstruktionen. Under takfotsbrädan finns en 
luftspalt in till vinden som även är öppen mot luftspalten mellan tegelskalfasaden och bakomliggande 
ytterväggkonstruktion. 
 
 

 
Figur 10 Ytterväggkonstruktionen på baksidan med en 27 mm luftspalt mellan tegelfasaden (100 
Baskarpsten dvs ”Mexitegel”) och innanförliggande mineralullsisolering och träreglar. 
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Den sista lägenheten på det översta våningsplanet innan den lägre 3 våningsdelen mot gaveln 
har en avvikande ytterväggkonstruktion mot baksidan. I stället för tegelfasad är ytterväggen 
klädd med profilerade plåtskivor som är fäst på träläktar monterade med distanshylsor utanför 
mineralullskivorna i väggen. I övrigt är väggkonstruktionen precis likadan som övriga delar 
av ytterväggen mot baksidan. 
 

 
Figur 11 Den avvikande delen av ytterväggskonstruktionen på baksidan med plåtbeklädnad i stället för 
tegelfasad längst upp till vänster på bilden 
 
 

 
Figur 12 Den avvikande delen av ytterväggkonstruktionen mot baksidan med fasad av profilerad plåt på 
träreglar i stället för tegel. Luftspalt mellan plåtskivorna och bakomliggande mineralullsskiva. 
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Fackverket med träreglar i ytterväggen mot baksidan är brutet där de brandcellsskiljande 
våningsbjälklagen ansluter till ytterväggen för att förhindra brandspridning i väggen. De 
stående reglarna i konstruktionen står på en träsyll som ligger på det underliggande 
betongbjälklaget. Bjälklaget ovanför ansluter på samma sätt till en syll som ligger ovanpå de 
stående reglarna. Bjälklaget bärs av genomgående hjärtväggar av betong. 
 
 

 
Figur 13 Träregelkonstruktionen i ytterväggen mot baksidan är bruten i höjd med de brandcellsskiljande 
bjälklagen i våningsplanen för att förhindra brandspridning inuti väggen 
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Figur 14 De stående reglarna i ytterväggen mot baksidan står på en syll (markerad med röd pil) som 
ligger på betongbjälklaget som bryter den brännbara konstruktionen. 
 
 

2.3. Konstruktionens överenstämmelse med byggreglerna 

Byggnaden är uppförd 1989 och gällande byggregler var då troligen Svensk Byggnorm, SBN 
80 (PFS 1987:1). Efterkommande byggregler, Nybyggnadsreglerna, NR (BFS 1988:18) 
trädde i kraft först 1989-01-01. 
 

2.3.1. Gällande krav för byggnadstekniskt brandskydd 

Enligt SBN 80 gäller bl a följande brandtekniska krav för en yttervägg. 
 

 37:423 Ytterväggar i en brandsäker byggnad skall utföras så, att risken för 
brandspridning i eller genom väggarna begränsas… 

 
 37:4231 Ytterväggar skall huvudsakligen utföras av obrännbart material… 

 
 37:4232 Ytterväggar som i hela sin höjd är åtkomliga för brandsläckning…får… 

utföras med brännbart material i följande omfattning: 
 
a) Ytterväggar får utföras med en träregelstomme…om reglarna skärs av på ett sådant 
sätt att en brand inuti väggen hindras att sprida sig förbi brandcellsskiljande 
byggnadsdelar. Dessutom förutsätts att luftspalter som helt eller delvis begränsas av 
ett brännbart material skärs av vid bjälklagen med ett obrännbart material… 
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Kraven är i stort oförändrade jämfört med dagens regler, Boverkets byggregler (BBR) 
 
För en vind gäller enligt SBN 80 bl a följande brandtekniska krav avseende sektionering och 
bärförmåga. 
 

 37:4261 …skall vinden delas upp i delar om högst 400 m2 golvarea, avskilda från 
varandra i klass B 30. I en byggnad med högst 8 våningar fordras dock inte en sådan 
uppdelning, om vinden inte kan utnyttjas som förvaringsutrymme… 

 
 37:32 I bärande avseende skall byggnadsdelar utföras i den brandtekniska klass som 

anges i den tillämpliga av tabellerna 37:32a och 32b…(vilket för aktuell byggnad är A 
60)… I tabellerna 37:32 a-b angiven brandteknisk klass behöver inte tillämpas för… 
 
c) ett bärverk för yttertak eller för ytterväggar till en oinredd vind ovan ett 
brandcellsskiljande vindsbjälklag, om bärverket är så utformat eller placerat att en 
brand inte medför särskild risk för att det störtar ned utanför fasadlivet.  
 
Ett bärverk enligt c). ovan godtas utan brandteknisk klass om det är beläget under ett 
plan som skär vindsbjälklagets ytterkant…med en lutning av 45o… för en takfot som 
skjuter ut högst 0,5 m utanför fasadlivet godtas att bärverket utförs utan krav på 
brandteknisk klass. 

 
Vilket också i stort överensstämmer med dagens krav. 
 
