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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 uppfördes i början på 1930-talet i tre plan. En ny tillbyggnad för Kunskapsskolan 
uppfördes 2016 i två våningar. Bjälklagen är i betong och fasaden är klädd med tegel.  

Beskrivning händelse  

Enligt personal på skolan upptäcktes den första branden på en toalett av en elev. Medan en lärare 
släckte branden upptäcktes en ny brand på en annan toalett. Den andra branden var kraftigare och 
svart rök vällde ut från toaletten när personal öppnade dörren för att släcka branden. Vid 
räddningstjänstens ankomst var branden släckt och skolan utrymd.  

Beskrivning skador  

Den första toaletten som brann fick mindre brandskador på en pappershållare. Den andra toaletten 
fick brandskador på pappershållare, papperskorg samt sotskador på väggar och tak (foto 1 och 2). 
Personen som släckte branden fick följa med ambulansen till sjukhuset efter att ha andats in 
brandrök. 

Trolig orsak  

Bränderna är anlagda. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredaren rekommenderar verksamheten att kontrollera det automatiska brandlarmet så att det 
uppfyller sin funktion. 
Utredningen skickas till distrikt Lund för uppföljning. 
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Foto 1. Brand- och sotskador på toaletten placerad på bottenvåningen. 
 

 
Foto 2. Dörren till toaletten på bottenvåningen. 
 
 


