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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 

Stommen av byggnaden är i betong. Taket är isolerat i garaget. Ovanför parkeringshuset ligger 
Rönnens sporthall och under garaget finns källare.  

 

Beskrivning händelse  

Många samtal inkom till SOS om kraftig rökutveckling från P-huset Rönnen. Vid räddningstjänsten 
ankomst såg man kraftig rökutveckling från garaget på plan 1. Bilen som brann stod cirka tio meter 
från en gallergrind från de öppna gluggarna på långsidan av garaget. Branden släcktes från två håll. 
Efter friläggning av isolering i taket upptäcktes mindre glödbränder. Mindre rökspridning skedde till 
omklädningsrummen i idrottshallen. 
 

Beskrivning skador 

Bilen blev totalt utbränd (foto 1). Taket i garaget fick skador efter friläggning orsakade av 
räddningstjänsten (foto 2). 
Inga personskador har inrapporterats. 
 

Trolig orsak  

Branden är anlagd. 
 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredaren föreslår att distrikt centrum genomför tillsyn på objektet med anledning av rökspridning 
till idrottshallen. 
 
Lund, 2017-06-30 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2017/03300 



 

  

 

Intervju med styrkeledare 
 
 

 
Foto 1. Totalt utbränd personbil. 
 

 
Foto 2. Skador taket efter friläggning av isolering. 


