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BRANDUTREDNING 
 

 
 

Tidpunkt: 2016-02-06, kl 07:27 
Fastighetsbeteckning:  
Objektsadress:  
Objektstyp: Flerbostadshus 
Startutrymme: Kök eller sovrum i 2 rok lägenhet på våningsplan 7 
Startföremål: Okänt, möjligen en säng 
Brandorsak: Okänt, möjligen sängrökning 
Insatsrapport nr: 2016000816/121.8149272.2 
 
Sammanfattning 
Brand uppstår, möjligen i sängen i sovrummet pga slarv vid cigarrettrökning – 
förundersökning pågår fortfarande, i en tvårumslägenhet på sjunde våningen i ett åttavånings 
flerbostadshus. Branden sprider sig inom lägenheten och till balkongen och en fullt utvecklad 
lägenhetsbrand med kraftiga lågor som slår ut från fönster och upp från balkongen uppstår. 
Trapphuset rökfylls och branden sprider sig till ovanförliggande lägenhet. Rök sprider även 
sig till flera andra lägenheter, flera personer skadas eller hotas och räddas ut undan röken via 
hävare och via trapphuset med räddningsmask. 
 
Brandutredningen är utförd av: 
 
Roger Johansson   Tony Kullman 
Brandingenjör   Insatsledare 
Södertörns Brandförsvarsförbund  Södertörns Brandförsvarsförbund 
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1. Anledning till brandutredningen 
Syftet med brandutredningen var att: 

þ Fastställa brandorsak 
þ Fastställa brandförloppet 
þ Utvärdera räddningsinsatsen 
þ Bedöma effekter av räddningstjänstens åtgärder 

 
Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Vice brandchef Anders Edstam 
 
Denna rapport kommer att delges: 

- Personal inom Södertörns brandförsvarsförbund 
- MSB 
- Fastighetsägaren, Akelius 

2. Beskrivning av objektet 

2.1. Byggnaden 

Åttavånings flerbostadshus med de två understa våningsplanen helt eller delvis i souterräng 
och en trappuppgång. Byggår 1967. Byggnaden är ett punkthus med betongstomme och ett 
centralt placerat öppet trapphus med fem lägenheter och två mindre uthyrningsrum per 
våningsplan, totalt 36 lägenheter i byggnaden. 
 

 
Figur 1 Fastigheten  sedd från baksidan. Brandlägenheten belägen på det näst översta 
våningsplanet. 
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Figur 2 A-ritning fasad. Aktuell lägenhets balkong markerad med röd pil. 
 
Takkonstruktionen är av trä och platt, med svag inåtlutning för vattenavrinning, och utgörs av 
en träregeluppstolpad krypvind med kanaldragningar för ventilation och lösullsisolering på 
vindsbjälklaget som är av betong. Yttertaket är täckt av takpapp och ansluter mot ytterväggen 
med en vertikal Plyfa-skiva täckt av falsad bandplåt. Det finns ingen ventilationsspalt eller 
liknande i anslutningen till ytterväggen. Vindsutrymmet ventileras med samma frånluftsfläkt, 
placerad i anslutning till trapphusschaktets topp, som används för lägenheternas 
komfortventilation och för brandgasventilering av trapphuset. Ytterväggarna i övrig är utförda 
med Terrasit-putsad betong. 
 

 
Figur 3 Takkonstruktionens anslutning mot ytterväggen. Anslutningen är helt tät utan ventilationsspalt 
eller liknande. 
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Figur 4 Krypvinden sedd inifrån. Plyfa-skivan i takkanten som ansluter mot ytterväggen längst in på 
bilden. 

 
Fastigheten ägs och förvaltas av Akelius Fastigheter AB. Akelius har en, åtminstone vid en 
översiktlig kontroll, relativt utbyggd och väl fungerande regelbunden och systematisk 
egenkontroll av sina fastigheters brandskydd, Systematiskt brandskyddsarbete. En checklista 
utarbetad av Coor service management används vid egenkontrollerna. 
 

 
Figur 5 Del av första sidan i Akelius SBA-checklista för aktuell fastighet. Notera att rökluckan i 
trapphuset kontrollerats så sent som januari 2016. 
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2.2. Lägenheten 

Den aktuella brandlägenheten är en hyresrätt med 2 rok om drygt ca 60 m2 belägen på sjunde 
våningsplanet i byggnaden. Lägenheten vetter mot byggnadens baksida och består av 
vardagsrum, sovrum, ett mellanliggande kök, hall badrum/WC, klädkammare och en öppen 
balkong med utgång från köket. Vardagsrummet och köket har fönster i fasaden mot 
byggnadens baksida och sovrummet har fönster som vetter mot balkongen. 
 
Mellanväggarna i lägenheten består av träregelstommar klädda med gipsskivor. 
Lägenhetsskiljande väggar som också är bärande är av betong. 
 
Lägenheten är kraftigt övermöblerad och i det närmaste fylld med löst material möbler, 
böcker, kläder, elektronik, tavlor, cyklar, sladdar mm. Lägenheten är så pass överfylld att det 
inte är möjligt att ta sig in i alla utrymmen och i övrigt svårt att förflytta sig mellan andra rum. 
 

 
Figur 6 Planritning visande plan 1-6 i fastigheten. Aktuell lägenhet markerad som lägenhet nr 5 i 
nederkanten på ritningen. 
 

2.3. Ventilationssystem 

Lägenheterna har mekanisk frånluftsventilation och tilluft via fönsterventiler. Frånluft tas via 
spiskåpor och ventilationsdon i badrum och bostadsrum. 
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Fastigheten har en frånluftsfläkt placerad i en sugkammare i trapphusschaktets topp. Fläkten 
är ca 10 år gammal och tillverkad av Gebhardt. Från sugkammaren löper frånluftskanaler av 
betong, ca 0,5 x 0,4 m, horisontellt ut på krypvinden. Kanalerna utgörs av U-formade 
prefabricerade betongelement som placerats i rader med öppningen ner mot vindsbjälklaget 
där dom gjutits fast. Betongkanalerna är åtkomliga utifrån via luckor i yttertaket och den finns 
inspektionsluckor i kanalväggarna. Till betongkanalerna ansluter vertikala frånluftskanaler, 
från de underliggande lägenheterna. Varje lägenhet har en separat frånluftskanal som passerar 
våningsplanen i byggnaden i vertikala ventilationsschakt som ansluter till betongkanalerna via 
genomföringar i vindsbjälklaget. Avluftkanalen går rakt upp från fläkten i sugkammaren 
genom takkonstruktionen och ut över yttertaket. 
 
För skydd mot brandgasspridning uppfyller ventilationssystemet den enligt tidigare 
byggregler godkända så kallade tryckfallsmetoden. Utförandet var godkänt under 
förutsättning att tryckfallet via ventilationen mellan olika brandceller, dvs i det här fallet 
mellan bostadslägenheter, var fem gånger större än mellan brandcell och det fria. Dvs rök som 
pressas in i ventilationskanalerna pga tryckökningen i brandrummet vid en brand, strömmar 
fem gånger lättare ut via avluftdonet än över till en annan lägenhet. Det är inte klarlagt om 
tryckfallsberäkningen baseras på att frånluftsfläkten fortsätter att gå under brandförloppet 
eller om kraven uppfylls även om fläkten stannar. 
 

 
Figur 7 Planritning visande vinden med sugkammaren i trapphusschaktets topp och betongkanalerna som 
går ut på krypvinden och ansluter till schakten för frånluftskanalerna från lägenheterna. 
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Figur 8 Sektionsritning av sugkammaren med anslutande kanaler 
 

 
Figur 9 Frånluftsfläkten fäst i golvet i sugkammaren. 
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Figur 10 Betongkanalerna från sugkammaren ut på krypvinden. 
 
Trapphuset är försett med brandgasventilation som betjänas av samma frånluftsfläkt som 
försörjer lägenheterna. I trapphusschaktets topp finns en rund, pivothängd lucka, med ca 40 
cm diameter, in till sugkammaren. Luckan är försedd med en tyngd som frigörs med hjälp av 
en vajer för öppning av luckan. Luckans manöverfunktion med handtaget till vajern, är 
placerad i trapphusets, en halvtrappa upp från entréhallen. Funktionen förutsätter att 
frånluftsfläkten fortsätter att fungera under en brand. Om luckan öppnas vid brand med 
rökspridning till trapphuset ska fläkten forceras och skapa ett kraftigt undertryck i 
sugkammaren. Röken i trapphuset sugs in i sugkammaren och ut via avluftkanalen över 
yttertaket. 
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Figur 11 Rökluckan i tapphusschaktets topp in till sugkammaren. 
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Figur 12 Rökluckan till trapphuset sedd inifrån sugkammaren. Vajermanövreringen som frigör lucka i 
överkanten och tyngden som får den pivot-hängda luckan att öppna på luckans övre del. 
 
