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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 Ulf Bergholm. 

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 1970-talet. Byggnaden som är ett trevåningshus är beklätt 
utvändigt med tegel och invändigt med väggar av betong. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar 
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 

Brand i lägenhet på andra våningen där en av de boende smälte vax på spisen och gick på toaletten. 
Den boende hörde då att brandvarnaren ljöd och gick sedan in köket där hon upptäckte att det 
brann på spisen, varpå kastrullen togs bort från spisen. I samband med detta brände hon sina händer 
och beslöt sig för lämna lägenheten. På väg ut tog hon med sina barn och stängde såväl köksdörr 
som lägenhetsdörr. När hon kom ut ur lägenheten larmades SOS. Vid räddningstjänstens ankomst 
gick en rökdykare in i lägenheten och släckte ner branden med hjälp av en pulversläckare och röken 
ventilerades ut. Kvinnan togs omhand av ambulanspersonal.  

Beskrivning skador  

En person brandskadades på händerna. Lägenhetens kök är brandskadat (foto) främst i anslutning 
till köksinredning, vägg och tak. 
 

Trolig orsak  

Orsaken till branden är troligtvis att en kastrull med vax lämnats oövervakade på en påslagen platta.              

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredaren föreslår ingen vidare utredning av ärendet.  
 
 
 
 
Malmö, 2017-05-31 
 
 
 
Dan Persson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 



 

  

 

Källhänvisning 
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Foto 1 visar köket och spisen där det brunnit 




