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Anledning till förundersökningen
Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera
åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra
det, försöka mildra konsekvenserna.
Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.
Byggnad
Byggnaden är uppförd i början på 1970-talet. Byggnaden som är ett trevåningshus är beklätt
utvändigt med tegel och invändigt med väggar av betong.

Beskrivning händelse
Brand i lägenhet på andra våningen där de boende väcks av att en brandvarnare ljuder och upptäcker
att det brinner i den bortre delen av köket (bild 1). Med hjälp av grannar larmas SOS och branden
släcks ner med hjälp av en filt. Vid räddningstjänstens framkomst är det rökigt i trapphuset efter det
att lägenhetsdörren lämnats öppen. Rökdykare släcker ner det som kvarstår av branden med hjälp av
vatten från kranen, varpå röken i lägenheten och trapphuset ventileras ut. Räddningstjänsten
kontrollerar med hjälp av en flirkamera att inte branden spridit sig vidare in i väggen. En av de
boende förs med ambulans till sjukhus för kontroll efter ha andats in rök.
Beskrivning skador
Lägenhetens kök är brandskadat främst i kökets innersta del på såväl golv som vägg (bild2). Lös
inredning så som elutrustning, köksmöbler och matta brandskadades också. Eftersom dörren
mellan kök och hall varit stängd så begränsades skadorna i lägenheten och var rökskadorna kraftigast
i köket och sedan avtagande ju längre man kom från köket.
Trolig orsak
Orsaken till branden har inte gått att fastställa, dock är det troligt att branden startat i samband med
laddning av en surfplatta (Samsung Galaxy Tab A SM-T555, bild 5 & 6) vilket styrks av
brandskadorna. Det hittades vad som tros vara en laddare och en adapter där branden tros startat, i
övrigt fanns det ingen annan elektrisk utrustning som var ansluten där.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren föreslås att utredningen skickats till MSB och tillverkaren.
Vid utredarens besök framkom även att dörrarna intill sovrummen var stängda då man sov och att
det i sovrummen saknades det brandvarnare. Fastighetsägarens representant berättar att det inte är
ovanligt. Eftersom det ibland kan förekomma laddning av elapparater så som tex mobiltelefoner
och/eller surfplattor i sovrum, föreslår utredaren att räddningstjänsten Syd i sina hembesök
informerar om dessa risker och vikten av att ha en brandvarnare som varnar om det brinner i dessa
utrymmen.
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Bild nr 1. Köket.

Bild nr 2. Stolen har varit placerad inne i hörnan vid markeringen.

Bild nr 3. Vägguttag.

Bild nr 4. Trolig adapter och laddare.

Bild nr 5. Surfplatta framsida.

Bild nr 6. Surplatta baksida.