För en yttervägg ovanför ett lägre liggande tak där utrymmena innanför tillhör olika 
brandceller gäller enligt SBN 80: 
 
37:4322…Taktäckning invid en högre belägen yttervägg ska utföras så, att en brand i ett 
vindsutrymme inte snabbt kan sprida sig till någon annan brandcell ovan taknivån i samma 
eller närbelägen byggnad. …inte heller fordras särskilda åtgärder för tak över vindsutrymmen 
som inte kan utnyttjas för förvaring e d och som ovan ett vindsbjälklag i klass A 60 inte 
innehåller något annat brännbart material än en takkonstruktion av trä… 
 
Kraven är skärpta i nuvarande byggregler. Åtgärder erfordras nu även om brandbelastningen 
på vinden eller i takkonstruktionen är begränsad. 
 
Utförande av takfot är inte reglerat i SBN 80 vad avser öppningar för ventilation av 
vindsutrymmen. Enligt dagens krav (BBR) gäller bl a följande brandtekniska krav. 
 

 5:535 Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan 
brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med 
avskiljande förmåga i lägst klass EI 30 (rådstext). 
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2.3.2. Överenstämmelse med kraven 

Sammanfattningsvis kan sägas att byggnadens konstruktion, i de delar som bidragit till att 
omfattningen och skadorna av branden blivit så omfattande, i stort sett inte avviker från de 
krav som gällde vid byggnationen. Möjligen med några smärre undantag. Bl a avseende den 
del av ytterväggen mot baksidan som är klädd med plåt i stället för tegelfasad. Eftersom 
plåtskivorna är fästa på träläktar som sitter på distanshylsor utanför den mineralullskiva som 
skyddar innanförliggande träregelkonstruktionen kan luftspalten anses delvis begränsad av 
brännbart material. Ritningsunderlaget är något otydligt och det kan möjligen vara så att 
läkten är skyddad av en mineralullsskiva mot luftspalten innanför plåten.  
 
Det kan också diskuteras om den del av takstolarna som bär takfoten som utgör tak över de 
översta lägenheternas balkonger uppfyller gällande krav på bärförmåga. Hela yttertaket har 
kollapsat under branden. Bärverk för yttertak till en oinredd vind ovan ett brandcellsskiljande 
vindsbjälklag fick enligt gällande regler, om taklutningen var mindre än 45o, utföras utan 
brandteknisk klass. Takstolarna är av trä, konstruktionsvirke, ca 150 x 50 mm med c/c-
avstånd om 1 200 mm, och sammanfogade med spikförband. Större delen av takfoten mot 
entrésida har också kollapsat. Enligt byggreglerna ska en takfot som skjuter ut mer än 0,5 
meter utanför fasadlivet utföras i lägst brandteknisk klass B 30. Enligt Boverkets 
Godkännandelista B2 kan förbränningshastigheten, dvs kolskiktets tillväxthastighet, i 
konstruktionsvirke antas vara ca 0,8 mm/min. Detta medför att det efter 30 minuters brand 
kan ha bildats ett kolskikt som är ca 25 mm djupt från alla brandutsatta sidor på virket i 
takstolarna. Det finns alltså ingen bärförmåga alls kvar efter 30 minuters brand och B 30-
kravet för takfoten är därmed inte uppfyllt. Takstolarna var dessutom sammanfogade med 
spikförband, vilket troligen ytterligare försämrat bärförmågan. Spikarna i spikförband går inte 
lika djupt in i de konstruktionsdetaljer som ska sammanfogas som t ex spik eller skruv. 
Kolskiktstillväxten vid en brand kan medföra att spikförbanden släpper efter jämförelsevis 
kort tids brandpåverkan. Brandförloppet här har pågått under längre tid än 30 minuter och det 
går inte att avgöra om taket eller takfoten har kollapsat efter 30 minuters brand eller om det 
har kollapsat tidigare. Det är dock tydligt att brotten i takstolarna skett där de har varit 
sammanfogade med spikförband. Brotten har skett inne på vinden men är ändå bidragande till 
att även takfoten har kollapsat. När spikförbanden i sparrarna, takstolarnas överdel, släppt och 
bärförmågan därmed upphört har takfoten av sin tyngd tippat ner mot balkongerna. 
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Figur 15 Brott i takstolarnas sparrar (överdel) där dessa var sammanfogade med spikförband. 
 
 

 
Figur 16 Takfoten över gavellägenhetens balkong som har tippat ner mot balkongen när spikförbanden i 
takstolarnas sammanfogning inne på vinden släppt. Kvarvarande delar av sparrarna (takstolarnas 
överdel) pekar snett upp. 
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Branden har spridit sig från balkongen till vinden via luftspalten i takfoten. Att bygga med 
luftspalt i takfoten var när bygganden uppfördes ett godtagbart byggnadssätt. Enligt dagens 
krav är det inte tillåtet att bygga på detta sätt utan takfötter ska i motsvarande byggnad utföras 
med brandavskiljande förmåga. 
 
Däremot har det sätt som ytterväggen mot baksidan är konstruerad inte fungerat som avsett 
vad avser skydd mot brandspridning inuti väggen. Den mineralullsskiva som ligger mellan 
luftspalten innanför skaltegelfasaden och den inannförliggande regelkonstruktionen har 
uppenbarligen inte varit tät. Eftersom luftspalten enligt reglerna ovan inte är ”avskuren” vid 
de brandcellskiljande bjälklagen får den inte begränsas av ett brännbart material. 
Mineralullsskivans syfte är att skydda innanförliggande brännbara träregelkonstruktion. Här 
har troligen glöd etc som fallit ner i luftspalten från vindsbranden kommit i kontakt med 
träkonstruktionen som har börjat brinna. Branden har dessutom spridit sig förbi de 
”avskärningar” som ska finnas i en brännbar regelkonstruktion vid brandcellsskiljande 
bjälklag, eller om det är branden från vinden som har spridit sig via luftspalten och otätheter i 
mineralullsskivan in i ytterväggen på flera ställen. 
 

