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Sammanfattning 

Den 2 februari 2016 klockan 10.18 inkom ett larm till SOS angående en 
lägenhetsbrand på översta våningsplanet i en trevåningsfastighet vid 
Carnegiegatan, Göteborg.  
 
Rökdykarna bröt upp dörren och det var fullt utbruten brand i lägenheten. Inne 
i lägenheten påträffades en avliden kvinna (69år) i en soffa i vardagsrummet. 
Den aktuella fastigheten på Carnegiegatan var ett flerbostadshus som ligger 
centralt i Göteborg. Fastigheten ägs av Familjebostäder AB. Enligt polisens 
forensiska sektion hade branden troligen startat i köket och spridit sig vidare ut 
i hallen. 
 
Försäkringskostnaderna kommer närmare 2 miljoner kronor. Tre hyresgäster i 
samma trappuppgång har fått flytta till tillfälliga lägenheter på grund av 
vattenläckaget.  Hyresgästerna beräknas att få flytta tillbaka i juni månad 2016. 
Räddningstjänsten begränsade branden till start lägenheten. Det vill säga att det 
blev ingen totalbrand i hela fastigheten. Det blev ett räddat värde på närmare 80 
miljoner kronor. 
 
Enligt Räddningstjänsten Storgöteborgs insatsrapporter har det varit över 300 
bränder hos Familjebostäder under en tio års period. Berörda räddningsledare 
har noterat att vid över hälften av dessa 300 bränderna har det saknats 
brandvarnare i bostäderna. 

 
Hur gamla är Familjebostäder hyresgäster? Totalt har familjebostäder 17 832 
hyreskontrakt. Av dessa finns det 3276 bostäder där det finns hyresgäster som 
har en ålder mellan 65 till 80+. Det är i denna åldersgrupp som dödsbränder är 
högst representerade i Sverige. Vad kan Familjebostäder göra för att förebygga 
bränder hos deras hyresgäster inom denna åldersgrupp?   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 2 februari 2016 klockan 10.18 inkom ett larm till SOS angående en 
lägenhetsbrand på översta våningsplanet i en trevåningsfastighet vid 
Carnegiegatan, Göteborg. Vid räddningstjänstens ankomst till platsen var 
branden kraftig och lågorna slog ut genom fönster på lägenheten. Kvinnan som 
bodde i lägenheten omkom vid branden.  

1.2 Syfte 

Vid alla dödsbränder inom vårt förbund genomförs en olycksutredning enligt de 
kriterier som finns i processen Olycksutredning&Analys aktivitetsplan. På detta 
sätt ökar vi både vår egen kunskap inom området samt bidrar till det nationella 
arbete som MSB genomför angående dödsbränder.  

1.3 Frågeställningar 

- Kartläggning av händelseförloppet. 
  

- Finns det något sätt på vilken samhällsaktörer eller fastighetsägare 
skulle kunna upptäckt en ökad risk för brand i den aktuella bostaden? 
Vilka åtgärder skulle i så fall förhindra det inträffade? 

1.4 Avgränsningar 

Räddningstjänstens insats analyseras ej i utredningen. 

1.5 Redovisning 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senast 30 juni 
2016. Vidare ska utredningen läggas in i Erfaros och skickas till MSB. 

2 Metod 

Datainsamlig av: 
- Händelserapport (2016000860). 
- Intervju med räddningsledare. 
- Intervju med försäkringsbolag, Götalejon. 
- Intervju med fastighetsbolag, Familjebostäder. 
- Intervju med hemtjänsten. 
- Bilder från skadeplatsen. 
- Polisens platsundersöknings protokoll. 
- Avlyssning på inkommande samtal till SOS Alarm. 
- EBE torkteknik Ab, skaderapport. 
- Statistikdatabas IDA, MSB. 
- Fakta insamling: 2013-09-26, Dödsbrand, Kalendervägen. 
- Fakta insamling: 2014-03-29, Dödsbrand, Gåsagången. 
- Fakta insamling: 2016-01-27, Dödsbrand, Lillängsgatan. 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Den aktuella fastigheten på Carnegiegatan var ett flerbostadshus som låg 
centralt i Göteborg. Fastigheten ägs av Familjebostäder AB som i sin tur ägs av 
Göteborgs stad. Familjebostäder bildades på 1950-talet och har idag cirka 
18000 lägenheter i Göteborg, enligt bolagets hemsida. (Bild 1) 
 

 
Bild 1. Röd ring i kartbilden visar var berört område ligger i Göteborg. Karta Eniro. 