Frånluftsfläkten är en direktdriven elfläkt och kapaciteten styrs av en frekvensomriktare som 
för aktuell fläktinstallation finns i flera utföranden med olika effekt. Det är inte klarlagt vilken 
effekt frekvensomriktaren som är monterad till fläkten i aktuell fastighet har. Oavsett vilket 
har fläkten med till modellen tillgänglig frekvensomriktare med högst effekt en maxkapacitet 
om ca 4 m3/s. Förmodligen är fläktens driftkapacitet inställd efter de krav som gäller enligt 
OVK, dvs för komfortventilation av lägenheterna och med ett lätt övertryck om ca 100 Pa i 
trapphuset för att förhindra spridning av matos etc. Fläktens effekt varierar inom de gränser 
som frekvensomriktaren medger beroende på skillnader i tryck och temperatur i och utanför 
sugkammare. Om tryckdifferensen minskar t ex pga att spjällen i spiskåporna i flera 
lägenheter öppnas ökar fläktens varvtal. I fläktrummet sitter elektrisk styr- och 
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reglerutrustning till fläktmotorn men även den utrustning som mäter differenser i tryck och 
temperatur. Själva fläktinstallationen är av plåt men de elektriska installationerna till styr- och 
reglerutrustningen och temperatur- och tryckavläsningsutrustningen är inte brandsäker eller 
brandsäkert förlagd och består av delar, bl a en smal plastslang för referenstryck i trapphuset, 
som förmodligen inte tål några brandtemperaturer. 
 

 
Figur 13 Effektkurvor för frånluftsfläkten. 
 

2.4. Byggnadstekniskt brandskydd 

Gällande byggregler vid uppförandet var BABS 1960, Byggnadsstyrelsens anvisningar till 

byggnadsstadgan (Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1). Första utgåvan av 
Svensk byggnorm trädde i kraft först samma år som fastigheten uppfördes, dvs 1967. 
 
Den nya byggnadsstadgan, med anvisningar, var när den trädde i kraft den första egentliga 
nationella regelsamlingen i syfte att få enhetliga byggnadsbestämmelser för hela landet. Olika 

lokala byggnadsordningarna slopades i samband med att stadgan trädde i kraft. Reglerna 
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angående byggnadstekniskt brandskydd överensstämmer i stora drag med dagens regler. 
Angående brandskydd i flerbostadshus föreskrivs bl a: 
 
BABS 24:23 … del av byggnaden, inom vilken man avser att en brand skall kunna 

begränsas, den s.k. brandcellen, I bostadshus utgör exempelvis varje lägenhet 

en brandcell. Såsom brandcell räknas även trapphus … 
 
BABS 24:51 I brandsäker byggnad utföres byggnadsdelarna i minst nedan angivna 

brandtekniska klass, … II. Icke bärande konstruktioner 
a) väggar mellan brandceller … A-1 (vilket motsvarar EI 60 enligt dagens 

klassificering). 
 
BABS 24:323 Dörrar 

Dörr till bostads- eller kontorslägenhet skall i byggnad med fler än två men 
högst åtta våningar vara brandhämmande i minst klass C-1/4 (vilket motsvarar 

EI 15 enligt dagens klassificering). 
 
BABS 24:31 Erforderliga utrymningsvägar 

Från varje lokal eller lägenhet, i vilken personer stadigvarande vistas, anordnas 
minst två från varandra oberoende utrymningsvägar, … I fråga om bostads- 

och kontorshus godtages som regel nödutrymning med brandkårens 
stegutrustning som utrymningsväg. 

 
BABS 24:324 Anordningar för rökventilation 

I byggnad med fler än två våningar förses trapphus, som saknar fönster, med 

tillförlitlig anordning för rökventilation ... 
Anm. För rökventilation av trapphus kan evakueringsfläkten för lägenheterna 
som regel användas. Förbindelsekanal från trapphuset till fläktkammaren 

utföres brandsäker med en genomskärningsyta av minst 0,25 m2 i byggnader 
om högst 12 våningar … 

 
Angående ventilation av bostadshus föreskriver BABS 1960 bl a: 
 
BABS 32:2131 Vid utsugning med fläkt anslutes samtliga utsugningskanaler … från 

bostadslägenheter, som står i förbindelse med samma trapphus, antingen till 

en och samma fläkt eller till två eller flera fläktar …  
Utsugningskanaler från olika lägenheter kan förenas till huvudkanal under 
förutsättning att kraven på brandskydd tillgodoses … 

3. Brandförloppet 

3.1. Omfattning vid upptäckt 

Larm inkommer till RCSL via 112 som medlyssning från SOS Alarm. Inringaren uppger att 
det är kraftig rökutveckling och röklukt högt upp i ett flerfamiljshus. 
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Figur 14 Foto taget av vittne, förmodligen från ett fönster i intilliggande fastighet, och som skickats in till 
medias tipsmottagning. Tidpunkt okänd. 
 

3.2. Brandförlopp 

Det exakta händelseförloppet vid branden har inte med säkerhet gått att fastställa. 
Förundersökningen pågår fortfarande. Med ledning av de förhör polisen genomfört och 
vittnesuppgifter som har inhämtats i samband förundersökningen samt de iakttagelser som 
gjordes vid brandplatsundersökningen kan möjligen nedanstående antagande angående 
händelseförloppet göras. 
 
Branden har uppstått i sängen i lägenhetens sovrum pga slarv vid cigarrettrökning. Det är 
också vad mannen som bor i lägenheten uppger vid förhör. Mannen har gjort ett antal 
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misslyckade släckförsök. Han har när han upptäckt att det brinner i sängen försökt kväva 
branden med det material som funnits närmast till hands, sängkläder, täcken eller liknande. 
Han har efter det tredje misslyckade släckförsöket gett upp och bestämt sig för att lämna 
lägenheten. Han har då på vägen ut dragit med sig de då brinnande sängkläderna till köket, 
släppt dom på golvet där, lämnat lägenheten via trapphuset med lägenhetsdörren lämnad 
öppen. Branden i sängkläderna sprider sig till annat löst brännbart material i köket och vidare 
till inredningen. Branden utvecklas i lägenheten och en brandgasövertändning inträffar. 
Lägenhetsfönstren spricker av tryck- och värmeökningen vid övertändningen och branden 
övergår till en fullt utvecklad lägenhetsbrand med kraftiga lågor som slår ut från fönstren. 
Branden sprider sig ut till balkongen, där brandbelastningen enligt uppgift också var mycket 
hög, och upp till balkongen ovanför. Branden är också på väg att sprida sig till lägenheten 
ovanför där lägenhetsfönstren också spricker pga värmepåverkan och lägenheten rökfylls. 
Rök strömmar också ut från lägenheten via den öppna lägenhetsdörren och trapphuset 
rökfylls. Rök sprider sig från trapphuset till andra lägenheter framför allt intilliggande 
lägenheter på samma våningsplan. 

4. Räddningstjänstens åtgärder och bedömningar 
Beskrivningen av insatsen grundar sig på anteckningarna i händelserapporten, på nedskrivna 
sammanfattningar av insatsen upprättade av några av de tjänstgörande Styrkeledarna och på 
en genomgång med några av Styrkeledarna och Insatsledarna. 

4.1. Räddningsinsatsen 

Räddningsinsatsen blir långvarig och omfattande med både invändig och utvändig släckning, 
lämpning, evakuering av hotade människor via höjdfordon och genom trapphuset med 
räddningshuva och flera olika uppföljningar efter branden. 

