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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.

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

Byggnad/Objekt
Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk
klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Beskrivning händelse
En granne kom hem och märkte rök i trappan och larmade då räddningstjänsten via 112.
När räddningstjänsten tog sig in i lägenheten upptäcktes en person liggande på golvet medvetslös.
Personen som hade fått rökskador togs ut och förs med ambulans till sjukhus. En hund hade också
rökskadats och fördes till djursjukhuset för vidare vård.

Beskrivning skador
Mindre brandskador på ett soffbord och på datorn, foto 1-3.
För övrigt är lägenheten väldigt ostädad med flera olika sorters fåglar i burar samt en sköldpadda i
badrummet, foto 1-6.

Trolig orsak
Trolig orsak är att datorn som stått på en hög med papper mm har överhettats och därmed antänt
pappershögen. Detta har inte kunnat bekräftas då dator och pappershög var flyttad till vasken i
köket för att släckas.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
En lägenhet med stor misär och behov av städning.
•
•
•
•

Orosanmälan lämnad till sociala myndigheter i Malmö.
Bovärden skulle kontakta djursjukhuset för hjälp med djuren.
Fastighetsägaren Stena bör göra en elsanering i lägenheten.
Ärendet överlämnas till brand i bostadsgruppen på distrikt Hyllie för vidare hantering.
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Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00826
Polisrapport 5000-K174591-17
Intervju med styrkeledare, insatsledare.
Besök på plats 2017-02-14.

Foto 1 Vardagsrum

Brandplats, datorns
placering.

Foto 2 Vardagsrum

Foto 3 Datorn i vasken i köket.

Foto 4 Datorn återplacerad på bordet.

Foto 5 Sladdhärva ibland fågelburar.

Foto 6. Kök