3. Brandförloppet 
Branden har startat i en stol på balkongen till lägenheten högst upp till höger om port nr 16 
från entrésidan sett. Lågor har nått träpanelen på takfotens undersida och spridit sig via 
takfoten över balkongerna till 4 andra lägenheter på det översta våningsplanet. Vindriktningen 
var när branden uppstod SSV, 5 m/s, enligt uppgifter från SMHI Norrköping, vilket är snett 
bort mot den högre byggnadsdelen, dvs nästan rakt emot spridningsriktningen, och därmed 
inte förklarar den snabba brandspridningen i takfoten bort mot gaveln. Möjligen kan 
omgivande höga byggnader påverka vinden och ge upphov till turbulens och därmed annan 
vindriktning intill fasaden. Viss brandspridning har skett från takfoten in i ytterväggen på 
framsidan ovanför fönstern till lägenheternas kök/vardagsrum och även in i lägenheterna via 
ventiler i ytterväggen. 
 
Branden har också spridit sig via luftspalten i takfoten över balkongerna till vinden. Hela 
yttertakskonstruktionen har brunnit och branden har därifrån även spridit sig ner i luftspalten 
mellan skaltegelfasaden och träregelkonstruktionen i ytterväggen på fastighetens baksida. 
Hela takkonstruktionen har så småningom kollapsat. 
 
Branden i ytterväggen mot baksidan har även spridit sig in till innanförliggande rum i 
lägenheterna på det översta våningsplanet i en lägenhet med en fullt utvecklad rumsbrand som 
följd. 
 
Brandspridning i mindre omfattning har även skett till den enplans föreningslokal som var 
sammanbyggd med bostadshuset i gaveln. Överdelen av tegelfasaden på gaveln på 
bostadshuset rasade under släckinsatsen ner på taket till föreningslokalen. Delar av den 
brinnande takkonstruktionen drogs med i raset och orsakade en mindre brand i 
föreningslokalens tak. 
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Figur 17 Branden har startat på balkongen till en av de översta lägenheterna (markerad med röd pil) och 
spridit sig efter takfoten till grannlägenheterna till höger och upp till vinden. 
 
 

 
Figur 18 De 3 lägenheterna till höger om startlägenheten som brandskadades. 
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4. Brandförsvarets åtgärder 
Insatsbeskrivningen är baserad på de uppgifter som finns i räddningstjänstens insatsrapport 
kompletterad med viss muntlig information från befäl som var på plats i samband med 
branden. 
 

4.1. Skede 1 - brandsläckning 

Första insatsstyrka från Huddinge station, som är på plats drygt 4 minuter efter att 
räddningstjänsten fått larmet, består av 2 släckbilar (8110, 8120) och ett höjdfordon (8130). 
Kraftiga lågor syns då på de översta balkongerna mellan den tredje lägenheten från 
brandväggen mot den högre byggnadsdelen (startlägenheten) och den fjärde lägenheten. 
Insatsen påbörjas med utvändig släckning från marken med lufttrycksalstrat skum (CAFS) 
samtidigt som rökdykargruppen tar sig upp till startlägenheten via trappan för genomsökning 
för eventuell livräddning och för att försöka släcka branden. Förstärkning med två stationer 
begärs dessutom initialt av styrkeledaren. 
 
När första förstärkande enhet från Brännkyrka station (släckbil 1510) anländer efter några 
minuter görs en sektorindelning och 1510 får tillsammans med 8130 uppgift att hålla en 
begränsningslinje till vänster, från entrésidan sett, om brandväggen mot den högre 
byggnadsdelen. Man gör också ett försök att släcka branden inne på vinden via vindsluckan i 
trapphusets schakttopp som dock inte fullföljs. I den andra sektorn fortsätter 8110 och 8120 
med invändig och utvändig släckning samt genomsökning av lägenheterna i det översta 
våningsplanet där branden nu har spridit sig till alla balkonger och även till vinden. 
 
Tredje förstärkande enhet från Lindvreten (släckbil 8020) anländer och får i uppgift att 
koordinera rökdykarinsatsen. 
 
Ledningsenheter som larmas till plasten är förutom ledningsfordon från Lindvreten (8080), 
Insatsledare från Handen (4480) och Insatsledare från Lindvreten (8280). Ledningen 
organiseras så att 4480 blir platschef och målet för insatsen är: 

1. Genomsökning för livräddning och brandsläckning i lägenheterna på det översta 
våningsplanet via port nr 16 och 18. 

2. Att förhindra brandspridning över begränsningslinjen vid brandväggen mot den högre 
byggnadsdelen, port nr 12 och 14. 

3. Att förhindra brandspridning till underliggande våningsplan. 
4. Släckning av branden på det översta våningsplanet 

 
Förstärkande enheter från Botkyrka station (släckbil 8720 och höjdfordon 8730) får i uppgift 
att säkra släckvattenförsörjningen och därefter samordna personalomsättningen dvs se till att 
avlösningar etc fungerar. Det är mycket trångt på platsen och man har problem att kunna köra 
in med räddningstjänstens fordon till byggnaden. En brytpunkt anordnas vid vändplanen ute 
vid . Botkyrka anländer med två befäl och ett av befälen får dessutom i 
uppgift att göra en övergripande analys av insatsen och skadeläget och planera för ”omfall” 
dvs alternativa åtgärder om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt eller insatsen inte förlöper 
som planerat. 
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Evakuerade boende samlas i en föreningslokal på  48 där även 
representanter från Huddinge kommun, POSOM (krisstöd), försäkringsbolagen genom en 
Restvärdesledare från Svenska Brandskyddsföreningen, sjukvården och polisen ansluter. 
 