4.1.1. Akut insats 

Första styrka på plats knappt 8 minuter efter utlarmning, är Haninge med släckbil 4410 och 
höjdfordon 4430. Det är då en mycket intensiv fullt utvecklad brand i en lägenhet på våning 7 
och på lägenhetens balkong. Kraftiga lågor slår ut från fönstren och upp från balkongen och 
når lägenheten ovanför där fönster har spruckit och balkongen har antänts. Beslut tas om 
invändig insats för livräddning och brandsläckning. Rökdykare går in via trapphuset som då, 
pga att dörren till den brinnande lägenheten står öppen, är helt rökfyllt ända ner till entréplan. 
Brandgaskoncentrationen i trapphuset är så hög att den i början av insatsen når undre 
brännbarhetsgränsen och antänds. Rökluckan till trapphuset öppnas och miljön förbättras 
något. Baspunkten för rökdykningen flyttas uppåt i trapphuset vartefter röken minskar. I ett 
senare skede placeras dessutom en övertrycksfläkt i entrén för att hjälpa till att trycka ut 
brandgaser från trapphuset. Rökdykarna tar sig upp i trapphuset som genomsöks på vägen 
upp, in i den brinnande lägenheten och påbörjar släckning. Släckningsarbetet blir svårt. 
Brandintensiteten är hög eftersom brandbelastningen i lägenheten är mycket stor och det är 
dessutom svårt att tas sig in och fram i den överfyllda lägenheten. 
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Figur 15 Skiss över brandlägenheten upprättad av en av de förstärkande rökdykarenheterna. 
 
Höjdfordon 4430 får i uppgift att ställa upp bilen och resa stegen på baksidan där branden på 
balkongen är fullt utvecklad. 4 personer från lägenheten intill brandlägenheten evakueras, pga 
brandspridningsrisken och för att rök tränger in i lägenheten, via hävaren. 
 
Första förstärkande enhet, Tyresös släckbil 8410, som anländer ca 10 minuter efter Haninge 
får direkt uppgift att avlösa Haninges rökdykare som påbörjat brandsläckning inne i 
lägenheten. Under framkörningen gör rökdykarparet ett medvetet val att lägga sig på talgrupp 
3 för att inte hamna på samma talgrupp som Haninge. Vid större insatser med flera stationer 
larmade är det inte ovanligt med vissa sambandsproblem när alla insatta styrkor ligger på 
talgrupp 1. Trapphuset är fortfarande till viss del rökfyllt och andra boende uppmanas att 
stanna kvar i sina lägenheter. 8410:s styrkeledare ansvarar för att samordna insatsen via 
trapphuset med mål att släcka branden i lägenheten. Trapphuset och övriga lägenheter från 
plan 5 och uppåt kontrolleras samtidigt. Ett 10-tal andra boende som har fått in rök i sina 
lägenheter hjälps ut via trapphuset av rökdykare. 
 
Ytterligare förstärkning från Farsta, släckbil 1410 och höjdfordon 1430 anländer några 
minuter efter Tyresö. Farsta sätts in på baksidan för att vattenförsörja 4430 som då påbörjar 
utvändig släckning. 4430 kan också genomföra en utvändig kontroll genom fönstren av övriga 
lägenheter och även kontrollera eventuell brandspridning till takfoten/taket med 
värmekamera. Inga förhöjda temperaturer kan noteras i takkonstruktionen. 
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Haninges avlösta rökdykare får nytt uppdrag att evakuera en äldre sjuklig kvinna från 
lägenheten ovanför brandlägenheten som är rökfylld. Kvinnan, och hennes katt, evakueras 
med räddningsmask via trapphuset och transporteras senare till sjukhus med ambulans. 
 
Fjärde förstärkande station, Huddinge med släckbil 8110 och tankbil 8140, som larmas ut i ett 
senare skede, och anländer ca 45 minuter efter första larm får i uppgift att assistera vid 
rökdykarinsatsen i trapphuset som fortfarande pågår. Trapphuset och övriga lägenheter 
kontrolleras samtidigt med pågående släckinsats i lägenheten som koordineras av en 
rökdykarledare från Huddinge. 8140 skickas till Haninge brandstation för att hämta 
luftcontainern.  
 
Sollentunas släckbil 5010 larmas också ut till platsen en dryg timme efter första larm för att 
förstärka eller avlösa personal på plats. 
 
Insatsen leds inledningsvis av Insatsledaren på Haninges ledningsbil 4480 som är på plats 
samtidigt med Haninges övriga enheter. 2 stationer, Haninge och Tyresö, är larmade initialt. 
Insatsledaren som under framkörning ser kraftig rökutveckling från branden begär direkt 
förstärkning med ytterligare en släckenhet avsedd som taktisk reserv. Första beslut om insats 
efter samråd med Haninges styrkeledare blir livräddning och att släcka lägenhetsbranden, 
angrepp via trapphuset, och att Tyresös första förstärkande enhet ska sättas i direkt med 
uppgift att kontrollera det rökfyllda trapphuset så att inga personer befinner sig där. Haninge 
får också uppgift att försöka förhindra brandspridning till ovanförliggande lägenhet och till 
takkonstruktionen dit lågorna som slår ut från den brinnande lägenheten når. Ventilering av 
brandgaser från trapphuset ska dessutom prioriteras. Ledningsansvaret övertas senare av Yttre 
chef på ledningsbil 8280 från Lindvreten som ankommer till platsen ca 25 minuter efter första 
larm. Ledningsfordon 8080 från Lindvreten larmas också ut och anländer till brandplatsen 
drygt 20 minuter efter första larm. 
 
Ambulansens sjukvårdsledare på plast erbjuder sig att med polisens hjälp försöka anordna en 
lokal för uppsamling av evakuerade. En evakueringslokal anordnas i närliggande 
Skogåsskolan där sjukvårdpersonal, polis och senare även 2 personer från kommunens 
POSOM-grupp och kommunväktare tar hand om och informerar boende som evakuerats från 
sina lägenheter. 
 
Rökdykar- och släckinsatsen i lägenheten blir utdragen. Brandbelastningen är mycket hög. 
Lägenheten är så överfylld med löst material, möbler, böcker, kläder, elektronik, tavlor, 
cyklar, sladdar etc att det inte går att ta sig in i alla utrymmen och det är svårt att förflytta sig 
mellan andra rum. Rökdykargrupper avlöser varandra och arbetar sig in i lägenheten genom 
att lämpa löst material från balkongen och släcka av brand efter hand. Släckningsarbetet 
inklusive eftersläckning, lämpning och akut restvärdesräddning, med nedtrappning av 
personalstyrka på plats efter hand, pågår i drygt 4 timmar. I stort sett allt löst material i 
sovrummet, kökets inre del och på balkongen lämpas ut från balkongen och ner på gården. 
Väggpartiet mellan sovrummet och balkongen och plåten i balkongräcket rivs för att 
underlätta lämpningen. 
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Figur 16 Stora mängder lämpat inredningsmaterial som kastats ut från balkongen. 
 
En Restvärdesledare från Brandskyddsföreningen som har försäkringsbolagens uppdrag att 
samordna försäkringsfrågor och att om möjligt minska skadekostnaden genom 
saneringsåtgärder etc kommer också till platsen. Beslut om avspärrningar kontra behov av 
saneringsåtgärder diskuteras med polisen och Yttre chefen. 

4.1.2. Efterarbete 

Brandstyrkan från Haninge brandstation åker dagen efter branden till adressen för att genom 
dörrknackning informera boende och dela ut informationsfoldern ”Efter branden”. 
 
Ett uppföljningsmöte med fastighetsägaren och boende anordnas ca en vecka efter branden, 
den 15 februari. Insatsledaren på 4480 och den styrka från Haninge brandstation som arbeta 
när branden inträffade informerade ett 20-tal boende om insatsen, svarade på frågor och 
informerade om brandsäkerhet i flerbostadshus. Som ett led i Sbff:s brandutredning är en 
utredare också med på uppföljningsmötet för att dela ut en enkät till de boende med frågor 
avseende rökspridning till andra lägenheter. Det har framkommit uppgifter om att rök spridits 
till andra lägenheter via spiskåporna och avsikten med enkäten är att utröna om det är ett 
faktum eller om rökspridning skett via andra vägar. 
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Figur 17 Södertörns brandförs varsförbunds enkät angående rökspridning som användes vid 
uppföljningsmötet. 
 

