
  
  

  

 

 

 
Förundersökning 
 

Brand i restaurang,  Malmö  

2017-02-23 

 

 

 
Anna Andersson Carlin  



  
  

  

 

 

 

 

DOKUMENTINFORMATION 

 

Ärende: Förundersökning 

Handläggare:  Anna Andersson Carlin 

Beställare:  Ulf Bergholm 

Diarienummer:  
 
 

1900.2017.00904 

Händelse: 
 
Branden 
2017-02-23, torsdag, klockan. 11.44 
Insatsrapport 

 

 
 

 

Version Datum Utgåva Handläggare Kvalitetsgranskare 

 2017-03-10 Förundersökning ACN UBM 

     

 

Bilagor:  
Insatsrapport: 2017/01052 (internt larmnummer) Bilaga 1 

Polisrapport: 5000-K228848-17  

 



 

  

 

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. 
 

Beställning/uppdrag  

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder 
och sakkunnigutlåtande. 
 

Byggnad/Objekt 

Byggnaden är uppförd i början på 1900-talet och är i fyra våningar och vind. På bottenvåningen 
finns två restauranger, resterande våningar innehåller bostadslägenheter och vindsförråd. 
 
Byggnadens avskiljande konstruktion är dels i brännbara bjälklag med kloasong (brädor, vass och 
puts) och dels i murade/teglade lägenhetsavskiljande väggar. Fasaden är teglad.  
 
Byggnadens brandtekniska klass är svårbedömd men varje lägenhet ska vara avskild i motsvarande 
brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. 
Dock är det tveksamt om detta uppfylls i den aktuella byggnaden då bl a dörrarna till trapphusen är 
av lägre klass och att brand och rök spred sig uppåt i byggnaden innan 60 minuter hade passerat.  
 
Ingen av lägenheterna i det aktuella trapphuset var då utredningen gjordes försedda med 
brandvarnare. 

Beskrivning händelse  

Enligt uppgift från personen som arbetade i restaurangen har branden startat i en kastrull med olja 
som satts på spisen i köket på restaurangen på bottenvåningen, foto 1-3. Personen som skulle laga 
mat gick för att hämta en lök och när hon kom tillbaka brann det i kastrullen. Hon kastade 
kastrullen på golvet och lade på en bricka, sedan lämnade hon restaurangen. Dessa uppgifter har 
utredaren fått av polisen. 
 
Branden har sedan troligen spridit sig upp i fläkten, antänt fett och sedan spridits vidare i byggnaden 
via imkanalen och konstruktionen. Brandspridning har skett från restaurangens kök till köken i 
lägenheterna ovanför, i det inbyggda utrymmet där bl a avlopp och imkanal från restaurangen dras 
genom alla bjälklagen. I detta utrymme finns det i nivå med varje bjälklag en gjuten betongklump 
som ska hindra brandspridning men denna har inte fyllt sin funktion då branden istället har spridits 
runt betongklumpen via otätheter samt i det brännbara bjälklaget och sedan vidare i nästa inbyggda 
utrymme, foto 4-7. 
 

Beskrivning skador  

Det är kraftiga brandskador i restaurangens kök och i bjälklaget mellan bottenvåningen och andra 
våningen. Mindre brandskador i bjälklaget mellan andra och tredje våningen. Sotskador i övriga delar 
av restaurangen, lägenheterna ovanför restaurangen på våning två till fyra och i trapphuset.  
 



 

  

 

Trolig orsak  

Branden startade pga av olja lämnades oövervakad i en kastrull på en tillslagen platta i samband med 
matlagning. Detta har berättats för polisen av den person som befann sig i köket när branden 
startade och det finns ingen anledning att ifrågasätta detta. Branden spreds sedan till fläkten ovanför 
spisen och antände fettavlagringar och spreds sedan vidare. 
 

 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Fastighetsägaren är ansvarig brandskyddet och ska tillse att det är tillfredsställande.  
 
Följande troliga brister har uppmärksammats i samband med utredningen (dessa gäller för hela 
fastigheten, dvs samtliga trapphus och båda restaurangerna): 

• Undermålig brandklass på dörrar mellan trapphus och bostäder, samt trapphus och 
restaurang. Luckorna till brevlådorna är otäta. 

• Dörrstängare var nedmonterad på brandcellsavskiljande dörr i källarplan under 
restaurangen. 

• Inga brandvarnare fanns i de lägenheter som utredaren var inne i (det trapphus där 
restaurang  har utgång). Statusen i övriga trapphus är okänd. 

• Vid utrymning från vind måste man vid vissa dörrar ha tillgång till nyckel. 

• Dragning av ventilation och imkanaler bör ses över i samband med renovering efter 
branden. 

• Brandklass på avskiljande bjälklag vid genomföringar i brandcellsgränser bör ses över i 
samband med renovering. 

 
Utredaren rekommenderar distrikt Centrum att genomföra tillsyn enligt LSO på fastigheten och de 
verksamheter som finns i byggnaden med särskilt fokus på ovanstående brister.  
 
Utredningen skickas till fastighetsägaren och räddningstjänsten syd distrikt Centrum. 
 
 
Lund 2017-03-07 
 
 
 
Anna Andersson Carlin 
Brandingenjör 
Räddningstjänsten Syd 
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Foto 1 visar brandskador i restaurangens kök, till vänster ses fläktkåpa över fritös och spis 
 

 
Foto 2 visar sot och brandskador i hörnet av köket 
 



 

  

 

 
Foto 3 visar fritösen och del av spisen 
 

 
Foto 4 visar rör som kommer från restaurangen samt betongklumpen 
 



 

  

 

 
Foto 5 visar brandskador på bjälklag mellan andra och tredje våningen samt bjälklagets 
konstruktion 
 

 
Foto 6 visar sot- och brandskador i det inbyggda utrymmet på tredje våningen, upp mot 
fjärde våningen 
 



 

  

 

 
Foto 7 visar det inbyggda utrymmet på fjärde våningen ner mot tredje våningen. Här var 
utrymmet relativt oskadat. 
 

 
Foto 8 visar dörr mellan restaurang och trapphus. 