Ca en timme efter att insatsen påbörjats upptäcker man också att branden sprider sig nedåt i 
ytterväggen på baksidan mellan skaltegelfasaden och bakomliggande väggkonstruktion. En 
del av tegelfasaden på gaveln rasar under insatsen ner och skadar taket på den sammanbyggda 
enplansbyggnaden som används som föreningslokal. Fasaddelarna som rasar ner drar med sig 
glöd etc från takkonstruktionen och medför att det även uppstår en brand i föreningslokalens 
tak. Det bedöms också att tegelfasaden på baksidan är instabil och det finns risk för ras. Det 
beslutas av den anledningen att inget utvändigt arbete får ske där. Bränderna inne i 
väggkonstruktionen på baksidan släcks invändigt från lägenheterna genom att hål tas upp i 
innerväggarna. Kontroller görs med värmekameran och där förhöjd temperatur konstateras 
rivs väggen med handverktyg. Förstärkande enheter från Tyresö station (släckbil 8410, 
höjdfordon 8430 och tankbil 8440) ansvarar för arbetet och rökdykare går in via port nr 16. 
 

 
Figur 19 Riven innervägg i en lägenhet i ett sovrum i mot baksidan. Tegelskalfasaden syns i hålet och en 
helt avbränd stående regel i bilden högra överkant 
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Figur 20 Sista lägenheten som brandskadades i den lägre husdelen mot gaveln till höger om 
startlägenheten. Tegel från övre delen på gavelns fasad har rasat ner och skadat taket på 
föreningslokalen. 
 
 
De boende informeras regelbundet om hur släckningsarbetet fortskrider. Vid 19-tiden på 
kvällen beslutas att läget är sådant att avspärrningarna kan krympas och boende kan börja 
återvända till sina lägenheter, oklart vilka i första läget. En och en halv timme senare vid ca 
20:30 tillåts även boende i nr 12 och 14, den högre byggnadsdelen i samma 
byggnadskomplex, att återvända till sina lägenheter. 
 
Strax efter 20 på kvällen löser en enhet från Sollentuna brandstation (5010) av Brännkyrkas 
personal och Huddinge blir avlösta av Haninge (4410). 
 
Vid 22-tiden på kvällen beslutas att boende i nr 16 får gå upp till sina lägenheter, med en 
ledsagare från räddningstjänsten, för att hämta nödvändiga tillhörigheter. Ytterligare en timme 
senare, vid 23-tiden, får även boende i nr 18 hämta tillhörigheter med en ledsagare. 
 

4.2. Skede 2 - bevakning 

När brandspridningen nedåt i ytterväggen är stoppad och släckt vid 23-tiden, ca 7 timmar efter 
det att larmet inkom, och endast glödbränder kvarstår av takbranden avslutas 
släckningsarbetet för att inte förvärra vattenskadorna ytterligare och endast en enhet (4410) 
lämnas kvar för bevakning. 4410 blir avlösta vid 04:00 av 8110 som fortsätter bevakningen 
till 12-tiden, dagen efter. 
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Polisen beslutar om bevakning av de två översta lägenheterna i uppgång nr 16 och 18 för att 
senare kunna genomföra en brottsplatsundersökning. Någon av dessa två lägenheter bedöms 
vara startplats för branden. Bevakningen sköts med hjälp av inhyrda väktare från ett 
vaktbolag. 
 
Restvärdesledaren anordnar med bevakning av övriga trappuppgångar och lägenheter som 
inte går att låsa. 
 

4.3. Skede 3 - avslut 

På kvällen beslutas också om att det kl 11:00 dagen efter ska hållas ett informationsmöte för 
de boende tillsammans med restvärdesledare, kommunen och polisen. 
 
8280 åker tillbaka till brandplatsen vid 10-tiden dagen efter och har en genomgång med den 
brandstyrka som finns kvar på platsen (8110) samt en representant för bostadsrättsföreningens 
styrelse. Det beslutas att man ska avvakta ytterligare en och en halv timme med avslut av 
räddningstjänsten och överlämning. 
 
Informationsmötet för de boende genomförs med representanter från kommunen, Posom, som 
är kommunens organisation för psykosocialt omhändertagande, restvärdestjänsten och 4 olika 
berörda försäkringsbolag. 
 
Efter möte genomförs ytterligare en kontroll av byggnaden och brandresterna bl a med 
värmekamera. Kontrollen med värmekameran visa inga förhöjda temperaturer. 
Bostadsrättsföreningens representant informeras om behovet av fortsatt bevakning dels för att 
förhindra obehörigt tillträde till olåsta lägenheter och andra utrymmen men även med 
anledning av risken för ras på baksidan och på kortgaveln mot föreningslokalen, samt för att 
förhindra personskador i de utbrända delarna av det översta våningsplanet och för att i tid 
upptäcka eventuellt uppblossande bränder. Räddningstjänsten avslutas 12:00 efter avstämning 
med Operativa chefen. 
 