4.2. Bedömda risker 

De risker som insatsledningen bedömde föreligga med hänsyn till den inledningsvis mycket 
intensiva lägenhetsbranden, med kraftiga lågor som slog ut från fönstren och upp från 
balkongen, samt det rökfyllda trapphuset var: 

- Omkomna eller skadade människor 
- Brandspridning till andra lägenheter i första hand ovanförliggande lägenhet 
- Brandspridning till vinden/takkonstruktionen 

 

4.3. Effekter av brandförsvarets åtgärder 

4.3.1. Avseende bedömda risker 

Viss brandspridning skedde till ovanförliggande lägenhet framför allt till balkongen. Haninges 
hävare ställdes i insatsens inledningsskede upp och restes på baksidan av fastigheteten. När 
Farsta som tredje förstärkande enhet anländer och kan vattenförsörja hävaren kan 
balkongbranden släckas och brandspridning till lägenheten förhindras. Fönstren till 
lägenheten var spräckta av värmepåverkan vilket indikerar att spridningsrisken varit 
överhängande. 
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Någon brandspridning till takkonstruktionen/vinden sker aldrig i första hand troligen 
beroende på takets konstruktion. Taket utgörs av ett platt uppstolpat trätak med en beläggning 
av takpapp och en krypvind med kanaldragningar för ventilation. Takkonstruktionen ansluter 
mot ytterväggen med en vertikal Plyfa-skiva täckt av bandplåt och det finns ingen 
ventilationsspalt eller liknande i anslutningen till ytterväggen vilket förmodligen är det som 
förhindrat brandspridning till vinden. 
 
Endast en person skadades under branden så allvarligt att hon behövde vård på sjukhus. Den 
person som skadades var en äldre sjuklig kvinna som bodde i lägenheten direkt ovanför 
brandlägenheten. Branden spred sig till lägenhetens balkong och fönsterrutorna mot 
balkongsida spräcktes av värmepåverkan. En hel del rök trängde in genom de spräckta 
fönstren och lägenheten rökfylldes. Kvinnan räddades ut ur lägenheten av rökdykare med 
räddningshuva via trapphuset och togs omhand av ambulanspersonal utanför fastigheten. 
 
Även andra lägenheter, framförallt lägenheterna på samma våningsplan intill 
brandlägenheten, drabbas av röksridning och boende hjälps ut både via höjdfordon och via 
trapphuset. Rökspridning sker i första hand från trapphuset via brevinkast och otätheter kring 
lägenhetsdörrarna. Men boende har uppgett att det även trängt in rök via ventilationen, både 
från spiskåporna men också från andra ventilationsdon. Flera boende har dessutom öppnat 
sina lägenhetsdörrar och fått in rök i lägenheten den vägen. Vid den brandplatsundersökning 
som Södertörns brandförsvarsförbund genomför 2 dagar efter branden i samband med 
polisteknikernas kompletterande undersökning kontrolleras även en av de intilliggande 
lägenheterna, lägenheten till höger om brandlägenheten från trapphuset sett. Endast tecken på 
mycket begränsad rökspridning kan noteras. Det finns ingen sotbeläggning i lägenheten. Det 
känns inte heller någon röklukt. Det spår av rökspridning som kan ses är fjäderformade 
sotavsättningar på väggarna i anslutning till karmen till lägenhetsdörren. Det går pga 
språksvårigheter inte att fastställa om lägenheten städats efter branden. Vår bedömning är att 
den rökspridning som förekommit, till andra lägenheter än den ovanförliggande, har skett pga 
att brandlägenhetens ytterdörr stått öppen. Stora mängder rök har spridit sig till trapphuset och 
ett övertryck har pga de varma brandgasernas termiska stigkraft byggts upp i den övre delen 
av trapphusschaktet. Pga övertrycket har rök pressats in via brevinkast och otätheter kring 
lägenhetsdörrarna. Boende har även uppgett att det trängt in rök via spiskåporna och rums- 
och badrumsventiler. I den lägenhet som vi kontrollerade syns inga spår av sot etc i anslutning 
till spiskåpan. Det finns inte heller några spår av sot i sugkammaren vilket vi menar att det 
borde vara om rök skulle kunnat tryckas in i lägenheterna baklänges via frånluftskanalerna 
och in via spiskåporna. 
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Figur 18 Fjäderformade sotavsättningar efter rökspridning via otätheter runt en dörrkarm (fotot taget i 
samband med en annan brand). 
 

4.3.2. PPV-ventileringens effekt på rökspridningen 

Eftersom brandgasventilationen i trapphuset har ett annorlunda utförande, jämfört med 
trapphus med vanligtvis förekommande röklucka, där rök avses ventileras ut med samma 
frånluftsfläkt som betjänar lägenheterna, har det beslutats att PPV-fläktens eventuella 
inverkan på rökspridningen också ska utredas. PPV-fläkten har betydlig större kapacitet än 
frånluftsfläkten och farhågan är att man med PPV-fläkten riskerar att pressa rök, som 
frånluftsfläkten inte klarar att evakuera, baklänges via frånluftskanalerna in i lägenheterna. 
Frågan har dessutom aktualiserats efter en tillsyn i ett relativt nybyggt flerbostadshus i 
Botkyrka med en liknande konstruktion för brandgasevakuering i trapphuset. 
 
När röklucka i insatsens tidiga skede öppnas förbättras miljön i trapphuset relativt snabbt. 
Men trapphuset blir aldrig helt rökfritt och i ett senare skede placeras en PPV-fläkt i entré för 
att hjälpa till att trycka ut röken från trapphuset. Eftersom ett flertal fönster i brandlägenheten 
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har spruckit och lägenhetsdörren fortfarande står öppen, dvs det finns en rejält tilltagen 
frånluftsöppning, får PPV-ventileringen snabbt god effekt. Rök trycks ut från trapphuset via 
brandlägenhetens spräckta fönster. PPV-fläkten har enligt uppgift en kapacitet om ca 8,6 m3/s, 
att jämföra med frånluftsfläktens kapacitet om max 4 m3/s, enligt kap 2.3 ovan. Det är inte 
troligt att man med PPV-fläkten i detta fall kunnat bygga upp något större övertryck i 
trapphuset, med hänsyn till den stora frånluftsöppningen, och därigenom öka inläckaget av 
rök till lägenheterna varken via lägenhetsdörrarna eller frånluftskanalerna, åtminstone inte i 
någon större omfattning. Det syns inte heller några spår av rök i den lägenhet intill 
brandlägenheten som kontrollerades vid brandplatsundersökningen förutom små 
fjäderformade sotavsättningar kring karmen till lägenhetsdörren. Det finns inte heller några 
spår av sot i sugkammaren. Om rök som frånlufsfläkten inte klarat att evakuera pressats in i 
sugkammaren borde sot ha avsats i sugkammare och i betongkanalerna på krypvinden. Som 
jämförelse kan noteras att det är relativt kraftig sotbeläggning i trapphusschaktets topp utanför 
sugkammaren. 
 
PPV-ventileringen av trapphuset får i detta fall en relativt god effekt och bidrar inte i någon 
större omfattning till rökspridningen till andra lägenheter pga att brandlägenhetens öppna 
lägenhetsdörr och spräckta fönster utgör en väl tilltagen frånluftsöppning. Om 
lägenhetsdörren däremot varit stängd eller om fönstren inte spruckit blir situationen 
annorlunda. Om tillräcklig frånluftsöppning saknas komprimeras röken av PPV-fläkten och 
ett övertryck byggs upp i trapphusets övre del. Inläckaget av brandrök till lägenheterna via 
brevinkast och otätheter kring lägenhetsdörrarna hade förmodligen ökat. Däremot är det inte 
troligt att rökspridning till andra lägenheter via fläktkammaren och frånluftskanalerna hade 
skett så länge fläkten fungerat. Frågan har diskuterats med en brandkonsult med 
specialistkompetens inom ventilationsbrandskydd. Enligt konsultens bestämda mening sker 
det största tryckfallet i systemet över rökluckan. En överslagsberäkning med hänsyn till 
rökluckan storlek och skattade tryckdifferenser ger ett luftflöde i storleksordningen 1 m3/s 
genom luckan. Frånluftsfläktens kapacitet närmar sig som tidigare nämnts 4 m3/s vid forcerad 
ventilation och klarar med god marginal att evakuera den rök som pressas in i sugkammaren. 
Om fläkten däremot stannat, för vilket risken får bedömas som stor med tanke på den icke 
brandsäkra styr/reglerutrustningen, är det svårare att bedöma hur risken för brandgasspridning 
hade påverkats. Sannolikt är tryckfallet över en stillastående fläkt större än över rökluckan, 
vilket i så fall medför risk för rökspridning till lägenheter via frånluftskanalerna. PPV-fläkten 
hade byggt upp ett övertryck i sugkammaren och pressat in rök som inte helt kunnat 
evakueras via avluftskanalen. Röken har då ingen annanstans att ta vägen än baklänges via 
frånluftskanalerna in till bostadslägenheterna. 