 
 
 
 

Lägenheten på berörd adress 
var en hyresrätt. Fastigheten 
hade tre bebodda våningsplan 
och källare. Det vill säga, sex 
lägenheter i berört trapphus, 
totalt 47 lägenheter i hela 
fastigheten. Aktuell lägenhet 
var belägen på det tredje 
våningsplanet, ovanför 
lägenheten var det ett 
vindsutrymme. Ingen hiss 
fanns i trapphuset. (Bild 2) 

 
Bild 2. Berörd fastighet. Foto Polisen. 
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Den avlidna kvinnan var 69 år 
gammal. Flyttade in i lägenheten 
1996. Bodde själv i lägenheten 
då branden inträffade. 
Planlösning var på tre rum och 
kök. Hon hade ingen hjälp av 
hemtjänst. Fastighetsägare hade 
inga anmärkningar på sin 
hyresgäst. Det är oklart om hon 
hade en brandvarnare. Det fanns 
cigarettpaket, askfat samt 
tändare i lägenheten. (Bild 3) 

 
Bild 3. Lägenhetens planlösning.  

 
 

3.2 Olycksförloppet och räddningsinsatsens genomförande 

Den 2 februari 2016, 
klockan 10:17 inkom ett 
samtal till SOS Alarm att 
det brann i en lägenhet 
på Slottsskogsgatan.  
 
Första räddningsenhet 
kunde se rök från ett fönster 
på tredje våning, med 
adressen Carnegiegatan som 
ligger intill Slottsskogsgatan. 
(Bild 4)   

Bild 4. Rök från köksfönstret. Foto räddningstjänsten 
Storgöteborg 

 
Rökdykarna fick möte i trapphuset som sa att det fanns en person inne i berörd 
lägenhet. Rökdykarna bröt upp dörren och det var fullt utbruten brand. Inne i 
lägenheten påträffades en avliden kvinna i en soffa i vardagsrummet. Kvinnan 
bars ut och lades i trapphusets nedre avsats och läkare på plats konstaterade 
dödsfallet. Kvinnan täcktes över med en filt och fick ligga kvar i trapphuset tills 
polisen hade undersökt och dokumenterat klart. Detta gjordes samtidigt som 
branden släcktes av.  
 
Under hela denna händelse var det Rakelbortfall1, det vill säga räddningstjänst, 
polis och ambulans kunde inte kommunicera via Rakelnätet. Istället fick de 
kommunicera direkt med varandra på plats och via rökdykarradio. 

                                                 
1
 Rakel: är ett kommunikationssystem mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. 
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Detta Rakelbortfall var känt innan denna händelse så räddningstjänsten hade 
förberett sig genom att ha ett kommunikationsbefäl med sig ut på skadeplats. 
Detta befäl hjälpte till att rapportera tillbaka till räddningstjänstens 
ledningscentral via mobiltelefon. 
   
Räddningstjänsten avslutades klockan 21:00 (2016-02-02) 

 

3.2.1 Olycksorsaker 

Enligt polisens tekniker hade 
branden troligen startat i köket 
och spridit sig vidare ut i hallen. 
Något startområde eller 
startföremål kunde ej lokaliseras, 
då kökets möbler och inredning i 
samband med släckningsinsatsen 
hade slängts/lämpats ut genom 
köksfönstret. Kylskåpet och spisen 
som undersöktes på marken 
nedanför köksfönstret uppvisade 
inga tydliga tecken på att branden 
startat i dessa objekt/föremål. 
(Bild 5) 

 
Bild 5. Köksinredning som har lämpats ut genom 
köksfönstret. Foto polisen. 

