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Diarienummer:360-1176/2016  

  
 

Kompletterande händelserapport 
Typ av olycka:   Brand i byggnad 

Tidpunkt:   2016-09-07 kl. 21.41 

Adress:   Sankt Eriksgatan 101 

Kommun:   Stockholm 

Objektstyp:   Skönhetssalong ”Siam Beauty Center” 

Olycksorsak:   Okänt 

Insatsrapport:  Årssekvensnummer 2016007772 

 

 

 

 
Bild 1. Skönhetssalongen sedd från Sankt Eriksgatan. Foto: SSBF. 
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Anledning till kompletterande händelserapport 
De samtal som SSRC tagit emot vittnar om ett kraftigt brandförlopp. Enheter från fyra 

brandstationer larmas ut initialt samt dubbla ledningsenheter från Johannes 

brandstation. Brandstyrkan bryter snabbt brandförloppet och brandspridning i 

byggnaden förhindras. Under branden har en ansenlig mängd brandrök spridit sig till 

intilliggande ”Nostalgipalatsets” butikslokal.  

Den kompletterande händelserapporten ska i första hand klarlägga den rökspridning 

som skett och i så fall ge svar på om brister förekommit i det byggnadstekniska 

brandskyddet. Någon granskning av brandförsvarets insats omfattas inte i denna 

rapport. 

 

Objektsbeskrivning 
Byggnaden med adress Sankt Eriksgatan 101 är uppförd 1926. I gatuplanet finns två 

butikslokaler. Den ena rymmer den brandhärjade skönhetssalongen och i den andra 

bedrivs försäljning av nostalgiprodukter (Nostalgipalatset). 

Ovan butiksplanet finns fem våningar med 23 lägenheter. En gård finns på husets 

baksida som är tillgänglig via trapphuset. 

 

Olycksförlopp före räddningstjänstens ankomst 
Personer som ringt 112 till SOS- Alarm har beskrivit branden som kraftig med lågor ut 

genom fönster. Explosioner förekom dessutom enligt inringarna. 

 

Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst 
Branden i skönhetssalongen slogs snabbt ner av rökdykare och därefter gick insatsen in 

i kontrollfas. Ingen person har påträffats skadad under brandförsvarets närvaro. 

Fastigheten ventilerades från brandrök. Vad som orsakat branden är okänt.  

Brandskador 

Brandskadorna begränsade sig till skönhetssalongen. 

Rökskador 

Spridning av brandrök till intilliggande butiken ”Nostalgipalatset” har förekommit. 

Trapphus och lägenheter har klarat sig från rökspridning sånär som närmaste lägenhet 

ovanför skönhetssalongen. Lägenheten vädrades med öppnande av fönster. 
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Byggnadstekniska brandskyddet 
Byggnaden från 1926 förmodas ha följt dåvarande byggnadsregler vid uppförandet. 

Dagens regler säger att brand inte ska kunna sprida sig mellan två brandceller inom 60 

minuter. Den aktuella byggnaden förväntas ha ett liknande förhållande. Då som nu är 

spridning fönstervägen den svaga punkten.  

Några mindre ombyggnader såsom en vägg mellan skönhetssalongen och 

”Nostalgipalatset” finns. Väggen har stått emot branden och är troligen korrekt utförd.     

Vi vet att byggnaderna i Stockholm från sekelskiftet till 1900-talet och åren därefter 

(”stenstaden”) vanligtvis har bjälklag i trä där en brand lätt kan få fäste varpå en längre 

kontrollfas och bevakning är nödvändig efter brand. 

 

Varför spridning av brandrök till intilliggande butiken 
(Nostalgipalatset)? 

Vid platsbesök 2016-09-17 med rundvandring och observationer i butiken samt samtal 

med personalen framkom att: 

 Personal vistades i kontorsutrymme samtidigt som branden pågick. 

 Samma personal kände röklukt och såg svart brandrök komma från ett avkapat 

rör i väggen på kontoret vilket troligen är den väg som brandrök har spridit sig 

till ”Nostalgipalatset”. 

 

 
Bild 2. Bilden föreställer kontorsrummet i Nostalgipalatset. Pilarna riktade mot det 

avkapade röret som stod i förbindelse med skönhetssalongen. Foto: SSBF/MX. 

 

 ”Nostalgipalatset” har en ansenlig mängd brännbart material inhyst i butiken. 

 Tveksamt om utrymningsvägarna håller måtten för ”mindre butik” (BBR 5:313). 

In och utgång är inte synlig från alla delar i butiken. 
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Bild 3. Interiör från del av Nostalgipalatset. Foto: SSBF/MX. 

 

Förslag på åtgärder  
 Upprätta kontakt med fastighetsägaren för åtgärd av bristen i tätheten mellan 

butikslokalerna. 

 SSBF utför tillsyn för bedömning av bl.a. utrymningsväg i ”Nostalgipalatset”.   

Övrigt 
Kontaktvägar 

Fastighetsägare: Brf ordförande . 

Ägare ”Nostalgipalatset”: . 

 

 

Handläggare:  Kvalitetsgranskat av:   

Max Tollqvist  Robin Haglund 

Yttre befäl   T.f. enhetschef 

072-20 22 614 