4.3.3. Lämpningen 

Lägenheten är kraftigt övermöblerad och i det närmaste fylld med löst material. Branden är 
pga den höga brandbelastningen svår att släcka och rökdykarna har under släckningsarbetet 
svårt att ta sig fram mellan och i vissa rum i lägenheten. Beslut tas om att lämpa material från 
balkongen för att underlätta och påskynda släckningsarbetet. En del av väggen mellan 
balkongen och sovrummet samt plåten till balkongräcket rivs och stora mängder löst material 
lämpas ner på marken på baksidan av byggnaden. 
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Polisen skriver på plats under insatsen en anmälan om mordbrand baserad på de uppgifter 
som framkommer då. Den tekniska undersökningen som genomförs dagen efter samt den 
kompletterande undersökningen och Södertörns brandförsvarsförbunds 
brandplatsundersökning tre dagar efter branden försvåras avsevärt av den omfattande 
lämpningen. Det går inte att dra några säkra slutsatser av brandskadorna på det lämpade 
materialet då den ursprungliga placeringen inte kan fastställas. Vid den kompletterande 
undersökningen kan inga slutsatser alls dras eftersom materialet då är bortstädat. 
Lägenheten är kraftigt övermöblerad och i det närmaste fylld med löst material. Branden är 
pga den höga brandbelastningen svår att släcka och rökdykarna har under släckningsarbetet 
svårt att ta sig fram mellan och i vissa rum i lägenheten. Beslut tas om att lämpa material från 
balkongen för att underlätta och påskynda släckningsarbetet. En del av väggen mellan 
balkongen och sovrummet samt plåten till balkongräcket rivs och stora mängder löst material 
lämpas ner på baksidan av byggnaden. 

4.4. Utvärdering av räddningsinsatsen 

Det råder stor enighet bland den personal som medverkat under insatsen om att insatsens 
genomförande i huvudsak gick mycket bra och att resultatet av insatsen var lyckat trots att 
branden gav upphov till eller åtminstone skulle kunnat ge upphov till flera försvårande 
följdhändelser. 
 
Insatsstyrkor inom svensk räddningstjänst är dimensionerade för insats vid lägenhetsbrand 
eller motsvarande. Vid aktuell brand uppstod eller förelåg risk för flera olika allvarliga 
samtidiga följdscenarier som var för sig är eller kan vara mycket resurskrävande och svåra att 
hantera: 
 

1. En fullt utvecklad brand i en lägenhet med mycket hög brandbelastning, med mycket 
kraftig rökutveckling och lågor ut genom fönsteröppningar. 

2. Rökspridning och risk för brandspridning till ovanförliggande lägenhet med personer 
kvar i lägenheten. 

3. Rökfyllt trapphus, med så hög brandgaskoncentration att antändning sker ute i 
trapphuset. 

4. Risk för brandspridning till vind/takkonstruktion. 
5. Rökspridning till andra bostadslägenheter och livräddning via fönster/balkong med 

höjdfordon. 
 
Resultatet av insatsen avseende de risker som inledningsvis bedömdes föreligga redovisas i 
kap 4.3.1. ovan. Ytterligare faktorer som påverkat insatsen i positiv eller negativ riktning och 
som har tagits upp vid en efterhandsgenomgång med några befäl ur insatsledningen, beskrivs 
här. 

4.4.1. Framgångsfaktorer 

· Orienteringar har genomförts i området. Uppställningsplatser för höjdfordon har 
kontrollerats och det var känt för tjänstgörande personal att det var möjligt att köra in 
och ställa upp höjdfordon på aktuell byggnads baksida. 
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· Insatsledningen är, bl a med anledning av erfarenheterna efter branden på Per 
Hallströms väg (Sbff Intranät: Olycksutredning Per Hallströms väg 2,9 20140717 
uppdaterad), medvetna om behovet av att snabbt försöka förbättra miljön i trapphuset, 
vilket prioriteras i insatsens inledningsskede och rökluckan öppnas som en av de första 
åtgärderna. 

 
· Förstärkning begärdes redan under framkörningen. Två stationer larmades initialt och 

ytterligare en släckenhet efter begäran från Insatsledaren under framkörning. Den 
förstärkande enheten sattes in för att vattenförsörja höjdfordonet på byggnadens 
baksida vilket förmodligen bidrog till att förhindra brandspridning till ovanförliggande 
lägenhet och, om inte takfoten varit tät, troligen även kunnat förhindra spridning till 
vinden. 

 
· Uppstarten av insatsen sker utan fördröjningar. Fördelningen av arbetsuppgifter i 

inledningsskedet och insättningen av förstärkande enheter sker utan tidstapp. Inga 
förstärkande enheter blir i onödan tvungna att avvakta på brytpunkt, vilket annars inte 
är ovanligt för att insatsledningen inte hinner med att bedöma hur och var de ska 
nyttjas för att få störst effekt. Arbetet ”flyter” i insatsuppstarten enligt insatsledningens 
bedömning. 

 
· Insatspersonalens erfarenhet. Arbetsuppgifter genomförs, trots de försvårande 

omständigheterna, lugnt och metodiskt. Rätt åtgärder prioriteras och genomförs ofta 
genom egna initiativ och utan större misstag. Rökluckan öppnas i inledningsskedet. 
Manöverfunktionen till rökluckan är inte som brukligt placerad i entréhallen direkt 
innanför porten, utan en halvtrappa upp, vilket också var känt av insatspersonalen efter 
tidigare områdesorienteringar. Trapphuset söks av innan brandsläckning i lägenheten 
påbörjas. Räddningshuvan tas med av det först insatta rökdykarparet. Negativ 
slangdragning tillämpas i trapphuset, utan problem trots att det fortfarande är relativt 
mycket rök kvar i trapphuset, vilket förmodligen kortar angreppstiden. Ett uppkommet 
slangbrott åtgärdas snabbt. 
 
Södertörns brandförsvarsförbund tillämpar Uppdragstaktik vid insats. Dvs enskild 
styrka tilldelas en uppgift/ett uppdrag att lösa och väljer själv vilken teknik/vilka 
metoder som ska användas för att lösa uppgiften i motsats till detaljstyrande 
ordergivning. För att lyckas med Uppdragstaktik krävs välutbildad och erfaren 
personal. 

4.4.2. Misstag/Försvårande omständigheter 

· Det tog förhållandevis lång tid innan den kvinna som var kvar i lägenheten ovanför 
brandlägenheten evakuerades. Insatta rökdykare kontrollerar trapphuset och påbörjar 
sedan brandsläckning i brandlägenheten. Det tar relativt lång tid innan någon i 
insatsstyrkan inser hur mycket rök som har trängt in i lägenheten och att läget för 
kvinnan som befinner sig där är mycket allvarligt och hon kan evakueras via 
trapphuset med räddningshuva. 
 
Även om någon hade insett tidigt att kvinnan behövde evakueras är det tveksamt om 
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det hade varit genomförbart. Evakuering från balkong/fönster med höjdfordon, som i 
inledningsskedet dessutom var utan vattenförsörjning, förhindrades av att rök och 
kraftiga lågor slog upp från brandlägenheten direkt under. Evakuering via trapphuset, 
som senare genomfördes med räddningshuva, var förmodligen inte heller möjligt i 
inledningsskedet eftersom temperaturen på brandgaserna i trapphuset då var mycket 
hög. 

 
· Överlämningen mellan den första rökdykargruppen från Haninge och avlösande grupp 

från Tyresö är bristfällig. Tyresö som anländer som första förstärkande enhet drar egen 
slang i trapphuset för rökdykarinsatsen trots att slang redan dragits av den första 
rökdykargruppen som de ska lösa av. PPV-fläkten sätts in i trapphuset sent i insatsen. 
Det fanns olika uppfattningar på plats om när PPV-ventileringen skulle påbörjas. 
Första rökdykargruppen vill att fläkten sätts in direkt i samband med avlösningen. 
Avlösande grupp vill, eftersom man inte har full kontroll på branden, att man ska 
avvakta. Det går i efterhand inte att säga vilket beslut som var riktigt. 

 
· Rökdykning med Storstockholms brandförsvar är svår att samordna eftersom vi inte 

använder samma radiosystem. I ett senare skede under insatsen blir rökdykare från 
Storstockholm passiva i trapphuset ett kort tag, trots att det fortfarande finns akuta 
arbetsuppgifter som behöver utföras, pga att radioförbindelse med rökdykarledaren 
från Sbff saknas. 
 
