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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 

Olycksundersökning Nivå 3 
Orsaks-, förlopps- och insatsutvärdering 

Brand i byggnad 

  , 2017-04-01, Helsingborg 

Uppdraget 

Uppdraget innebär att utreda orsaken, förloppet och hur räddningstjänstens insats 
genomfördes. Uppdraget innebär också att återföra erfarenheterna till den operativa 
personalen, förebyggandeavdelningen, Helsingborgshem samt MSB. 

Utförd av 

Lars-Göran Bengtsson, 2017-10-18, Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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Anledningen till utredningen 

Räddningstjänsten larmades till röklukt i byggnad på  den 1 april 2017 
ca 02:35. Vid framkomst hittades en lägenhet med misstänkt brand. Dörren bröts upp och 
rökdykning påbörjades. Branden hittades snabbt och vid genomsökning påträffades en person. 
Personen fördes till sjukhus med ambulans, men personens liv gick inte att rädda. 

Byggnaden 

Lägenheten var belägen på  andra våningen. På varje våningsplan fanns 
tre lägenheter. 

Larmade enheter 

Metod 

264- 1080 (Yttre befäl), 1000 (Inre Befäl) 
264- 1210 (släckenhet City) 
264- 1010, 1030 (släck-och höjdenhet Bårslöv) 
Restvärdesledare 
Ambulans 
Polis 

Samtal har skett vid ett flertal tillfälle med den operativa personalen. Platsen besöktes 
tillsammans med polisens tekniker den 714 201 7. Information angående Rakel trafik och 
inkommande larmsamtal har efterfrågats via SOS och delgivits undertecknad. 

Information inhämtad från 

Operativ personal, SOS, Ambulans, Polis, saneringsföretag, restvärdesledare samt 
Fastighetsägaren. Platsen har besökts av undertecknad tillsammans med Gert Linderos (RSNV) 
samt polisen. 

Avgränsningar 

Ambulansens och polisens insats utvärderas inte. 

För detaljer kring polisens hantering av ärendet vad gäller brottsmisstankar, hänvisas till 
polisen. Polisen har genomfört en teknisk undersökning. 

Tidpunkterna i rapporten är ungefärliga tider och skall behandlas därefter. 
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I. Kortfattad beskrivning av händelsen 

Larm inkommer till räddningstjänsten om räklukt i byggnad. När första släckenhet anländer 
möter polisen upp på plats och visar vägen till en lägenhet på andra våningen. Dörren känns 
varm. Inbrytning påbörjas och därefter omedelbart räkdykning. Räkdykarna släcker ner 
branden i vardagsrummet och öppnar dörren till balkongen. Därefter fortsätter sökningen och 
en person påträffas i sovrummet. Person förs ut och transporteras till med ambulans till 
sjukhuset. Rökdykarna söker av resterande delar av lägenheten och säkerställer att inga fler 
personer finns kvar. 

Figur 1. Ingång till trapphuset på , drabbad lägenhet på andra våningen. 

0 bj ektsbeskrivning 
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Helsingborg, Miatorp. Det finns tre våningar med tre 
lägenheter på varje våningsplan. Flerbostadshuset inrymmer tre trapphus, A, B och C. 

Figur 2. . Trapphus  är marherad med en röd pil längst bort i figur 2. 
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2. Orsaksutredning 

Platsen har besökts ett flertal gånger, första gången den 7 april tillsammans med polisens 
tekniker. Lägenheten består av ett vardagsrum, ett sovrum, kök och toalett. All rum förbinds 
med en hall som man kommer in i direkt från ytterdörren, se figur 3. 

Sovrum 

Kök 

Vardagsrum -
Toalett 

.. Trapphus 

Figur 3. Grov shss över lägenheten, vardagsrum, s011rum, kök, toalett och hall 

Hela lägenheten har kraftiga sotskador. Brandskadorna är dock begränsade till vardagsrummet, 
och framför allt i delen som är närmst balkongen. Rökdykarna slog ner branden i 
vardagsrummet, men enligt deras uppgifter var den nästan självslocknad. 

