
Brand i återvinningshus på Sommarvägen 5 140420 
klockan 02:05 

Det brann kraftigt i huset, som till stora delar är byggt av plast, när styrkan kom till plats, det 
hade brunnit igenom den södra väggen där lågor slog ut. Det fanns risk för spridning till bilar 
som stod i närheten. Räddningstjänsten lyckades släcka branden innan den spred sig till 
bilarna. Den stora anledningen till att man lyckades undvika spridning till bilarna var att 
vindriktningen var sådan att det blåste från parkeringsplatsen.  

Den 29 februari 2012 brann ett likadant återvinningshus på Sommarvägen 11 där bilar blev 
brandskadade. Riskerna med att ha bilarna parkerade intill dessa återvinningshus påtalade 
till Hyresbostäder men inga åtgärder är vidtagna. 

I området Sommarvägen/Höstvägen finns 6 stycken likadana hus. På Sommarvägen 9 står 2 
stycken intill varandra. 

 

 

 

Södra sidan av återvinningshuset där det har brunnit igenom väggen 

 

 



 

Fasaden av plast som brunnit upp eller smält 

 

 

På mitten av väggen hade väggen brunnit ner till marken 

 



 

Den andra delen av väggen med smältskador 

 

 

Väggen på norra sidan hade det också börjat brinna igenom, med risk för brandspridning till 
bilarna 



 

Från andra hållet. Det är parkeringsförbud på platserna närmast huset, men med den 
brandbelastningen som det är i byggnadskonstruktionen så hade bilarna blivit skadade om 

inte vinden hade blåst som den gjorde 

 

Invändigt stod det plastvagnar för sopsortering, dessa är helt utbrända 

 



 

Taket är av plåt det gör att värmen vid en brand pressas mot väggarna och dess 
plastkonstruktion vilket gör att väggarna snabbt börjar brinna och värmespridning sker 

utanför huset. 

 

På Sommarvägen 9 står 2 stycken återvinningshus mot varandra. Vid en brand i det ena så 
kommer branden snabbt att sprida sig till det andra och det blir en stor värmeutveckling. 



 

Vid de dubbla husen på Sommarvägen 9 är det markerade parkeringsplatser tätt intill 
husväggen. Vid en brand här är spridningsrisken stor mellan återvinningshus och parkerade 

bilar. 

 




