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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 i slutet på 1800-talet i 1 ½ plan. Bjälklaget är i trä och bärande konstruktioner
är i sten, tegel och trä. Fasadbeklädnaden består av puts, träpanel, taktäckning av papp och
takpannor. Byggnaden har under senare tid renoverats och idag finns det tre lägenheter i byggnaden
där varje lägenhet är brandtekniskt avskild i EI 60 d.v.s. ska kunna motstå brand i minst 60 minuter.
Det är tolv meter mellan
B & B och den drabbade byggnaden med lägenheter.
Beskrivning händelse
Lägenhetsinnehavaren och hennes tre barn utrymde via den utvändiga trappan på andra våningen.
Därefter kontaktade lägenhetsinnehavaren fastighetsägaren som bor i lägenheten bredvid och
berättade att det brann i hennes kök. Fastighetsägaren larmade räddningstjänsten. Vid
räddningstjänstens ankomst brann det kraftigt i köket och stora mängder rök vällde ut från
byggnadens tak. Räddningstjänsten släckte snabbt branden och påbörjade sedan friläggning i
konstruktionen ovanför branden för kontroll av brandspridning. Ytskiktet utgjordes av gips, halm
och brädor.
Beskrivning skador
Köket fick brand- och sotskador (foto 1). Taket i köket fick skador efter räddningstjänstens
friläggning för kontroll av brandspridning (foto 2). Övriga rum i lägenheten fick sotskador (foto 3
och 4). Inga personer skadades.
Trolig orsak
Trolig orsak är att lägenhetsinnehavaren har lämnat spisen obevakad efter att hällt olja i en kastrull
och sedan satt på spisplattan.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren föreslår att socialförvaltningen i Malmö genomför grundutbildning till nyanlända om vad
man ska tänka på när man bor i en lägenhet, t.ex. att man inte ska lämna spisen obevakad vid
matlagning.
Förundersökningen skickas till distrikt Jägersro för uppföljning av tidigare föreläggande samt till
tillsyn direkt.
Lund, 2017-06-20
Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd
Källhänvisning

Insatsrapport 2017/03168, Polisrapport 5000-K696721-17
Intervju med insatschef samt fastighetsägare.

Foto 1. Brand- och sotskador i köket.

Foto 2. Skador i taket i köket orsakade av räddningstjänstens friläggning för kontroll av
brandspridning.

Foto 3. Sotskador på väggar och tak i övriga rum i lägenheten.

Foto 4. Sotskador på väggar och tak i trappan upp till andra våningen.

