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Kompletterande händelserapport 
Typ av olycka:  Brand i byggnad 

Tidpunkt:  2017-01-19  kl.11.44 

Adress:  Bondegatan 86 

Kommun:  Stockholm 

Objektstyp:  Skola 

Olycksorsak:     Anlagd brand på toalett 

 

 
Sofia folkskola. Byggd år 1907. Invigd 1910. 

Objektsbeskrivning 

Sofia skola, årskurs 1-9 

Byggnad i 5 våningar. 

 

Olycksförlopp före räddningstjänstens ankomst 

Det interna larmet ljuder och skolans elever utrymmer enligt skolans rutiner.  

Vaktmästaren och en lärare lokaliserar en brand på toaletten våning 5. 

De släcker branden med en handbrandsläckare, skumsläckare. I samband med 

släckningen sprids rök ut i korridoren och den vädras ut genom att fönstren i 

korridoren öppnas. Alla åtgärder utfördes av personalen på skolan. 
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Det som brunnit var en handdukstorkare. Höljet består av plast och handdukarna är av 

tyg, som är monterad på en rulle. Tyghanddukarna matas fram manuellt, ingen 

elektrisk installation.  

 

 
Röd pil markerar handdukstorken som brunnit. Bilden visar också att branden  

Orsakat sotskador på toaletten.  

Uppgifter om personskador  

Inga personskador uppstod vid händelsen. 

 

Vilka barriärer har fungerat, brustit eller saknats 

Två barriärer som bidragit till att skadeförloppet avbrutits är det interna brandlarmet 

som gett en tidig varning och uppmärksammat personal och elever. Den andra 
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barriären är det snabba ingripandet av personalen som släckte branden och vädrade ut 

röken. 

 

Konsekvensen om inte skadeförloppet avbrutits är att hela korridoren på våning 5 

skulle rökfyllts. Korridoren är en utrymningsväg för bl.a. besökarna till skolans aula, 

som vid detta tillfälle var fylld med åhörare. Detta skulle försvårat utrymningen 

avsevärt. Röken innehåller många giftiga ämnen. 

Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst 

Vid brandförsvarets framkomst så informerade personal att branden var släckt och 

röken utvädrad. Elever och personal var samlade på återsamlingsplats 

Brandförsvarets åtgärder blev att med värmekamera kontrollera att det var släckt på 

toaletten. I övrigt inga åtgärder. 

Räddningsledarbeslut 

Efter kontroll ge klartecken att skolundervisningen kunde fortsätta. 

Brandförsvarets bedömning 

Det bedöms inte finnas någon naturlig orsak till brandens uppkomst. Det finns ingen 

elektricitet kopplad eller delar som kan avge sådan värme att brand bedöms kunna 

uppstå. Branden var sannolikt anlagd.  

Förslag på åtgärder  

Informera samtliga elever om händelsen och dess risker.  

Brandförsvaret gör ett återbesök och har en information till eleverna vid detta tillfälle. 
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