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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 processägare Bertil Nilsson. 

Beställning/uppdrag  

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder 
och sakkunnigutlåtande. 

Byggnad/Objekt 

Byggnaden är uppförd under början på 1970-talet. Byggnaden har sex våningar och bjälklaget är i 
betong. Fasaden är klädd med tegel. Byggnaden klassas som en BR 1 byggnad. Gruppboendet (LSS) 
ligger i bottenplan. Det finns åtta lägenheter och varje lägenhet är brandtekniskt avskild från övriga 
utrymmen i minst 60 minuter. På gruppboendet finns ett internt utrymningslarm. 

Beskrivning händelse  

Den boende stängde in sig i ett rum i sin lägenhet. Personal på boendet gick in i lägenheten för att få 
den boende att öppna dörren. En stund senare började det att lukta brandrök i lägenheten, personal 
öppnade då dörren med hjälp av våld och i samma ögonblick aktiverades brandlarmet på boendet. 
När personalen kom in i rummet upptäckte man att det brann i en kartong stående på golvet 
(polisen foto bild 2 och 3). Det var mycket brandrök i rummet.  En av personalen hämtade en 
handbrandsläckare och branden släcktes. Därefter öppnade man upp fönster för att ventilera ut 
röken i rummet. Pappkartongen var preparerad med bl.a. papper och en tröja. Pappkartongen stod 
framför en skohylla där det låg brännbart material (bild 1). 

Beskrivning skador  

Inga skador på boendet, däremot kraftig röklukt i rummet. 

Trolig orsak  

Branden är anlagd. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Ingen vidare hantering. 
 
 
Lund, 2017-02-01 
 
 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning  
Polisrapport 5000-K125089-17 
Intervju med personal på boendet. 
 



 

  

 

 
Bild 1. Skohyllan med brännbart material. 
 

 
Bild 2. Kartongen där det brann. 
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Bild 3. Kartongen framför skohyllan. 