 

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

En kvinna i 69 års ålder omkom på grund av branden. Lägenheten blev 
totalskadad, rökspridning samt vattenskador till intilliggande lägenheter, enligt 
EBE torkteknik Ab. Vattenskadorna är inte från släckvattnet utan kom från 
fastighetens egna vattenledningar som brast. EBE torkteknik tillkallades 
omgående till platsen av Familjebostäder för att göra akutinsatser som 
fastighetsägaren ansågs behöva. Räddningstjänsten behövde då inte utföra 
någon akut restvärdes räddning. Efter två dagar upptäcktes ytligare ett läckage. 
Det visade sig att kallvattenröret till den branddrabbade lägenheten hade ett 
läckage som inte kunde upptäckas direkt efter branden.  
 
Försäkringskostnaderna på fastigheten är i dagsläget runt 1 215 000kr 
(fastighetsbolagets självrisk låg på 1 500 000kr), enligt skadechef från 
försäkringsbolaget Göta Lejon. Fastighetsförvaltaren säger vid 
utredningstillfället att summan inte kommer att räcka, då det pågår 
renoveringsarbete på grund av vattenskadorna. Fastighetsförvaltaren tror att 
kostnaderna kommer närmare två miljoner kronor. Under denna tid har 
fastighetsbolaget också haft bortfall av hyresintäkter från de berörda lägenheter 
som inte är medräknat, även försäkringskostnaderna för lägenhetsinnehavarnas 
lösöre är inte medräknat.  
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Tre hyresgäster i samma trappuppgång har fått flytta till tillfälliga lägenheter på 
grund av vattenläckaget.  Hyresgästerna beräknas att kunna flytta tillbaka i juni 
månad 2016.  

3.3 Räddat värde 

Räddningstjänsten begränsade branden till start lägenheten. Det vill säga att det 
blev ingen totalbrand i hela fastigheten. Åt vilket håll pekar kostnaderna åt, om 
branden hade spridit sig vidare och blivit en totalbrand i hela fastigheten? 
Kostnaderna för försäkringsbolaget skulle bli cirka 70 miljoner kronor för att 
utföra rivning, sanering, ny byggnation samt täcka hyresförluster för 
fastighetsägaren under 24 månader. Lösöret i de 47 lägenheter ligger kostnad 
på cirka 200 000kronor snitt per lägenhet (cirka 9,4 miljoner kronor totalt). Det 
vill säga, närmare 80 miljoner kronor i räddat värde. 

4 Statistik, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

I denna händelse var kvinnan 69 år. Hur vanligt är det att personer i denna 
åldersgrupp 65 -79 år omkommer i bränder i flerbostadshus, i Sverige?  
 
Utredningen har gjort en djupdykning i statistikdatabasen (IDA) hos MSB. 
Utredaren har tittat på statistik från åren 2010 till 2014. (Statistik från 2015 var 
ej klart och kunde därmed inte redovisas i denna utredning.) 
 
Totalt har Sverige haft cirka 6000 bostadsbränder varje år, mellan 2010 till 
2014. Av dessa var det närmare 3000 bränder i flerbostadshus varje år.  
 
Följande fakta är från dödsbränder i flerbostadshus mellan åren 2010 till 2014 i 
Sverige. (Samtliga faktatabeller nedan är hämtade från (IDA), MSB.  
Bild 6,7,8,9) 
 

År Antal bränder Antal döda 
2010 52 54 
2011 37 37 
2012 36 40 
2013 36 38 
2014 35 36 

Totalt: 196 205 
Bild 6. Bränderna och antalet döda har 
minskat i flerbostadshus mellan dessa år. 

Åldersklass Antal döda 
00-06 4 
18-24 6 
25-44 21 
45-64 64 
65-79 68 
80+ 42 
Totalt: 205 

Bild 7. Ålder mellan år 65-79 år högst 
representerade i antal döda. 
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Brandorsak Antal bränder Antal döda 
Anlagd med uppsåt 12 14 
Annan 12 12 
Barns lek med eld 1 1 
Glömd spis 6 6 
Levande ljus 11 13 
Okänd 69 74 
Rökning 70 70 
Tekniskt fel 5 5 
Värmeöverföring 9 9 
Återantändning 1 1 
Totalt: 196 205 

Bild 8. Rökning och okänd orsak högst representerad. 
 

