
 

2017-02-27 

 

 

Kompletterande händelserapport. 
Typ av olycka:  Brand i byggnad 

Tidpunkt:  2017-02-20  kl 12:29 

Adress:  Tellusborgsvägen 83 

Kommun:  Stockholm 

Objektstyp:  Skola 

Olycksorsak:     Anlagd brand på toalett. 

 

Objektsbeskrivning 

Internationella Engelska skolan. Årskurs 4-9 

Byggnad 5 våningar, ombyggnad av kontorslokaler 2014 till skollokaler. 

Fastigheten upprättades sent 60tal. 

Gul pil aktuellt våningsplanet. 

  
 

Olycksförlopp före räddningstjänstens ankomst 
En elev anlade en brand på en av skolans toaletter på våning tre.  Vaktmästaren 

upptäcker att det är rök på det aktuella våningsplanet när ha går förbi. 

Vaktmästaren kan konstatera att röken kommer från en av toaletterna. 

Vaktmästaren uppmärksammar ett flertal andra lärare som befinner sig på samma 

våningsplan att det brinner på en av våningsplanets toaletter. Vaktmästaren 

Hämtar en handbrandsläckar och lyckas släcka branden. Brandcellen börjar 

rökfyllas, en av lärarna ringer 112 och berättar att man har brand på en toalett i 

skolan. Samtidigt har det interna brandlarmet startat och utrymning av 860 elever 

och lärare pågår i skolan. 



 

 

 

2/4 

Uppgifter om personskador  

Inga personskador har rapporterats av räddningsledning. 

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 

barriären är det snabba ingripandet av personalen som släckte branden. Utrymningen 

organisationen av 860 elever och lärare har fungerat väl. Brandcellsgränserna har 

förhindrat rökspridnings i fastigheten tack vare att dörrar har varit stängda. 

Brustit är valet av brännbart materiel i många av de allmänna utrymmen när Skolan 

projekterades. T.ex. alla papperskorgar i allmänna utrymmen samt toaletter är av plast 

även tvål och toalett pappers behållare är av plats. 

 

Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst 
Vid brandförsvarets framkomst så informerade personal från skolan att branden var 

släckt och det är rök på plan tre. Elever och personal var samlade på återsamlingsplats. 

Det tar några minuter innan räddningsledaren får kontakt med utrymningsansvarig 

som bekräftar att samtliga är utrymda från skolan. 

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

toaletten därefter på börjas Ventilering av det aktuella våningsplanet med hjälp ut av 

brandförsvarets fläktar. 

 

Räddningsledarbeslut 

Efter kontroll ges klartecken till skolledningen att man kan fortsätta med 

undervisningen.  

Skolan valde att inte fortsätta undervisning den dagen.  

Brandförsvarets bedömning 

Bedömning: 

Polisen har begärt ett spridningsyttrande om brandförloppet. 

. 

 

Övrigt 

Brännkyrkas brand värdar har kopplats till händelsen och kommer att samtala med 

elever och skolledning samt lärare.  
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Händelseförlopp 

Larm till sos.                                                      2017-02-20 kL 12:28:18 

Larm till Brandförsvaret.                                     2017-02-20 KL 12:28:33 

Första enhet på plats Tellusborgsvägen 83.          2017-02-20 KL 12:33:53 

Insatsen avslutad.                                              2017-02-20 KL 13:02:20 

 

 Bilder 

 

Toaletten bredvid.            Startutrymmet. 

 

 
 
 
 
Korridor utanför brandrummet. 
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Korridor utanför brandrummet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slutsats. 
 
Skolans rutiner har fungerat väl när det sker en händelse i skolans lokaler. 
Skolan bör dock överväga att koppla brandlarmet till sos larm för att upptäcka bränder 
tidigare. Om inte vaktmästaren rört sig på det aktuella våningsplanet och upptäckt 
brandgaserna skulle inte brandförloppet ha av brutits så tidigt.    
 
  
Upprättad av. 
 
Rickard Holmberg 
Risk avdelningen/Yttre befäl 
Storstockholms brandförsvar  
08-454 87 00 
 
 


