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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 

Stationsbyggnaden är i ett plan och uppfördes 1914. I byggnaden finns en vänthall med kiosk och 
café. I övrigt har Trafikverket kontorsutrymmen i byggnaden. 

Beskrivning händelse 

Personal från kiosken upptäckte branden och larmade räddningstjänsten om att det brann på 
baksidan av järnvägsstationen, foto 1. Personalen hämtade en kolsyresläckare och släckte ner 
branden men branden tog sig igen efter släckningsförsöket. Räddningstjänsten anlände till platsen 
och släckte branden. 

Beskrivning skador  

 Det blev brandskador på plåtrör (foto 2) som finns på väggen och på asfalt. Lastpallen och 
pallkragar förstördes i branden. 

Trolig orsak  

Branden är troligen anlagd eller så har den startats genom oaktsamhet. Troligtvis har branden startat 
under pallen och spridit sig vidare uppåt. Det fanns pappers- och plastskräp men även flertalet 
fimpar i anslutning till där pallarna varit placerade. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Fastighetsägarens representant berättar att de avser att göra området ”mindre attraktivt” för 
oönskade personer att vistats i. Det görs bl a genom att lastpallarna tas bort men även pall med 
betongplattor. Utredaren föreslår ingen vidare utredning av ärendet. 
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Foto 1. Lastpallen var placerad intill fönstret. 

 

 
Foto 2. Brandskador på plåtrör. 


