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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 uppfört på 1960-talet i nio våningar. Bjälklaget är i betong och 
fasaden är klädd 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  

Vid räddningstjänstens ankomst såg man rök från en balkong på 8:e våningen. Det fanns ingen rök i 
trapphuset. Ingen var hemma i den drabbade lägenheten så räddningstjänsten fick forcera dörren. 
När man kom ut på balkongen hade branden slocknat nästan helt. Räddningstjänsten släckte 
branden med en pulversläckare från höjdfordon. 

Beskrivning skador  

Väggen på balkongen fick sotskador (foto 1). En barncykel blev brandskadad (foto 2). Diverse 
träplankor blev brandskadade (foto 3). Brandskador på mattor (foto 4). Balkongen täcktes med 
pulver. Fönstret intill sovrummet var öppet vid brandtillfället (foto 5). Fönster intill sovrum hade 
spruckit (foto 6).   
Ingen person skadades. 

Trolig orsak  

Orsaken har inte gått att fastställa. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredningen skickas till distrikt Jägersro. 
 
Lund, 2017-06-13 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2017/02960 
Polisrapport 5000-K691954-17 
Intervju med insatschef. 
 



 

  

 

Foto 1. Sotskador på väggen på balkongen. 

Foto 2. Brandskador på barncykel. 



 

  

 

Foto 3. Brandskadade träplankor. Fönster intill sovrummet. 



 

  

 

Foto 4. Brandskador på mattor. 



 

  

 

Foto 5. Öppet fönster intill sovrummet vid brandtillfället. 



 

  

 

Foto 6. Sprickor i fönster intill sovrummet. 
 
 
 
 
 
 




