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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 i början på 1930-talet i två våningar. Vipeholmskolan bedriver 
skolverksamhet i byggnaden. På plan ett finns lektionssalar, på plan två finns lärarrum. Toaletterna 
är byggda med kakel på väggarna och plastmatta på golvet, innertaket består av betong. 
 

Beskrivning händelse  

Det automatiska brandlarmet löste ut i den drabbade byggnaden. Endast personal fanns kvar i 
byggnaden när brandlarmet började att ljuda. Personalen utrymde. När vaktmästaren på skolan 
anlände till byggnaden möttes han av rök i korridoren utanför toaletterna på bottenvåningen. 
Vaktmästaren upptäckte att det brann i en papperskorg på en av toaletterna och stängde dörren till 
toaletten. Därefter hämtade han en hink med vatten och släckte branden. Röken i korridoren 
ventilerades ut genom fönster och dörrar.  

Beskrivning skador  

Mindre brand – och sotskador på väggar, golv och tak på toaletten (bild 1, 2 och 3). Tändstickor 
upphittades på golvet inne på toaletten. 
 

Trolig orsak  

Branden är anlagd. 
 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Ingen vidare hantering. 
 
Lund, 2017-01-12 
 
 
 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2017/00284 
Polisrapport 5000-K 
Intervju med Åke Andersson, vaktmästare på Vipeholmskolan samt Bo Olsson, ansvarig för 
automatlarm vid Räddningstjänsten Syd. 



 

  

 

 
Bild 1. Sotskador på toalettdörren och väggar. 
 
 

Bild 2. Brand- och sotskador väggar och golv. 
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Bild 3. Brand- och sotskador på vägg och golv. 
 
 

 
Bild 4. Tändstickor på golvet inne på toaletten. 
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