5. Brandskador 

5.1. Skador på vind och takkonstruktion 

Skadorna på fastigheten efter branden blir mycket omfattande. Vinden och takkonstruktionen 
till den lägre byggnadsdelen blir totalskadad. Samtliga takstolar har kollapsat. Brotten i 
takstolarna har uppstått där de är sammanfogade med spikförband. Brandskadade rester av 
takstolarna ligger kvar på vindsbjälklaget ovanpå lösullsisoleringen delvis täckta av nedrasat 
taktegel Allt annat brännbart i takkonstruktionen, spont och läkt, är i stort sett uppbrunnet. 
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Figur 21 Hela den kollapsade takkonstruktionen sedd från den högre byggnadsdelen. 
Fläktrummet/hissmaskinrummet och trapphusschaktets topp som sticker upp ovanför yttertaket syns i 
vänster överkant på bilden 
 
 

 
Figur 22 Delar av de kollapsade takstolarna med spikförbanden utstickande från ändarna 
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Den utskjutande takfoten ovanför balkongerna har kollapsat från den tredje lägenheten från 
den högre byggnadsdelen sett och är i stort sett uppbrunnen från den fjärde lägenheten. 
 
På taket finns även ett fläktrum/hissmaskinrum som nås via trapphusschaktets topp som 
sticker upp ca 2 meter ovanför yttertaket. Från trapphuset finns även en lucka ut till taket. 
Fläktrummet/hissmaskinrummet och trapphusschaktet skadas endast utvändigt. 
 

5.2. Skador i lägenheterna 

Samtliga 6 lägenheter på det översta våningsplanet har brand- och vattenskador i varierande 
omfattning. Mot entrésidan uppstår skador till följd av att brand sprider sig från takfoten och 
balkongerna in till lägenheterna. Brandspridning sker bl a genom ventiler som är placerade 
över fönstren i vardagsrum/kök. Ventilerna består av en genomföring med ett plaströr som på 
insidan är försedd med en tallriksventil och som på utsidan mynnar i luftspalten bakom 
träpanelen ovanför fönstren. 
 
 

 
Figur 23 Genomföring för ventil ovanför fönster i vardagsrum/kök sed inifrån lägenheten. 
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Figur 24 Relativt begränsade skador efter branden i kök/vardagsrum mot entrésidan i en lägenhet på 
översta våningsplanet. Sot har trängt in genom ventilen ovanför det högra fönstret i bilden. Ventilen och 
delar av väggen ovanför det vänstra fönstret har rivits för att komma åt att släcka glödbrand inne i 
väggen. 
 
 
I sovrummen mot baksidan uppstår skadorna till följd av att branden sprider sig från vinden 
ner via luftspalten i ytterväggen och vidare in till det brännbara regelverket i väggen. Flera 
lägenheter har skador från den rivning av väggarna som räddningstjänsten tvingades 
genomföra. Eftersom inget arbete kunde utföras utanför byggnaden på baksidan pga rasrisken 
rivs ytterväggen inifrån för att frilägga och komma åt att släcka brand inne i 
väggkonstruktionen. I något fall sprider sig även brand genom innerväggen till inredningen i 
rummet innanför. 
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Figur 25 Skador i ett sovrum mot baksidan i en av de översta lägenheterna efter rivning av väggen för att 
komma åt att släcka glödbränder i väggen. Brandskadorna är även här relativt begränsade men notera 
den nästan helt avbrända stående väggregeln i höger överkant. 
 
 

 
Figur 26 Något mer omfattande sot- och brandskador samt skador efter rivning av väggen i ett sovrum 
mot baksidan i en av de översta lägenheterna. 
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Figur 27 Omfattande sot- och värmeskador i hallen i en av lägenheterna på det översta våningsplanet. 
 
 

 
Figur 28 Ytterligare ett sovrum mot baksidan i en av de översta lägenheterna med brand- och 
rivningsskador. 
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Figur 29 Ett helt utbränt sovrum mot baksidan i en av de översta lägenheterna. 
 

5.3. Övriga skador 

 

 
Figur 30 Sotskador på det översta våningsplanet i ett av trapphusen. 
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Samtliga lägenheter på det näst översta våningsplanet har rökskador och även en del 
vattenskador. 
 
Inne i ytterväggen mot baksidan finns brand- och sotskador åtminstone ner till våningsplan 2. 
 
 

 
Figur 31 Sot har trängt ut ur ventiler i ytterväggen mot baksidan ända ned till våningsplan 2. 
 
 
Även taket till den låga, enplans, föreningslokalen som är sammanbyggd i gaveln med den 
högre byggnaden skadas av nedfallande tegel från fasaden. Taket får även mindre 
brandskador av de glödbränder etc från takkonstruktionens brännbara delar som dras med av 
teglet vid raset. 
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Figur 32 Skador på föreningslokalens tak orsakade av nedfallande tegel från bostadshusets gavel 
 

6. Personskador 
Inga personer skadas under branden. 

7. Undersökning 
Ett platsbesök gjordes fredagen den 2014-08-29 av Roger Johansson och Sten Johansson från 
Södertörns brandförsvarsförbund. Någon fullständig brandorsaksutredning har inte kunnat 
genomföras. Polisens tekniker genomförde en brottsplatsundersökning redan på lördagen 
dagen efter branden. Teknikerna har då flyttat på föremål, frilagt ytor och även beslagtagit 
vissa föremål som de bedömt kunna vara av intresse för sin utredning. Vi har dessutom inte 
haft tillgång till alla utrymmen i byggnaden. 