Startutrymme Antal bränder Antal döda 

Annat 3 3 

Badrum/toalett 3 3 

Balkong/altan 1 1 

Bastu 1 1 

Förråd 1 1 

Förråd/klädkammare 1 1 

Hall 4 4 

Inbyggt garage 1 1 

Källare (ej boyta) 6 6 

Kök 35 36 

Okänd 10 12 

Soprum/sopnedkast 1 1 

Sovrum/sovsal 59 62 

Vardagsrum 69 72 

Vind 1 1 

Totalt 196 205 

Bild 9. Starutrymmet kök, sovrum och vardagsrum är ett vanligt startutrymme för branden. 
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4.1 Statistik på bränder hos Familjebostäder 

Följande statistik är hämtad från RSG:s insatsrapporter mellan 2005 till 2015. 
Det kan finnas flera insatser där räddningsledaren inte har noterat 
fastighetsägarens namn. Familjebostäder har haft ett antal bränder varje år 
(Bild 10).  
 

 
Bild 10. Under en tio års period har bränderna pendlat mellan 17 till 42 bränder per år. 

 
År 2008-2011 hade Familjebostäder ”brandinformatörer” som gjorde hembesök 

hos samtliga hyresgäster. Kostnaden för att ha ”brandinformatörer” dessa år 

blev en bruttokostnad på 3 267 000kr. Familjebostäder fick anställningsstöd 
vilket gjorde att kostnaden blev netto 1 376 000kr. Cirka 80 % av deras 
hyresgäster släppte in ”brandinformatören” i sin lägenhet, enligt 
Familjebostäder. En minskning kan ses under år 2009-2010 samtidigt som år 
2011 toppar när ”brandinformatörer” gjorde hembesök hos hyresgästerna. Vad 
kan det bero på att år 2015 minskade bränderna? Enligt fastighetsbolaget har 
de blivit bättre på att förmedla ut säkerheten kring brand i bostad. De använder 
sig av Facebook, hemsida, Kvartersnytt, deras tidning Värdsnyheter. De har 
också informerat att man kan hämta gratis brandvarnare. 
Den vanligaste startplatsen i Familjebostädernas fastigheter var köket, enligt 
insatsrapporterna, år 2005 -2015. (Bild 11) 
 

 
Bild 11. Visade att köket var dominerande startplats. 
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Den vanligaste orsaken i Familjebostädernas fastigheter var glömd spis, enligt 
insatsrapporterna, år 2005 -2015.(Bild 12) 
 

 
Bild 12. Visade att glömd spis var dominerande orsak. 

 
 

Familjebostäder har haft fyra dödsbränder de senaste åren som utredaren har 
noterat: 
2013-09-26, Dödsbrand, Kalendervägen 
 
Från olycksutredningen Kalendervägen nämns att fastighetsägaren försedde 
mannen med en brandvarnare, men montera inte upp den i taket. En 
fungerande brandvarnare hittades på en byrå i hallen. 
 
2014-03-29, Dödsbrand, Gåsagången. 
Från olycksutredning Gåsagången fanns det ingen brandvarnare i lägenheten. 
 
2016-01-27, Dödsbrand, Lillängsgatan. 
Utredningen kan inte klargöra om det fanns en fungerande brandvarnare i 
berörd lägenhet. I det aktuella trapphuset i fastigheten fanns monterade och 
fungerande brandvarnare på två ställen. En monterad utanför dörren till vinden 
och en på plan 2.  
 
2016-02-02, Dödsbrand, Carnegiegatan (aktuell utredning). 
Från denna händelse är det oklart om det fanns någon brandvarnare. 
 
