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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
Byggnaden är uppförd i början av 1950-talet och branden var på första våningen i en lägenhet med
två rum och kök. Byggnaden består av bärande konstruktion av betong och utvändigt beklädd med
tegel.
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
Den boende kom hem efter att varit och handlat och när han öppnade dörren till lägenheten vällde
det ut brandrök. Han sprang ut ur byggnaden och lämnade lägenhetsdörren öppen. Trapphuset
fylldes med rök och vid räddningstjänstens framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i köket.
Räddningstjänsten släckte branden samt ventilerade ut röken i trapphuset. Räddningstjänsten hjälpte
också några av de boende att utrymma.
Beskrivning skador
Kraftiga brandskador i köket, foto 1-2, brandskador i hall samt på dörr ut mot trapphuset, foto 3.
Resten av lägenheten har rök- och sotskador. Trapphuset är kraftigt sotskadat.
Trolig orsak
Brandens orsak har inte gått att fastställa men branden har startat i köket.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren kunde inte se att någon brandvarnare varit monterad i lägenhetens tak. Det fanns skruvar
i taket i hallen som skulle kunna ha varit fästpunkt men ingen brandvarnare eller rester av
brandvarnare hittades på denna plats. Den brandvarnare som återfanns i köket är inte sotig eller
brandskadad, foto 4 och har troligen inte varit monterad i taket då branden bröt ut.
Rökspridningen som uppstår till trapphuset visar hur viktigt det är att stänga inne branden när man
lämnar en lägenhet eller annat utrymme där brand uppstått.
Bostadsrättsföreningen uppmanas att i samband med renovering av lägenheten efter branden tillse
att en korrekt klassad dörr monteras så att brandteknisk klass enligt gällande byggregler upprätthålls.

Utredaren föreslår ingen vidare utredning.
Rapporten skickas till aktuellt distrikt för kännedom och eventuell åtgärd avseende brandvarnare.
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Foto 1 visar brandskador i köket under diskbänk.

Foto 2 visar brandskador på dörr in till köket samt i köket.

Foto 3 visar brandskador på dörr mot trapphuset.

Foto 4 visar brandvarnaren som återfanns i köket.