7.1. Brandplatsundersökning 

7.1.1. Primärbrandplats 

Enligt uppgifter från ögonvittnen har branden startat i en stol i det inre vänstra hörnet av 
balkongen till lägenheten högst upp till höger om trappuppgång nr 16, från entrésidan sett 
(balkong nr 3 från brandväggen till högdelen). Vittnet känner röklukt och tittar över 
skärmväggen och upptäcker att det brinner i en stol. Hon går in i sin lägenhet för att hämta 
något att släcka med, men när hon kommer tillbaka är branden så kraftig och har redan börjat 
sprida sig till takfoten att hon inte bedömer att hon ska klara av att släcka. Uppgifterna 
stämmer också med hur brandbilden ser ut. Den utpekade delen av balkongen är den plats där 
det finns lägst placerade brandskador. Ytterväggen och skärmväggen mot balkongen till 
vänster har sotskador ända ner till balkongplattan. Ett område på skärmväggen nere i nivå 
med balkongplattan är dessutom renbränt från sot, vilket indikerar att det är den plats där 
branden varit mest intensiv. 
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Figur 33 Balkongen till lägenheten högst upp till höger om trappuppgång nr 16 med låga brandskador 
och renbränd  yta på skärmväggen (markerat med röd pil).i det vänstra hörnet. 
 
Rester, en metallram, av vad som troligen är stolen som branden startade i ligger på golvet i 
det vänstra hörnet av balkongen. 
 

 
Figur 34 Rester av ramen till plaststolen där branden startade. 
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Samma balkong har även i det högra hörnet relativt låga brandskador, men dessa bedöms som 
sekundära. Det finns inga renbrända ytor och de låga brandskadorna kan ha orsakats av 
nedfallna brinnande delar från takfoten som har kollapsat ungefär från mitten på balkongen. 
För detta talar att det finns sotfria ytor på väggen bakom nedfallna delar av takfoten, dvs 
takfoten har brunnit och rasat ner innan sotbeläggningen hamnade på väggen i det högra 
hörnet av balkongen. Orsaken till den sotfria ytan på väggen skulle också kunna vara att 
ytskiktet på teglet har spjälkats av t ex pga en snabb avkylning av släckvatten. 
 
 

 
Figur 35 Balkongen till lägenheten högst upp till höger om trappuppgång nr 16 med låga brandskador i 
det högra hörnet och nedfallna rester av den kollapsade takfoten. 
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Figur 36 Det högra hörnet på startbalkongen med sotfri yta på väggen (markerad med röd pil) tydligt 
synlig efter polisteknikernas friläggning. 
 
 
Skadorna på övriga balkonger på övre planet till höger om aktuell balkong är också relativt 
omfattande, men består till största delen av nedfallna delar av den kollapsade takfoten. 
Takfoten över de balkongerna är helt nedrasad. Det finns inga låga brandskador på 
tegelfasaden på någon av balkongerna. Inte heller balkongen till vänster har några låga 
brandskador. 
 

7.1.2. Undersökning av brandplatsen 

En undersökning genomförs av den balkong där branden enligt uppgifter från vittnen startat. I 
eller i anslutning till den del av balkongen som enligt ovan bedöms vara platsen för 
primärbranden, det inre vänstra hörnet, noteras följande möjliga brandstiftare: 
 

1. Infravärmare monterad på grannbalkongen till vänster, på träpanelen ovanför 
vardagsrumsfönstret, och ansluten till ett utvändigt vägguttag. 
 
Brandskadorna runt värmaren är oregelbundna. Panelen ovanför fönstren är i stort 
sedd oskadad utom just över infravärmaren. Ovanför värmaren finns ett område med 
förkolningsskador med relativt skarpt avgränsade kanter, som är nästan lika brett som 
värmaren. 



 

Datum 
2014-11-14 

Dnr 
2014-136  

   

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 
136 25  Haninge Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 

- 33 - 

 
 

 
Figur 37 Infravärmaren på balkongen till vänster om den balkong som utpekats som startplats för 
branden. Notera de oregelbundna brandskadorna på träpanelen ovanför värmaren. 
 
 

Brandskadorna ovanför värmaren kan ha orsakats av strålningsvärme från den 
brinnande takfoten, understödd av strålning som reflekterats från värmarens 
metallklädda baksida. Härav förkolningsskador precis ovanför värmaren och inga 
brandskador på övriga delar av träpanelen intill. 
 
Mot att infravärmaren skulle vara brandstiftare talar dessutom att den nedersta brädan i 
träpanelen som den är fäst på, dvs brädan närmats, direkt bakom värmaren, inte har 
några brandskador. 
 
Eventuella utlösta säkringar eller jordfelsbrytare till strömförsörjningen till 
infravärmaren har inte gått att kontrollera. 
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Figur 38 Oskadad bräda i panelen direkt bakom infravärmaren (markerad med röd pil). 
 