Sedan 1980-talet har Familjebostäder delat ut en brandvarnare till hyresgästen.  
Hyresgästens skyldigheter är att se till att brandvarnarna fungerar årligen.  
När nya hyresgäster flyttar in i deras lägenheter gör fastighetsägaren en 
funktionstest på brandvarnarna, enligt fastighetens förvaltare.  
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Mellan åren 2005 till 2015 
har räddningsledaren 
noterat om det fanns 
brandvarnare i berörda 
bostäder. Utredaren har 
noterat 306 bränder som 
berör Familjebostäder 
under denna tid. Tabellen 
visar att det har varit fler 
bostäder som har saknat 
brandvarnare. Totalt 160 
av 306 bränder har saknat 
brandvarnare. 
(Bild 13) 

 
Bild 13. Ja: Det finns brandvarnare. Nej: Det finns ingen brandvarnare.    
Vet ej: Har ej kunnat bedömas. Statistik hämtat från räddningstjänstens 
insatsrapporter mellan år 2005-2015. 

 
 

 
Familjebostäder har ställt krav på vissa hyresgäster att införskaffa spisvakt. Några 
hyresgäster har själv skaffat spisvakt. I Familjebostäder trygghetsboende finns det 
spisvakt. Familjebostäders önskan är att få till mer spisvakter i deras bostäder, 
framför allt hos äldre och andra boende som Familjebostäder känner skulle få ett 
tryggare boende av detta. Familjebostäder (Säkerhetsrådet Framtiden) tittar på ett 
projekt att arbeta med informatörer igen och där de kanske skulle arbeta mot 
dessa målgrupper i samverkan med räddningstjänsten och försäkringsbolag. 
Familjebostäder behöver dock även förhandla med hyresgästföreningen om 
åtgärder som de ser som en standardhöjning där boende skall vara med och 
betala, enligt Familjebostäder säkerhetschef. 
 
Hur gamla är Familjebostäders 
hyresgäster? Utredningen har 
sammanställt 17 832 
hyreskontrakt för att se vilket 
ålderspann Familjebostäder har 
på sina hyresgäster. Det vill 
säga, utredningen har inte tittat 
på hur många personer som bor 
i bostäderna, utan tittat på 
personernas ålder som har ett 
hyreskontrakt.  
(Bild 14)  
 

 
Bild 14. På 17 832 hyreskontrakt finns det ett åldersspann mellan 19 
år till 102 år. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Erfarenheter 

Brandmännen kände att det var ovärdigt för den omkomne som blev liggandes i 
trapphuset under pågående insats. De tvingas att gå förbi personen som låg 
under en filt varje gång de skulle gå upp eller ner i trapphuset.  Det gjordes en 
bedömning av polisen att detta var det bästa stället för att undersöka och 
dokumentera kvinnans kropp. Detta arbete kunde räddningsledaren ha 
påskyndat med facit i hand, enligt räddningsledaren själv.  
 
Rakelbortfallet blev en god erfarenhet att ta med sig från denna händelse. Att ha 
förberett att ta med sig en extra person som agerade som kommunikationsbefäl 
ute på skadeplats blev lyckad. Det har dock framkommit att räddningstjänstens 
ledningscentral inte hade koll på vilka som var utlarmade och vilka resurser 
som fanns på brytpunkt på denna händelse, enligt räddningsledaren. 
Utredningen har inte gjort någon vidare utredning på detta, utan anser att det 
bör göras en separat internutredning på denna information. 

 
Sedan 1980-talet har Familjebostäder delat ut en brandvarnare till hyresgästen.  
Hyresgästens skyldigheter är att se till att brandvarnarna fungerar årligen. Här kan 
utredningen se att det finns brister. Av dessa 306 bränder var det 160 
hyreslägenheter som saknade brandvarnare, enlig redovisad statistik. Från 
olycksutredningen på Kalendervägen 2013-09-26 hade Familjebostäder delat ut en 
brandvarnare som fastighetsbolaget räknade med att den äldre mannen skulle själv 
klättra upp och skruva fast brandvarnaren i taket. Kan de vara samma problem på 
dessa 160 hyreslägenheterna som saknade brandvarnare? Det vill säga, att 
hyresgästen inte kunde sätta upp brandvarnaren själv? 
 