Figur 4, 5 och 61 Från hallen in mot vardagsrummet, soffan med fönstret mot balkongen, dörren till balkongen 
öppen. 

D en röda ringen symboliserar den plats där rökdykarna slog ner de resterande, mindre 
brandhärdarna som återstod. Det är sannolikt vardagsrummet som är primärbrandrummet. 
Soffan är mest bränd i den del som vetter mot balkongen. Sotskadorna på soffbordet indikerar 
att värmen kommer från den delen av soffan, och soffbordet har inga brandskador undertill. I 
detta område finns få naturliga tändkällor. Det finns enbart elektricitet till en lampa som stod i 
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hörnet mellan soffan och balkongen. På soffans rygg är skadorna inte lika kraftiga så sannolikt 

började inte branden här. Arbetshypotesen är att brandorsaken är att någon värmekälla typ 
ljus, cigarett eller liknanden startat branden. 

Slutsatsen blir att vardagsrummet sannolikt är startbrandrummet, området i och omkring den 
rödmarkerade ringen på bilden är primärbrandområdet och brandorsaken kan vara en cigarett, 
glöd eller liknande. Orsaken går dock inte att styrka, utan får stanna vid en arbetshypotes. 

Resterande delar av lägenheten har sotskador i stor omfattning. Sovrummet ligger i 
angränsning till vardagsrummet och det var här personen hittades, liggandes på golvet mellan 
sängen och fönstret. 

Figur 7,8. Bilder på sovrummet som angränsar till vardagsrummet, personen hittades på golvet. 

I köket var både en spisplatta och ugnen påslagen. Detta har dock inget samband med den 
brandhärd som fanns i vardagsrummet att göra. För övrigt har också köket kraftiga sotskador. 

Figur 9 och 10. Bilder på spisen med spisplatta och ugn i tillslaget läge. 

Sotskadorna syns tydligt på kaklet och i hela köket. Det har dock inte varit så varmt så att det 
har bildats sprickor på köksfönstret. Köket ligger vägg i vägg med sovrummet. 
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Figur 11 och 12, Sotskador i köket, syns tydligast på kaklet över vasken. 

Längst ner i hallen, i angränsning till köket, ligger toaletten. Även denna är kraftigt sotskadad. 
Vardagsrummet, sovrummet, köket och toaletten binds samman av den gemensamma hallen 
som även den har kraftiga sotskador. 

Figur 13, 14 och 15, Sotskador på toaletten, sotskador i hallen mot toaletten, och mot vardagsrummet. 

Grundat på ovanstående beskrivning på brand- och sotskadorna i lägenheten kan dock inte den 
exakta orsaken, till branden fastställas. 

3. Förloppsutredning 

När räddningstjänsten anlände till platsen visade polis på platsen vägen till en lägenhet på 
andra våningen. Dörren hade en förhöjd temperatur och rökdykarna tolkade detta som en 

pågående brand. Man kontrollerade också huset på baksidan och kunde observera att rök 
sipprade ut från balkongen. Väl inne i lägenheten var sikten mycket dålig men det kändes inte 
som att brandgaserna var speciellt varma. 

I efterhand kunde det konstateras att fönsterrutorna i vardagsrummet delvis var spruckna men 
hela. Sådana sprickor är vanliga när brandgastemperaturen är i storleksordningen 300-400 °C. 
Detta tyder på att branden varit i ett ventilationskontrollerat läge vid ankomst. Det innebär att 
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den mer eller mindre självslocknat och behövde syre för att få ny fart. Observera dock att 
glödbränder kan pågå vid låga syrekoncentrationer ( enstaka % ) . 

Bra ndförloppskurva 

Figur 16, Ventilationskontrollerad brand, RSNVs figur över brandförlopp 

Sådana sprickor finns inte på fönsterrutorna i sovrummet och i köket. 

Det har inte gått att fastställa exakt tidpunkten för när branden startade. Larm inkom till SOS 
ca 02:35:00 och det är fullt möjligt att branden startat lång tid innan detta. Larmet inkom från 
boende i trapphuset som tyckte att det luktade rök. Det har inte gått att styrka att det funnits 
någon fungerande brandvarnare i lägenheten. 