2. Prydnadsglaskula som har legat i en blomkruka placerad i hörnet på balkongen. 
 
Glaskulan kan ha fungerat som en lins och brutit solljuset till en brännpunkt som 
startat en brand i torr torv i blomjorden eller i något annat brännbart i närheten. 

 

 
Figur 39 Prydnadsglaskula som legat i en blomkruka på balkongen. Här upplagd på ett bord. 
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Solens placering var vid tiden för när branden startade, kl 16:00, enligt uppgifter från 
SMHI i Göteborg: 
- Altitud 31o (dvs vinkel över horisonten) 
- Azimut 237o (dvs ”väderstreck”) 
 
Solens placeringen i ”sidled” innebär att blomkrukan och glaskulan, om de var 
placerade längst in i hörnet på balkongen, borde skuggas av skärmväggen mot 
grannbalkongen. Solen placering strax innan var däremot sådan att glaskulan kan ha 
nåtts av solljus, och branden kan ha varit pyrande ett tag innan den uppmärksammades 
av grannarna. Vi vet dessutom inte exakt var blomkrukan och glaskulan varit placerad 
när branden startade, om den kanske har flyttats av polisen i samband med deras 
tekniska undersökning eller av räddningstjänsten i samband med insatsen. 

 
 

 
Figur 40 Solen placering i höjdled vid den tidpunkt då branden startade. 
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Figur 41 Solen placering i ”sidled” vid den tidpunkt då branden startade. 
 
 

3. Värmeljus. Rester av ett värmeljus hittas på balkonggolvet i brandresterna. Det går 
inte att avgöra var värmeljuset har varit placerat. Enligt uppgifter från 
lägenhetsinnehavarens anhöriga har en lykta avsedd för värmeljus hängt i samma 
blomampel som grilltändaren enligt nedan, men inga personer ska ha varit ute på 
balkongen på flera dagar. Inga rester av någon ljuslykta anträffas på anvisad plats men 
ytterligare en ljuslykta hängde kvar i resterna av skärmtaket ungefär mitt på 
balkongen. Mot att branden skulle ha orsakats av värmeljus talar också tidpunkten för 
brandstarten. Branden startade sent på eftermiddagen, många timmar efter det att det 
kan vara rimligt att anta att värmeljus skulle ha kunnat användas. 
 

4. Elektrisk grilltändare som enligt uppgifter från anhöriga till lägenhetsinnehavaren 
hängde i en blomampel upphängd i en krok i skärmtaket med en kedja. Ampeln var av 
stål och tom, dvs inga blommor etc var placerade i den. Grilltändaren hängde i ampel 
för att inte kunna komma i kontakt med något brännbart med anledning av en tidigare 
incident när den slogs på av misstag och orsakade ett brännmärke på väggen. 
Anslutningen till grilltändare var ett eluttag placerat på ytterväggen mot balkongen i 
vänster hörn. Strömbrytaren till eluttaget var placerad på den inre väggen i köket, 
bredvid strömbrytare till köksbelysningen. Kontakten till grilltändaren var, enligt 
anhöriga av samma skäl som ovan, inte ansluten. 
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Figur 42 Grilltändaren (markerad med blå pil) och ampeln (röd pil) som den hängde i. 
 
 
Vid brandplatsundersökning kunde konstateras att något varit anslutet i det vägguttag som var 
avsett för grilltändaren. Vägguttaget har varit försett med ett skyddslock. Locket är helt 
bortbränt men inne i uttaget finns ändå inget sot. 
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Figur 43 Vägguttaget till grilltändaren med bortbränt lock men utan sot inne i uttaget. 
 
 
Från de bilder vi får ta del av från polisens tekniska undersökning syns också mycket tydligt 
att grilltändaren var ansluten till vägguttaget via ett grenuttag. 
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Figur 44 Grilltändaren liggande i askresterna på balkongen med ansluten sladd till vägguttaget 
(markerad med röd pil). 
 
 
Vi har inga uppgifter om hur strömbrytaren till eluttaget som grilltändaren var ansluten till var 
ställd, dvs om strömmen till eluttaget var på- eller avslagen. Det grenuttag som grilltändaren 
var ansluten till vägguttaget via, var också försedd med strömbrytare. Det går inte heller att 
avgöra från fotografierna hur strömbrytarna på grenuttaget var ställda. 
 
Av polisen fotografier från den tekniska undersökningen som genomfördes dagen efter 
branden framgår att jordfelsbrytaren i aktuell lägenhet har utlösts. Huvudströmmen är också 
bruten, oklart av vem och när. Inga säkringar har däremot utlösts. 
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Figur 45 Grenuttaget som grilltändaren var ansluten till vägguttaget via. Strömbrytaren till det uttag som 
grilltändaren var ansluten till markerad med röd pil. 
 
 
I motstående hörn av balkongen, dvs det högra från entrésidan sett, notars ytterligare en 
möjlig brandstiftare. 
 

5. En elektrisk terassvärmare på ett stativ. 
 
Vår bedömning är att detta inte är den primära brandplatsen. Polisens tekniska 
utredning har också visat att terrassvärmaren inte var ansluten till något eluttag. 
Kontakten och anslutningssladden låg lös på foten till terassvärmarens stativ. 

