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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 en skolbyggnad på sex våningar. Det huvudsakliga byggnadsmaterialet i byggnaden är
betong, tegel och stenmaterial. Trapphuset är brandtekniskt avskilt mot de olika våningsplanen.
Beskrivning händelse
Enligt berättelser av personal på skolan samt i insatsrapporten hade en person tagit sig in på skolan
och anlagt branden på en toalett, foto 1, som finns på bottenvåningen i trapphuset. Personen
avlägsnade sig sedan och en elev på skolan upptäckte branden. Eleven varskodde personal på skolan
som släckte branden och larmade räddningstjänsten.
Beskrivning skador
Toaletten blev kraftigt sotskadad, foto 2-3 och delar av inredningen brandskadades, foto 4. Rök
spreds till trapphuset samt till intilliggande kontorsrum.
Inga personskador inrapporterades.
Trolig orsak
Branden är anlagd, troligen i den handdukstork som var placerad på väggen inne på toaletten.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredningen skickas till distrikt Centrum för uppföljning i samband med pågående eller kommande
tillsyner på objektet.
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Foto 1 dörren in till toaletten
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