Problemet att samordna rökdykning med Storstockholms brandförsvar är sedan 
tidigare väl känt, vilket man vid aktuell insats var medveten om och löste genom att 
utse två rökdykarledare. Trots det uppstod smärre problem. 

 
· Ett rökdykarbefäl borde, trots att man arbetade med två rökdykarledare, ha utsetts 

tidigt i insatsen för att förbättra samordningen av rökdykarinsatsen. 
 
Vid genomgång i efterhand framkommer att smärre oenighet råder om vilka roller 
några av brandbefälen hade vid insatsen kopplat till rökdykarinsatsen. Eller kanske 
snarare oenighet om vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som ingick i den roll 
befälen tilldelats. En av styrkeledarena upplever att hans roll var Sektorchef – 
trapphuset, bl a med ansvar just för att samordna rökdykarinsatsen. Att styrkeledaren 
var ansvarig för insatsen i trapphuset och den som rökdykarna skulle rapportera till 
framgick nog däremot inte med tillräcklig tydlighet för övriga berörda. 
Sektorchefsansvaret skiljer sig i detta fall inte från vad ett rökdykarbefäl skulle ha 
ansvarat för och borde därmed innebära att det inte fanns något behov av att utse något 
ytterligare befäl med ansvar för insatsen i trapphuset. Å andra sidan blev 
rökdykarinsatsen här mycket omfattande och komplicerad och pågick under relativt 
lång tid jämfört en ”normal” lägenhetsbrand, vilket medförde att styrkeledaren som 
agerade Sektorchef – trapphuset fick en mycket stor arbetsbelastning. Att tidigt utse ett 
rökdykarbefäl hade avlastat styrkeledaren och förmodligen möjliggjort en klart 
förbättrad samordning med tydliga rapportvägar från rökdykare/rökdykarledare till 
rökdykarbefäl och vidare till sektorchefen. Ytterligare en fördel med att utse ett 
rökdykarbefäl är att det vid en så här omfattande insats med mycket personal på plats 
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förbättrar förutsättningarna att skapa struktur och ordning även på den utvändiga 
insatsen utanför trapphuset. 

 
· Livräddning via höjdfordon, som dessutom inledningsvis saknar vattenförsörjning, 

utförs med en mans bemanning. I detta fall evakueras människor från en lägenhet vid 
sidan om brandlägenheten. Om evakuering av lägenheten ovanför brandlägenheten 
varit aktuell är det mycket tveksamt om det hade varit möjligt att genomföra med 
anledning av den kraftiga rökutvecklingen och lågorna som slog ut från fönster och 
upp från balkongen till lägenheten ovanför. 

5. Skador 

5.1. Skador på byggnaden/i lägenheten 

Brandskadorna i brandlägenheten blir omfattande. Lägenheten är totalskadad. Brandskadorna 
är i huvudsak koncentrerade till sovrummet, balkongen och den inre delen av köket som vetter 
mot byggnadens baksida och mot balkongen. Samtliga fönster i köket och sovrummet har 
spruckit, fönsterkarmarna och även regelkonstruktionen i väggen mellan balkongen och 
sovrummet har kraftiga förkolningsskador. Tak- och väggytor är renbrända och delar av 
putsen i taket har flagnat av. Regelväggen mellan balkongen och sovrummet är delvis riven 
och plåten i balkongräcket har lossats och böjts ut av räddningstjänstens personal för att 
underlätta lämpning. Övriga rum har mycket kraftiga sot- och värmeskador men, relativt sett, 
mindre omfattande direkta brandskador. I fönstren till vardagsrummet har endast den inre 
glasrutan spruckit. 
 
Allt inredningsmaterial är också kraftigt brandskadat. I hallen, vardagsrummet och kökets 
yttre del syns omfattande sot och värmeskador på inredningen. I kökets yttre del, på 
balkongen och i sovrummet finns inte så mycket kvar av inredningen. Materialet har lämpats 
ut från balkongen i samband med släckningsarbetet och vid tillfället för 
brandplatsundersökningen har allt lämpat material städats bort. 
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Figur 19 Kökets ”inre del” mot baksidan och balkongen. Taket helt renbränt, all puts har fallit ner. Låga 

brandskador på väggarna bl a under fönstret där ett vattenelement varit placerat. 
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Figur 20 Kökets ”yttre del” mot hallen. Omfattande brandskador här också, men det syns tydligt att det 

jämförelsevis inte är lika lågt placerade skador. Notera de nästan helt oskadade partierna på sidorna om 
halldörrens nedre del. 

 

 
Figur 21 Sovrummet med jämförelsevis mindre omfattande brandskador. Stora delar av papptapeten 
sitter fortfarande kvar på väggarna. 
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Figur 22 Brandskador i hallen (dörren till köket till höger på bilden). Företrädesvis sot- och värmeskador. 
Mindre omfattande direkta brandskador. 

 

 
Figur 23 Brandskador i vardagsrummet. Även här relativt sett mindre omfattande skador. Ytterglaset i 
fönstren är fortfarande intakt. 
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Figur 24 Balkongen och rester av regelverket till den vägg mellan sovrummet och balkongen som 
räddningstjänsten rev för att underlätta lämpning. 
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Figur 25 Balkongen sedd från sovrummet. Större delen av ytterväggen riven och balkongplåten nedböjd 
av räddningstjänsten för att underlätta lämpning. 
 
Trapphuset får också omfattande sotskador, framför allt på aktuellt våningsplan, plan 7, och 
våningsplanet ovanför. Lägenhetsdörren till brandlägenheten har stått öppen under en stor del 
av brandförloppet. Vid räddningstjänstens framkomst är trapphuset helt rökfyllt ända ner till 
plan 1. Däremot syns inga skador inne i sugkammaren eller i hissmaskinrummet. 
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Figur 26 Sotskador i trapphusschaktens topp. Dörren till sugkammaren till vänster, till 
hissmaskinrummet till höger och en lucka med en stege ut till yttertaket rakt fram på bilden. 
 
Lägenheten direkt ovanför brandlägenheten får också en del brandskador. Branden har spridit 
sig från brandlägenhetens balkong till ovanförliggande lägenhets balkong. Fönstren har 
spruckit och en hel del brandrök har trängt in i ovanförliggande lägenhet. 
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Figur 27 Omfattande brandskador på brandlägenhetens och ovanförliggande lägenhets balkonger. Även 
relativt kraftiga brandskador på takkonstruktionen. 
 
Viss rökspridning sker även andra till andra lägenheter på samma våningsplan som 
brandlägenheten. Rök läcker in till lägenheterna via brevlådorna och otätheter kring 
lägenhetsdörrarna men även via spiskåporna och frånluftsdon. 

5.2. Personskador 

En person, en äldre sjuklig kvinna boende i lägenheten direkt ovanför brandlägenheten, 
rökskadas och förs med ambulans till sjukhus. Ytterligare ett 10-tal personer evakueras under 
insatsen, via höjdfordon och av rökdykare via trapphuset. De evakuerade och andra boende 
som utrymt från fastigheteten kontrolleras av sjukvårdspersonal på den uppsamlingsplats som 
anordnas i en närliggande skola, men ingen ytterligare person behöver sjukhusvård. 

6. Brandplatsundersökning 
En brandplatsundersökning genomfördes 2016-02-09 av Roger Johansson och Tony Kullman, 
Södertörns brandförsvarsförbund i samband med att polisens tekniska rotel genomför en 
kompletterande undersökning. Polisens tekniker har redan dagen efter branden utfört en första 

teknisk undersökning. 

6.1. Inhämtande av information 

Enligt uppgifter från förhör med den man som är skriven på och bor i aktuell lägenhet har 
branden uppstått i sängen pga slarv vid cigarrettrökning. Förhörsuppgifterna ger ett ganska 
osammanhängande intryck. Mannen uppger att han släckt branden i sängen och sedan gått på 
toaletten. När han kommer tillbaka har branden flammat upp igen varvid han släcker en andra 
gång och sedan går på toaletten igen. När har åter kommer tillbaka har branden flammat upp 
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för tredje gången och mannen lämnar då lägenheten. Det är oklart om han gör några 
ytterligare släckförsök. Informationen är baserad på muntliga uppgifter inhämtade i samband 
med brandplatsundersökningen. Vi har ännu inte fått ta del av protokoll från 
förundersökningen eftersom den fortfarande pågår och förundersökningssekretess råder. När 
förundersökningen är avslutad kommer vi att få ta del av förundersökningsmaterialet och om 
det då framkommer nya uppgifter kommer denna rapport vid behov att revideras. 
 
