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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
Högaholmsskolan är uppförd 1975 i ett plan. En ombyggnad skedde 1994. Fasaden är klädd med
tegel och plåt. Byggnaden har platt tak. Fönsterna är försedda med galler. Skolan har undervisning
för barn från förskola till årskurs sex.
Beskrivning händelse
Väktare anlände först till platsen och larmade räddningstjänsten om branden. När räddningstjänsten
anlände mötte väktaren upp och visade var det brann. Lågor slog ut genom ett fönster från rektorns
kontor och det var kraftig rökutveckling. Genom att tömma en pulversläckare in i det brinnande
rummet utifrån dämpades branden. Därefter släcktes branden med vatten. Hela branden släcktes i
princip utifrån. Räddningstjänsten kylde även fasaden och under plåtar med vatten för att förhindra
brandspridning. Då dörren till rummet var stängd förhindrades rök- och brandspridning till
angränsande utrymmen.
Beskrivning skador
Rummet (rektorsexpeditionen) fick stora brandskador (foto 1 och 2). Intilliggande rum fick skador i
taket (foto 3). Fasaden ovanför fönstret fick skador på plåt samt sotskador (foto 4).
Trolig orsak
Branden är anlagd. Fönster har krossats med hjälp av stenar, därefter har personen/personerna
kastat in någon form av brinnande material in i rummet. Möbler, papper och annat brännbart
material har sedan antänts inne i rummet.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Ingen vidare hantering.
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Foto 1. Brandskador på inredning och väggar i det drabbade rummet.

Foto 2. Det krossade fönstret inifrån rektorsexpeditionen. Fönstret är förspikat med en spånskiva.

Foto 3. Skador i taket i rummet bredvid rektorsexpeditionen. Skadorna är delvis orsakade av
räddningstjänsten.

Foto 4. Sotskador på fasaden utanför det krossade fönstret.

