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Det inträffade en dödsbrand natten mellan 15/7 - 16/7 samtidigt som det var oroligt i området med 
flera mindre bränder utomhus. 
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Upplysningar om branden 
Larmtid: 02:00:42 
Adress: 
Fastighets beteckning: 
Objektstyp: 
Startutrymme: 
Brandorsak: 
Insatsrapport: 

Sammanfattning: 

 
 

Flerbostadshus 
Köket 
Påslagen spis med brännbart material på 
2016000574 

Tidigt på morgonen den 16 juli genomförde brandförsvaret en insats mot en lägenhetsbrand i 
flerbostadshus på . Rosendals brandstation fick larm om röklukt i trapphuset på 

. Då det var oroligt i området under kvällen med bland annat eldande av 
soptunnor samt stenkastning mot räddningspersonalen fick brandbilen poliseskort till 

 vilket gjorde att framkörning blev fördröjd med cirka 13 -15 minuter. De fann 
en lägenhetsdörr som var lite sotad i ena övre hörnet i trapphuset på våning tre. De bröt upp dörren 
och rökdykama fann en person på golvet i köket som transporterades vidare till sjukhus av 
ambulansen. 
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Syfte 
Att beskriva förloppet utifrån tider och tagna beslut och vidtagna åtgärder och att använda detta 
som underlag till en djupare analys om det skulle behövas. 

Metod 
Uppgifter från insats- och zenitrapporten har studerats. Utredaren har lyssnat på inringarens samtal 
till SOS samt lyssnat på intervju med styrkeledaren på 1210. Intervju av SSRC operatörerna. 
Tiderna i rappo1ten är från när händelserna blivit loggade i zenitrapporten vilket inte är detsamma 
som när det faktiskt inträffade då man agerar först och rapporterar sen. 

Beskrivning av objektet 
Flerbostadshus i sex våningar. Stomme och bjälklag i betong och putsad fasad. Fasighetsägare 
Fastighet AB Linrepan 

Beskrivning av händelsen 
På fredagskvällen den 15 juli vid 22 tiden startar oroligheter på  med att 20-30 
stycken maskerade ungdomar tänder eld på soptunnor samt kastar sten på räddningspersonalen. 
Mellan 22:00 och 01:00 är det flertal olika händelser med bränder och upploppsstämning i området. 
00:00 kommer det in samtal till SSRC om att folk börjar må dåligt på grund av all brandrök i 
området. 

01:53 16 juli kommer det in ett samtal till SOS om att det luktar rök i trapphuset på  
. Operatören kopplar inte samtalet vidare till SSRC utan 01:56 ringer SOS upp SSRC istället och 

förmedlar informationen muntligt att röklukten troligen kommer utifrån. När SSRC operatören ska 
lägga på säger han att han ska ringa och informera insatsledaren i Uppsala. 

När de lägger på kommer ytterligare ett samtal 01:57:42 från . Inringaren säger 
att det är rökigt på våning tre och fyra. Det finns en döIT på våning tre som är lite svedd i ena 
hörnet (detta sägs strax innan medhörning av SSRC). Inringaren ser inga öppna lågor men det är 
mörkare grå/blå rök i trappan. Inringaren tror att det kommer från dö1T på våning tre men ser inte 
att det kommer rök från döITen samt att det inte luktar rök i brevinkastet. Här säger larmoperatören 
att en kollega larmar räddningstjänsten. Samtalet fortsätter i cirka tre minuter till där inringaren 
bland annat går ut och tittar upp mot lägenheten utifrån. Inringaren kan inte se några lågor eller att 
det kommer rök från lägenheten utifrån då persiennerna är fördragan i fönstren. Ambulans larmas i 
slutet av 112-samtalet. 

02:00:42 går larm på Rosendals brandstation om röklukt i trapphus på  och att 
1210 ska åka. Polisen har brytpunkt utanför Rosendals brandstation. Tidigare under kvällen togs 
beslut av insatsledaren och polisen att brandbilarna inte ska åka till  utan 
poliseskort på grund av oroligheterna i området. När 1210 rullar ut från stationen stannar dom till 
hos polisen och väntar på att de ska göra sig i ordning för ekorten. 02:08:06 Är 1210 på väg med 5-
6 polisbilar framför sig mot  utan blåljusen påslagna (prio 3 följer trafikrytmen) 
När de kommer till  stannar alla och polisen välj er att positionera sig runt 
1210 för att gående skydda brandbilen dom sista hundrade meterna till . 
02:24:51 framme på plats syns ingenting ovanligt, det står folk utanför varav en kommer fram och 
möter upp brandpersonalen. Det är inringaren. 

Det luktar lite rök utanför från flera brandhärdar som de såg när de åkte fram till  
. Beslut tas att styrkeledaren och rökdykarledaren går in och undersöker trapphus t medan övriga 
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stannar kvar i bilen och väntar på ytterligare order. De kände ingen röklukt när de kom in i 
trapphuset på bottenplan. Inringaren sade att de tyckte att det luktade rök på våning tre, då frågades 
det om inringaren kunde visa var det luktade mest. Inringaren följ de med styrkeledaren och 
rökdykarledaren upp till våning tre. På våning tre konstaterar de att det luktar rök och inringaren 
sade att de trodde det kom från aktuell lägenhetsdörr. De kunde ana svart sot på fodret uppe i ena 
hörnet av dörren samt att de tycker att när de känner på dörren att den är något varmare än övriga 
väggar och dörrar. De känner ingen röklukt i brevinkastet och känner en viss tveksamhet. Då det är 
sot i överkant dörr och att dörren känns lite varmare samt att det inte syns något på någon annan 
dörr bestämmer de sig för att de behöver bryta upp denna dörr och kontrollera lägenheten. 02:26:28 
Order om dörrforcering och rökdykning ges. 02:28:43 Rökdykning påbörjad. Här kallas det även 
på förstärkning av 1080 (IL), 1110 (Fyrislund). När rökdykarna får upp dörren konstateras det att 
det är en lägenhets brand. Det väldigt rökigt i princip ingen sikt alls i lägenheten men inte speciellt 
varmt. Rökdykarna söker av lägenheten och 02:35:06 finner de en person på golvet i köket framför 
spisen. Personen bärs ner till bottenplan och lämnas över till ambulanspersonalen för vidare 
transport till sjukhuset. Rökdykarna går tillbaka till lägenheten och gör eftersök av lägenheten samt 
ventilerar ut röken från lägenheten och trapphuset. Rökdykarna ser att två vred på spisen är 
påslagna, för att inte behöva röra vreden och försvåra senare utredning stänger de av 
huvudströmmen till lägenheten. 
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