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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 ett flerbostadshus på sex våningar som är byggt i slutet av 1960-talet.
Byggnadsmaterial i fastigheten är betong i lägenhetsavskiljande väggar, trapphus och bjälklag,
fasaden är gjord utav tegel. 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

Vid räddningstjänstens framkomst möttes de av en person som sa att det endast var brand på
balkongen. Framme vid huset såg de att någon kastade ner brinnande möbler ifrån balkongen.
Räddningstjänsten släckte branden på balkongen och ventilerad ut lite rök som hade kommit in i
lägenheten med hjälp utav räddningstjänstens fläkt.

Beskrivning skador

Möbler, kylskåp, fasaden på balkongen och en fönsterruta på balkongen har fått brandskador (bild
1-3). Lägenheten fick mindre rökskador inne i sovrummet.

Trolig orsak

Orsaken till branden har inte gått att fastställa.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren upptäckte att brandvarnare inte var uppsatt i taket, skruvarna till fästet var övermålade
(bild 4). Lägenhetsinnehavaren hittade brandvarnarenden efter cirka 10 minuters letande, den fanns
långt inne i ett köksskåp.
Luckan till styrning av rökluckan var försett med en kraftig plåt och stort hänglås över den ordinarie
luckan (bild 5).
Utredaren föreslår att det görs en fastighetstillsyn enligt LSO på objektet.
Utredningen skickas till distrikt Jägersro för vidare hantering.
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Bild 1. Det brandskadade kylskåpet, där det syns att kompressorn inte är brandskadad.

Bild 2. Skador på fasaden intill balkongdörren.

Bild 3. Fönsterrutan på balkongdörren har sprickor, troligen orsakade av branden.

Bild 4. Skruv som fanns kvar till fästet för brandvarnaren.

Bild 5.Rökluckan var fastsatt med en kraftig plåt och hänglås.