Brandbilden stämmer inte med förhörsuppgifterna. Brandskadorna i sovrummet är omfattande 
men ändå mindre än i kökets inre del. Delar av papptapeterna sitter fortfarande kvar på 
sovrumsväggarna. Sängmadrassen, som vid tillfället för brandplatsundersökningen är flyttad 
till köket, har relativt begränsade brandskador. Lägst placerade brandskador noteras i kökets 
inre del framför allt i hörnet mot balkongen och i anslutning till dörren till sovrummet. 
Brandskadorna på fönsterkarmarna till sovrumsfönstren och resterna av regelverket till 
väggen mellan sovrummet och balkongen är större från utsidan. 

6.2. Primärbrandplats 

Brandskadorna i alla rum i lägenheten och på balkongen är omfattande. I kökets inre del är de 
direkta brandskadorna kraftigast. Det är också där som de lägst placerade brandskadorna kan 
noteras. Sovrummet har också relativt omfattande brandskador men delar av papptapeten 
sitter fortfarande kvar och sängmadrassen som vid undersökningstillfället var flyttad till köket 
har endast begränsade brandskador. Stora delar av möbleringen och annat löst 
inredningsmaterial från sovrummet, köket och balkongen har under släckningsarbetet lämpas 
ner på gården. Vid undersökningstillfället är det lämpade materialet bortstädat och inga 
slutsatser kan dras av brandskador på möbler etc. Övriga rum, vardagsrummet, hallen, WC, 
klädkammaren men också kökets yttre del mot hallen har endast sot- och värmeskador, inga 
eller inte lika framträdande direkta brandskador. 
 
Brandskadorna i lägenheten som beskrivs ovan, bortsett från de uppgifter 
lägenhetsinnehavaren lämnar vid förhör, tyder på att primärbranden kan lokaliseras till kökets 
inre del. Av den anledningen koncentreras brandplatsundersökningen dit. 

6.3. Undersökning av brandplatsen 

Golvet i kökets inre del i hörnan mot balkongen och vid sovrumsdörren och mot fönstren i 
ytterväggen friläggs. Stora mängder brandrester gås igenom och ett antal möjliga brandstiftare 
bl a elkabelhärvor från elektrisk utrustning t ex laddaradaptrar, rester av en engångsgrill, 
askkoppar, ljusstakar och ljuslyktor mm, påträffas. På polisen bilder på det lämpade materialet 
på marken utanför byggnaden syns ytterligare möjliga brandstiftare bl a en fotogenlampa. Det 
går inte att avgöra om någon av de påträffade möjliga brandstiftarna har orsakat branden. 
Skadorna är för omfattande och det går inte heller att fastställa om fyndplatserna är de samma 
som den ursprungliga placeringen eller om föremålen har flyttas i samband med 
släckningsarbetet eller vid den tekniska undersökningen. 
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Figur 28 Ljusstakar, ”kabelhärvor” från elektrisk apparatur, rester av en engångsgrill m fl möjliga 
brandstiftare som påträffades i köket vid brandplatsundersökningen. 

 
Viss rekonstruktion av inredning och möblering genomförs. Placeringen av ett bortmonterat 
vattenelement i köket på väggen under fönstren rekonstrueras. Elementet uppvisar en skada, 
utvidgning pga ångexpansion, orsakad av hög värme i den del som varit placerad närmast 
balkongdörren, vilket indikerar att branden varit mycket intensiv där. 
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Figur 29 Kökets inre del intill balkongdörren efter viss rekonstruering. Låga brandskador bl a en skada 
på elementet orsakad av ångexpansion. 
 
Sängens placering i sovrummet rekonstrueras också. Bäddmadrassen och sängkläderna har 
lämpats ut från balkongen i samband med räddningsinsatsen och sedan städats bort, men finns 
dokumenterade på polisen foton tagna dagen efter branden. Skadorna på sängen är begränsade 
vilket talat mot att primärbranden skulle ha uppstått där. Madrassen är brandskadad men till 
stor del intakt. Brandskadorna är oregelbundna. Den del som troligen varit vänd mot 
balkongen och dörren till köket uppvisar de kraftigaste brandskadorna. Fyllningsmaterialet 
och madrassöverdraget är uppbrunnet och stålfjädrarna i madrassen frilagda. På några av de 
foton polisen tog i samband med den tekniska utredningen dagen efter branden och som vi får 
ta del syns även vad som förefaller vara två brandskadade bäddmadrasser. Även skadorna på 
bäddmadrasserna är relativt begränsade. 
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Figur 30 Sovrummet efter delrekonstruktion. Begränsade skador på den del av sängmadrassen som varit 
vänd mot dörren till köket. Till vänster på bilden syns en dörr in till klädkammaren som varit igensatt. 
 

 
Figur 31 Bäddmadrasserna liggande på marken under balkongen. Även här relativt begränsade 
brandskador. 
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Brandskadorna på karmarna till sovrumsfönstren och även på resterna av regelverket till de 
rivna väggarna under och intill fönstren är mer omfattande på utsidan. Kolskikten är djupare 
och den avfasning som uppstått genom att material bränts bort är tydligt större på utsidan. 
Skadornas utseende talar mot att branden skulle ha uppstått i sovrummet utan tvärtom 
orsakats genom att brand spridit sig från balkongen och in i sovrummet. 
 

 
Figur 32 Skador på det avsågade karmunderstycket till sovrumsfönstret som tydligt visar att branden 
varit mer intensiv på utsidan/balkongen. 
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Figur 33 Regelverket till väggen mellan sovrummet och balkongen även här med tydligt framträdande 
skador av brandpåverkan från utsidan. 

 

6.4. Brandorsak 

Brandorsaken går inte att med säkerhet fastställa. Brandbilden indikerar att 
primärbrandplatsen kan lokaliseras till kökets inre del i hörnet i anslutning till balkongdörren 
eller till sovrumsdörren, vilket inte stämmer med förhörsuppgifterna om att branden orsakats 
av sängrökning. Förundersökningen är ännu inte avslutad. Om andra uppgifter framkommer 
när vi får ta del av förundersökningsmaterialet kommer rapporten revideras avseende de delar 
som berör brandorsaken. 
 
Ett möjligt scenario som inte går att belägga men som de uppgifter som framkommit vid 
brandplastundersökningen och vid polisen förhör inte heller talar emot skulle ändå kunna vara 
att branden startat i sängen pga rökning. Mannen som bor i lägenheten har när han upptäckt 
att det brinner i sängen försökt kväva branden med det material som funnits närmast till 
hands, sängkläder, täcken eller liknande. Han har gjort flera släckförsök utan att lyckas och 
efter ett tag gett upp och bestämt sig för att lämna lägenheten. Han har då på vägen ut dragit 
med sig de då brinnande sängkläderna till köket, kastat ifrån sig eller släppt dom på golvet 
där, lämnat lägenheten via trapphuset med lägenhetsdörren lämnad öppen. Branden har spridit 
sig i köket och utvecklats till övertändning och fullt utvecklad lägenhetsbrand. Av den 
anledningen indikerar brandbilden, med låga och mest omfattande brandskador i kökets inre 
del, på att branden uppstått där trots att ursprungsplatsen är sängen i sovrummet. Dvs branden 
i köket är sekundär men det är därifrån den har spridit sig vidare inom lägenheten och till 
balkongen. 
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7. Spridningsrisk 
Brandspridningsrisk vid en okontrollerad lägenhetsbrand kan aldrig uteslutas. 
 
Vanligt förlopp vid en brand i en bostadslägenhet är att brand sprider sig från startföremålet i 
inredningen, möbler etc inom lägenheten. Oförbrända brandgaser ansamlas och anrikas i 
brandrummets/lägenhetens övre del. När brandgaskoncentrationen uppnår undre 
brännbarhetsgränsen uppstår en mager brandgasövertändning som medför en snabb tryck- och 
temperaturstegring i lägenheten. Vanligtvis spricker fönster till brandrummet vid 
övertändningen. Branden får fri tillgång till syre via de spräckta fönstren och en fullt 
utvecklad lägenhetsbrand uppstår, vilket också skedde i aktuellt fall. Brandbelastningen i 
aktuell lägenheten var mycket stor vilket dessutom medförde att branden blev långvarig och 
intensiteten hög med mycket kraftiga lågor som slog ut från fönstren. 
 