 
Polisen har gjort ytterligare ett belag av en kabelhärva i den högra delen av balkongen. 
Kabelhärvan, som är en 2-ledarkabel, hittas tillsammans med en transformator och ett AA-
batteri i en smält flätad plastkorg. Polisens bedömning är att kabelhärvan är rester av en 
prydnadsljusslinga, med Led-lampor. Inte heller ljusslingan har varit ansluten till något 
eluttag och vår bedömning är dessutom att detta inte är den primära brandplatsen. 
 

7.1.3. Brandorsak 

Brandorsaken har inte gått att fastställa. 
 

7.2. Allmänhetens agerande vid brandtillbudet 

Branden upptäcktes av grannar som bodde i lägenheten till höger, från entrésidan sett, om 
startlägenheten. Grannen kände röklukt och tittade över skärmväggen mellan balkongerna och 
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ser då att en stol i det bortersta högra hörnet brinner. Hon springer tillbaka sin lägenhet för att 
hämta något att försöka släcka med, men när hon återvänder är branden för kraftig och något 
släckförsök påbörjas aldrig. Grannen larmar i stället räddningstjänsten via 112 och meddelar 
att branden nu sprider sig snabbt. 
 

8. Spridningsrisk 
Om branden inte hade släckts kan det inte uteslutas att den fortsatt att sprida sig i byggnaden. 
Branden inne i ytterväggkonstruktionen mot baksidan hade kunnat fortsatt att sprida sig nedåt 
och in till lägenheterna innanför, även på lägre våningsplan. Det har även förelegat risk för 
brandspridning till den högre sammanbyggda byggnadsdelen. Mellan byggnadsdelarna finns 
visserligen en brandvägg, men brandväggen sträcker sig bara upp till yttertaket på den lägre 
byggnadsdelen, som dessutom kollapsade under branden. I den högre liggande gaveln på den 
högre byggnadsdelen finns fönsteröppningar ovanför brandväggen som inte ser ut att vara 
brandklassade. Branden på vinden/i takkonstruktionen kunde ha spridit sig via fönstren i den 
högre liggande ytterväggen till utrymmen innanför. 
 

9. Erfarenheter och förslag till åtgärder 

9.1. Angående byggnadstekniskt brandskydd 

De svagheter i byggkonstruktionen, framför allt den öppna takfoten, som medförde att 
brandspridningen och skadorna blev så omfattande är reglerade i nuvarande byggregler. Det 
är inte längre tillåtet att bygga med öppen takfot i motsvarande byggnader. 
 
Större delen av takfoten mot entrésidan kollapsade under branden. Enligt gällande 
byggnadsregler skulle takfoten varit utför i brandklass B 30, vilket den inte var. 
Brandförloppet pågick under längre tid än 30 minuter så takfoten hade troligen kollapsat även 
om den varit utför enligt gällande regler. 
 
Branden spred sig aldrig till den högre byggnadsdelen utan stoppades av räddningstjänsten. 
Ett av målen för insatsen redan i ett tidigt skede var att hindra brandspridning till den högre 
byggnadsdelen. I annat fall är bedömningen att det förelegat risk för spridning även till den 
högre byggnadsdelen. Brandväggen mellan byggnaderna sträcker sig bara upp till den lägre 
byggnadsdelens yttertak, som dessutom kollapsade under branden. Ovanför brandväggen 
finns det fönster som förefaller vara oklassade. Det var när byggnaden uppfördes ett 
godtagbart byggsätt, men det är enligt dagens byggregler inte längre tillåtet att bygga på 
motsvarande sätt. Ytterväggen, inklusive fönster, eller det lägre liggande taket ska 
brandklassas alternativt ska vinden sprinklerskyddas, även om det som i detta fall inte finns 
annat brännbart ovanför ett brandcellskiljande vindsbjälklag än själva takkonstruktionen. 
 
Brandspridningen i ytterväggen på baksidan, via luftspalten innanför skaltegelfasaden till den 
innanförliggande brännbara träregelkonstruktionen, borde inte kunnat ske med hänsyn till det 
sätt väggen är konstruerad på. Konstruktionssättet uppfyller de krav som gällde när 
byggnaden uppfördes och även nuvarande krav. De brännbara delarna i ytterväggen skyddas 
av en obrännbar skiva mineralullsisolering. Bevisligen har det funnits otätheter i 
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mineralullsskiva som har medför att brand har spridit sig i ytterväggen och även in till 
innaförliggande lägenheter. Det har inte gått att avgöra var och varför dessa otätheter har 
uppstått. 
 

9.2. Angående möjliga brandorsaker 

Brandorsaken har inte gått att fastställa. En möjlig brandstiftare kan vara den grilltändare som 
hängde i en blomampel på den utpekade startbalkongen. Grilltändare var ansluten till ett 
utvändigt vägguttag som reglerades av en strömbrytare inne i lägenheten, placerad på den 
motstående inre köksväggen i direkt anslutning till strömbrytare till belysningen i köket. 
Placeringen av strömbrytaren är högst olämplig. Det måste vara mycket lätt att av misstag slå 
på strömmen till vägguttaget när avsikten är att tända belysning. Om då något som kan ge 
upphov till brand, som i detta fall en grilltändare, är ansluten till uttaget kan resultatet bli 
olyckligt. För eluttag som regleras med väggströmbrytare, och som kan ha andra elapparater 
än belysningsarmaturer anslutna, borde utförande eller placering vara sådant att det är lätt att 
särskilja dem och inte så lätt att trycka fel av misstag. 
 
 




