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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 ett flerbostadshus uppfört 1973 i tre våningar. Byggnaden består av betong i bjälklag. 
Väggarna i trapphuset är isolerade och täckta med puts, reglarna är i trä. Taket är byggt med Nike 
plattor. Byggnaden är att betrakta som brandteknisk klass Br1 vilket innebär att lägenheterna ska stå 
emot brand och rök i minst 60 minuter innan branden sprider sig till nästa lägenhet.  

Beskrivning händelse  

Vid räddningstjänstens ankomst konstaterades kraftig rök i trapphuset. Rökdykare kände på dörren 
till trapphuset som var varm och sotig. Branden upptäcktes i ett mindre förråd strax innanför dörren 
till trapphuset. Branden släcktes ner och trapphuset ventilerades med hjälp av räddningstjänstens 
fläktar. Branden hade startat i en barnvagn som stod placerad i förrådet (foto 1). Det saknades dörr 
till förrådet.  

Beskrivning skador  

Väggar och tak i trapphuset fick kraftiga sotskador (foto 2). Färgen på väggarna hade lossnat på vissa 
partier i trapphuset (foto 3). Dörrfoder till lägenheterna på första våningen hade smält (foto 4). 
Ingen person skadades.  

Trolig orsak  

Branden är anlagd. 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredarens förslag till fastighetsägaren LKF i Lund är att brandtekniskt avskilja utrymme i 
trapphuset för förvaring av barnvagnar och rullatorer.   
Utredningen skickas till distrikt Lund för uppföljning eller tillsyn. 
 
Lund, 2017-06-08 
 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
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Foto 1. Brandskadad barnvagn placerad förrådet. 

 
Foto 2. Brand- och sotskador på väggar och tak i trapphuset. 
 



 

  

 

 
Foto 3. Färg på väggarna som har lossnat vid branden. 

 

 
Foto 4. Dörrfoder som har smält utanför lägenhetsdörr på första våningen. 
 


