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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 uppförd 2014 i ett plan. I byggnaden finns ett LSS boende med 10 boenderum och
det är alltid minst två personal på plats. Varje rum är en egen brandcell, avskilda från varandra i
minst 60 minuter, EI60. Dörrar mellan boenderum och gemensamma delar är i EI30.
Hela byggnaden är försedd med ett automtiskt brandlarm och en automatisk
vattensprinkleranläggning.
Beskrivning händelse
Enligt personal på plats startade automatlarmet och vid kontroll upptäcktes det rökutveckling i ett av
boenderummen. Den boende stod då i duschen. Personalen utrymde boendet och vid
räddningstjänstens framkomst var branden släckt.
Beskrivning skador
Vid utredarens besök var rummet, foto 1, städat men enligt insatsrapporten var det rökskador i
boenderummet samt sotskador på delar av skåpsluckor.
Trolig orsak
Enligt polisanmälan hade den boende orsakat branden genom att slänga cigarettfimpar i en
papperskorg, foto 2. Utredaren kan inte fastställa orsaken men det kan vara så som det står i
polisanmälan alternativt kan branden vara anlagd.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren påpekade vid besöket för personalen att dörr i brandcellsgräns in till tvättstuga ska hållas
stängd, foto 3. Alternativt koppla stängningsfunktion till brandlarmet så att dörren står öppen i
normalläge men stängs om brandlarmet startar.
Resonemang fördes också med personalen om vikten av att de boende inte röker på sina rum.
Personalen är medveten om det och har lyft frågan kring kontroll av att detta följs och eventuella
följder av rökning med föreståndaren som ska diskutera möjligheter till hantering vidare inom Lunds
kommun.
En annan förbättring som kan göras för att minska risken för rökspridning i samband med brand på
boenderummen är att förse dem med dörrstängare alternativt sådana som stänger vid brandlarm.
Förundersökningen skickas till Räddningstjänsten Syd distrikt Lund för information.
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Intervju med personal på plats
Besök på plats 2017-06-09 (fem dagar efter branden)

Foto 1 boenderum där branden uppstod

Foto 2 papperskorg där det enligt personal brunnit.

Foto 3 uppställd dörr in till tvättstuga.