Totalt har Familjebostäder 17 832 hyreskontrakt. Av dessa finns det 3276 
bostäder där det finns hyresgäster som har en ålder mellan 65 till 80+. Det är i 
denna åldersgrupp som det dör flest i Sverige, enlig redovisad statistik.  
 
Om alla hyresgäster som är mellan 65 - 80+ skulle besökas regelbundet av en 
”hemfixare” skulle detta troligen kunna förebygga olyckor. En ”hemfixare” skulle 

kunna hjälpa till med exempel att byta till julgardiner, hänga upp tavlor, byta 
taklampor och se till att brandvarnaren fungerar. Om hyresgästen har dålig hörsel 
skulle särskilda brandvarnare installeras där larmsignalen kopplas vidare till en 
ljus- eller vibrationsanordning, eller ordna sådan frekvens att personen med 
hörselskada kan uppfatta ljudet direkt. Hemfixaren skulle också kunna se efter om 
det finns tydliga tecken på brännmärken på bord, golv, mm. Om det finns sådana 
tecken skulle portabla sprinkleranläggningar kunna placeras ut tillfälligt.  
 

Att förhindra fallolyckor i hemmet och att förebygga mot bränder bör vara 
samhällsekonomiskt. Det skulle troligen också bli ekonomiskt för fastighetsägaren 
med tanke på att de har en självrisk på 1 500 000kronor och hyresbortfall vid en 
brand som denna. Försäkringsbolagen bör också se det ekonomiska värdet i detta. 
Berört försäkringsbolag Göta Lejon hade år 2015 en total kostnad på 113 miljoner 
kronor på egendomsskador i Göteborgs stad (samtliga försäkringskunder) som 



Olycksutredning: Dödsbrand Carnegiegatan 

 

 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG 

 

14 

 

hade orsakats av brand, enligt Göta Lejons hemsida. (Detta år var det en stor 
brand som kostade närmare 80 miljoner kronor för försäkringsbolaget.)  
 
När det blir många aktörer som skulle kunna göra besparingar genom att 
förebygga, blir det också en fråga vem som ska betala i slutänden. Här kommer 
konsten att samverka. Ett exempel skulle kunna vara att fastighetsägare står för 
att installera spisvakter, brandvarnare och försäkringsbolaget sänker 
försäkringspremien för fastighetsägaren när åtgärder har vidtagits. Skulle 
räddningstjänsten kunna vara ”hemfixaren”? Skulle det finnas ett intresse för 
fastighetsägare och försäkringsbolagen att betala en summa, så att 
räddningstjänsten skulle kunna finansiera en ny anställningsform som 
”hemfixare”? 

 
För att minska bränderna är det många aktörer som behöver samverka i 
kommunerna. För att få denna samverkan i kommunerna behöver RSG fortsätta 
att informera kommunens politiker regelbundet, så att politikerna får veta vad 
som händer i deras kommuner och vilka planer RSG har för att angripa de problem 
som uppstår. Med mer kunskap och förståelse hos politikerna ökar troligen 
möjligheterna att skapa förutsättningar till berörda förvaltningar inom 
kommunerna. 
 

 

6  Rekommendation 

 
Rakelbortfallet blev en god erfarenhet att ta med sig från denna händelse. Det 
framkom att räddningstjänstens ledningscentral inte hade koll på vilka som var 
utlarmade och vilka resurser som fanns på brytpunkt på denna händelse. 
Rekommendation: RSG bör göra en internutredning varför räddningsledaren 
hade en uppfattning att ledningscentralen inte hade koll på utlarmade enheter 
samt vilka enheter som fanns på brytpunkt vid detta Rakelbortfall.  

 
RSG behöver fortsätta att samverka med fastighetsägaren för att hitta en lösning 
så att alla bostäder har brandvarnare. Att fastighetsägaren står för en 
brandvarnare och att hyresgästen är ansvarig att se till att den fungerar är 
normalt. Utredningen visar dock att detta inte fungerar.  
Rekommendation: Det behöver vidtas åtgärder exempelvis en ”Hemfixare” som 

ser till att brandvarnare finns uppsatt och funktionskontrolleras en gång per år. 
 
 
 
 