Vid en fullt utvecklad lägenhetsbrand slår lågor, pga syreunderskottet inne i brandrummet, ut 
genom fönsteröppningar och motsvarande. Lågorna sveper upp längs fasaden och risk för 
fortsatt brandspridning, till ovanförliggande lägenheter, balkonger eller till takkonstruktionen 
föreligger. Vid detta tillfälle spred sig branden också till ovanförliggande lägenhets balkong 
och var på väg att sprida sig även till lägenhetens bostadsdel. 
 
Någon brandspridning till takkonstruktionen/vinden skedde aldrig förmodligen främst 
beroende på hur taket var konstruerat. Takkanten var klädd med plåt och anslutningen till 
ytterväggen var tät utan ventilationsspalt eller liknande vilket troligen hindrade lågorna från 
att nå brännbara delar i takkonstruktionen eller inne på vinden. 
 
Stora mängder brandrök spreds till trapphuset. Lägenhetsdörren har under nästan hela 
brandförloppet stått öppen och trapphuset har rökfyllts ända ner till plan 1. 
Brandgaskoncentrationen i trapphuset har i insatsen inledningsskede varit så hög att den 
antänts. 
 
Brandrök har också spridits till andra lägenheter. Framför allt till ovanförliggande lägenhet 
via det spräckta lägenhetsfönstern men även till intilliggande lägenheter på samma 
våningsplan som brandlägenheten i första hand via otätheter i och kring lägenhetsdörrarna. 

8. Erfarenheter och förslag till åtgärder 

8.1. Angående brandorsak 

Brandorsaken och det exakta brandförloppet har inte med säkerhet gått att fastställa. Branden 
kan ha orsakats av mannen som bodde i lägenheten genom sängrökning. Sängrökning är ett 
väl känt riskbeteende och den vanligast förekommande brandorsaken i samband med 
dödsbränder. Vi har inga uppgifter om mannens status i övrigt och annat eventuellt 
förekommande riskbeteende. I samband med dödsbränder orsakade av sängrökning visar 
statistik att det är vanligt att de drabbade personerna tillhör en grupp med beteenden som 
medför en generellt ökad risk för brand. Olika former av missbruk är vanligt, likaså fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar och sociala problem. Gruppen är svår att nå både 
avseende information om brandrisker i avsikt att förändra beteenden och konkreta åtgärder 
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som skulle kunna vara t ex montering/kontroll av brandvarnare, boendesprinkler, kontroll av 
brandstiftare etc. 
 
Om räddningstjänsten ska kunna vidta någon åtgärd i motsvarande fall behövs information 
om ett det här finns en person med ett riskbeteende eller som tillhör en riskgrupp eftersom vi 
normalt inte har tillgång till sådana uppgifter. Informationen kan komma från de eventuella 
samhällsinstanser eller motsvarande personen har kontakt med och som känner till personens 
eventuella riskbeteende, socialförvaltning, hemtjänst, sjukvård, grannar, släktingar m fl. 
 
Information om vad som är ett riskbeteende och vart man kan vända sig bör i så fall delges de 
instanser som kan komma i kontakt med dessa riskgrupper. Om räddningstjänsten ska vara 
den aktör som vidtar någon åtgärd bör ett konkret åtgärdsprogram tas fram och frågor 
angående eventuella kostnader för åtgärder bör vara utklarade i förväg. 

8.2. Angående brandförlopp och insats 

8.2.1. Rökspridning till trapphuset 

Problemet med det rökfyllda trapphuset löstes relativt snabbt. Rökluckan öppnades tidigt, den 
fungerade vilket inte är ovanligt att den inte gör pga bristande underhåll, och miljön i 
trapphuset förbättrades relativt snabbt. Flera boende öppnade sina lägenhetsdörrar innan 
trapphuset var rökfritt och fick in en del rök i sina lägenheter, men inga personer försökte på 
egen hand utrymma genom det rökfyllda trapphuset. Spontanutrymning är inte heller ovanligt 
och med tanke på den kraftiga rökfyllnaden hade det här inneburit direkt livsfara. Ett förslag 
till åtgärd för att förhindra att trapphusen blir rökfyllda vid lägenhetsbränder skulle kunna 
vara att förse lägenhetsdörrana med självstängare. Förmodligen skulle dörrstängare även 
medföra att den snabba brandutvecklingen i lägenheten bromsats eftersom syretillgången då 
minskat. Dörrstängare finns i många olika utföranden med kostnad från ca 400 kr och uppåt. 
Införande av eventuella krav på dörrstängare i flerfamiljshus har utretts av Boverket i 
samband med tidigare revidering av BBR med anledning av de rekommendationer som 
lämnats från Statens haverikommission efter utredningen av branden på Kuddbygränd, 
Rinkeby, 2009. Men Boverket har inte tyckt att det är motiverat med krav på dörrstängare. 
Boverkets egen analys visar att kostnaderna för att införa krav på dörrstängare, både som 
nybyggnadskrav och/eller retroaktivt, är för stora i förhållande till den förväntade effekten. 
 

8.2.2. Vattenförsörjning av höjdfordon 

Höjdfordonet som placerades på baksidan saknade i inledningsskedet vattenförsörjning. Om 
det går att hitta en rutin för att direkt vattenförsörja våra höjdfordon, så att de kan arbeta 
självständigt under en viss tid innan förstärkning anländer och vattenförsörjning kan säkras, 
finns flera möjliga insatsförbättringsmöjligheter. 
 

1. Lågor som slår ut från fönster, balkonger etc från en brinnande lägenhet kan slås ner 
för att möjliggöra eller underlätta stegutrymning från lägenheter ovanför. 

2. En lägenhetsbrand kan slås ner eller dämpas utifrån vilket kan förhindra brand- och 
rökspridning uppåt, både till ovanförliggande lägenheter och till tak/vind, och därmed 
minska behovet av utvändig utrymning. 
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3. Utvändig släckning av en lägenhetsbrand kan påbörjas under tiden rökdykarna söker 
av trapphuset vilket kan underlätta och påskynda den efterkommande invändiga 
brandsläckningen. 

 
Eventuella rutiner för vattenförsörjning av höjdfordon kanske bör kombineras med 
dubbelbemanning för att möjliggöra effektivt arbete  
 
Åtgärden kräver möjligen ombyggnad eller modifiering av våra höjdfordon eller andra krav 
vid framtida upphandling. En direkt åtgärd som kanske kan medföra att vissa av 
förbättringsmöjligheterna kan uppnås kan vara att införa som rutin att ta med en eller flera 
pulversläckare i korgen och utifrån slå ner en lägenhetsbrand med pulver. 

8.3. Angående PPV-ventilering 

För att säkerställa god effekt vid PPV-ventilering av trapphus måste tillgång till tillräckliga 
frånluftsöppningar, t ex via dörrar och fönster till brandlägenheten eller annan lägenhet, 
säkerställas. PPV-ventilering där en röklucka utgör enda frånluftsöppningen riskerar, pga 
tryckuppbyggnaden i trapphuset, att medföra ett ökat inläckage av rök till lägenheterna. 
Utflödet av rök via luckan ökar däremot och trapphuset blir snabbare rökfritt. Det går inte 
utan vidare utredning att avgöra om fördelarna avseende risken för rökspridning generellt sett 
överstiger nackdelarna. Andra positiva effekter som att miljön i trapphuset förbättras för 
räddningstjänstens personal och för eventuella utrymmande påverkas inte. PPV-ventilering av 
trapphus med brandgasfläkt bör däremot undvikas om annan frånluftsöppning inte kan 
anordnas eller om det inte är säkerställt att fläkten är anpassad för brandgastemperaturer och 
fortsätter att fungera under brandförloppet samt att fläktens kapacitet överstiger PPV-fläktens. 
Tryckuppbyggnaden riskerar i annat fall att medföra ökad rökspridning till andra lägenheter 
via ventilationssystemet och därmed ett förvärrat läge. 

8.4. Angående lämpning 

Lämpning är en effektiv och ibland nödvändig metod vid lägenhetsbränder men som avsevärt 
kan försvåra efterkommande teknisk undersökning eller andra utredningar. Det vore önskvärt 
att försiktighet tillämpades om lämpning bedöms som nödvändigt. Det vore också önskvärt att 
brandplatsen, om möjligt, fotograferades noggrant innan lämpning påbörjades. 