Slutsatsen är att branden sannolikt varit i ett ventilationskontrollerat läge när räddningstjänsten 
anlände. Rökdykarnas berättelser samt avsaknaden av kraftig brand samt tidsaspekterna talar 
för detta. Även sprickor på fönsterglaset styrker bilden av en brand som avtagit på grund av 
syrebrist. 

Riskerna med inträngning i sådan miljö är sedan länge kända och brandgaserna riskera att 
antändas då luft strömmar in i lägenheten. Det gäller då att vara extra försiktig när man ändrar 
lufttillförseln till lägenheten, exempelvis när man öppnar dörren eller använder fläkt. 

4. Insatsutvärdering 

I nedanstående redogörelse är alla tider ca tider. Larm inkom till SOS 02:35.00. Larmet är 
typat som röklukt i byggnad. Totalinfo går ut till styrkorna som är på väg till adressen. 

Stationerna 1210 (City) och 1010, 1030 (Bårslöv), samt Yttre befäl 1080 larmas till platsen. 
Polis larmas också. Inre befäl (1000) fanns i larmcentralen. I detta läge är inte ambulansen 
larmad vilket sannolikt beror på hur larmet är typat. 

När 1210 anländer till platsen ca 02:43:00 är polisen redan på plats och kan visa vägen till en 
lägenhet på andra våningen. Strax därefter anländer 1080 (02:44:00) och 1010, 1030. 
Dörrforcering påbörjas men det visar sig att dörren är svårforcerad och det är inte förrän 
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spridaren ( ett hydraulverktyg) används som dörren forceras. Rökdykning påbörjas omedelbart 
och 02:56:00 meddelas person funnen. Ambulansen är i detta skede inte framme på plats, då 
den blivit larmad i ett något senare skede (ca 02:45:00). Räddningstjänstpersonalen påbörjar 
livräddande åtgärder tills att ambulanspersonalen tar över. 

Ambulanspersonalen arbetar med patienten på platsen och kör till lasarettet, men personens 
liv går inte att rädda. 

Medan rökdykning pågår har personalen på utsidan förberett en plats där man skall kunna 
vårda patienten på ett bra sätt. Det är bakom huset där det är fritt från insyn och där det finns 
viss belysning.  

 
 

Rökdykningen genomfördes på ett bra sätt då rökdykarna togs sig in i vardagsrummet och 
omedelbart slog ner de kvarvarande lågorna/glöderna på branden som in det närmaste föreföll 
självslocknad. Dörren till balkongen öppnades och sikten blev mycket bättre. Det gjorde resten 
av sökningen lättare och personen hittades snabbt. 

Efter att personen funnits och burits ut, genomförde rökdykarna ett ytterliggare sök för att 
säkerställa att inga fler personer fanns kvar. Restvärdesledaren (RVR) tar över arbetet på 
platsen, detta arbete handlar framför allt om att ta hand om eventuella rökskador. 

Det visade sig i efterhand att några lägenheter hade fått sotskador. Detta gällde först och 
främst lägenheten direkt ovanför brandlägenheten och lägenheten direkt under den 
branddrabbade lägenheten. Rökspridningen till dessa kan sannolikt ha skett genom att 
frånluftskanalerna i huset har transporterat röken "fel hål". Detta är relativt vanligt vid brand i 
bostad. 

Rökspridning kan ibland också ske via otätheter i byggnadskonstruktion, via schakt eller gamla 
ventilationsrör. Exakt hur detta gått till här går inte att fastställa. De drabbade lägenheterna 
fick hjälp via rökätare och sanering i efterhand. 

Räddningstjänstens personal har i efterhand vittnat om att den mentala beredskapen är hög när 
man åker på larm om röklukt mitt i natten. Det är dock fundersamt när ambulansen per 
automatik inte larmas till denna händelse. Detta skulle snarare kunna påverka den mentala 
beredskapen negativt, då det ger sken av att det troligtvis inte är något allvarligt. 

Kamratstöd initierades och genomfördes på natten. 

5. Slutsatser 

Efter att ha analyserat händelsen kan man konstatera att brandorsaken är svår att fastställa. 
Sannolikt kan det ha varit någon typ av värmeöverföring från en cigarett eller liknande. I 
området där branden startade finns inte några andra naturliga anledningar som t.ex. elektricitet 
eller elektriska komponenter. Beskrivningen får stanna vid en hypotes. 
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Brandförloppet har sannolikt varit ventilationskontrollerat när räddningstjänst anlänt, då många 
tecken på platsen talar för detta. T.ex. sprickor på glaset, den dåliga ventilationen etc. Rök har 
spridits i hela lägenheten men branden har varit koncentrerad till vardagsrummet. 

Insatsen försvårades av en säkerhetsklassad dörr, men väl inne i lägenheten genomfördes 
rökdykning snabbt och personen hittades omgående. Rökdykama vittnade om att det är svårt 
att bära en person som har befunnits sig i röken, . 
Hjälpmedel för att kunna förflytta den skadade snabbare efterfrågas. 

Väl ute vårdades patienten föredömligt av brandpersonalen1 på en plats som var lämpligt vald. 
Ambulansen anlände strax efter om fortsatte omhändertagandet. 

Kommunikationen på skadeplatsen skedde på ett bra sätt och arbetet flöt på metodiskt. 

6. Förbättringsförslag 

Överväg alternativa inträngningsvägar om ytterdörren är svår att bryta. 
Fundera igenom t.ex. inträngning via fönster 

Översyn av material/metodik som kan underlätta en inbrytning 
Har vi bra verktyg för ändamålet? 
Kan vi ta hjälp av en annan styrka på plats? 

Vilken styrka skall rökdyka om inbrytningen varit fysisk? 
Ta fram förslag på någon typ av bår för nedtransportering av skadade. 

Finns bärbara bårar av enklare modell? 
Repetera gamla tekniker för bra grepp. Kan vi använda filtar? 
Kan en andra styrkan vara behjälplig? 

Repetera grundläggande brandförlopp för att vara förbered på häftiga brandförlopp 
Här fanns signaler på en kraftigt ventilationskontrollerad brand 

Diskutera igenom ventilationsinriktning i varje styrka vid olika scenario 
Användandet av fläktar bör vara väl förankrat i grupperna 
Riskerna med övertrycksventilering vid ventilationskontrollerade bränder 

Se över larmplan för röklukt i byggnad nattetid 
Behovet av ambulans var tydligt när insatsen påbörjades 
Avsaknaden av ambulans i utlarmningen kan sänka den mentala beredskapen 

Träna på att hålla den m entala beredskapen hög, anta det osannolika. 
Som så många gånger för gäller det att vara förberedd 

Återkoppling till SOS för att om möjligt få en ännu bättre lägesbild vid intervjun med 
inringar en. 

Kan intervjustödet förbättras? Vilka uppgifter är viktiga? Vilka frågor? 
Är larmplanen för röklukt tillräcklig? 

Förebyggande b ör återkoppla till fastighetsägaren vad gäller avsaknad av brandvarnare 
Den operativa personalen önskar rutiner för uppföljning och återkoppling av skadeläget 
för de personer som skadas i samband med händelser. 
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7. Slutord 

Ett stort tack till all operativ personal för deras vilja att utreda denna händelse på bästa sätt. 
Helsingborgshem och saneringsbolaget har också på ett bra sätt bidragit till att bringa klarhet i 
händelseförloppet. 

Slutsatserna från denna händelse kommer att skickas till MSB för att, om möjligt, bidra till att 
liknande händelser undviks. Som vid så många tragiska händelser saknades med stor 
sannolikhet en fungerande brandvarnare. Det går dock inte att avgöra huruvida en fungerande 
brandvarnare hade ändrat utgången i detta specifika fall. 

Återkoppling till boende på den berörda adressen genomfördes några dagar efter händelsen. 
Boende i de berörda trapphusen fick då möjlighet att ställa frågor kring det inträffade. Detta 
var mycket uppskattat. 




