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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 uppförd 1982 i 2 plan med tillhörande vind. Våning ett består av butiker och på 
våning två är det lägenheter. Byggnadens är beklädd med tegel på plan 1 och på plan 2 är 
fasadbeklädnaden av trä. Mellan lägenheter och vind finns ett vindsbjälklag bestående av 
träreglar/isolering/gipsskivor. Bjälklaget mellan butiker och lägenheter är av betong. Likaså finns det 
på vinden väggar som skiljer lägenheterna åt, bestående av träreglar/isolering/gipsskivor. Byggnaden 
har en öppen takfot.  Radhusens byggnadsklass motsvarar dagens Br 3 och varje lägenhet är avskild i 
brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.   
 

Beskrivning händelse (sammanfattning av händelserapport/polisanmälan) 
Ett vittne såg att det brann i en lägenhet på översta plan (foto 1). SOS larmades och vittnet begav sig 
ut på loftgången och tog sig in i lägenheten via en olåst ytterdörr. Vittnet hittade en man liggandes 
på golvet varpå han drog ut honom. Räddningstjänsten anlände och konstaterade att det brann 
kraftigt i lägenheten och på uteplatsen. Rökdykare sattes in via loftgången (foto 4) samtidigt som 
personal sattes in för att dämpa branden på uteplatsen (foto 3) via höjdfordon.  
 
Rökdykarna öppnade dörren in till vardagsrummet (foto 5) där det brann och dämpade branden 
med en pulversläckare.  Branden hade under tiden spridit sig till takkonstruktionen. Ett höjdfordon 
ställdes upp på baksidan av bygganden, personalen dämpade branden i takfoten och i samband med 
detta bröt även lågor upp genom yttertaket.   
 
Styrkeledaren tog sig då upp på vinden för att kontrollera om branden spridit sig vidare. Han 
konstaterade att det på vinden (foto 2 och 9) fanns brandcellsgränser mellan lägenheterna och 
branden hade inte gått vidare söderut. Senare konstaterades även att branden spridit sig vidare till 
vinden som tillhör lägenheten på den norra sidan om den brandutsatta lägenheten. Styrkeledaren 
kontrollerade även värmespridningen på vinden med en flirkamera.  
 
Flera släckenheter anlände till platsen och sattes in i släckarbetet. Branden släcktes och vid insatsen 
användes bla skärsläckare och dimspik. I samband med branden omhändertogs den man som vittnet 
hade dragit ut från den brandutsatta lägenheten.  
 



 

  
 

Beskrivning skador (brand- och rökskador, samt personskador) 
En person skadades vid branden. En lägenhet brandskadades och två lägenheter fick rökskador. 
Vinden över två av lägenheterna fick brand- och vattenskador. Butikslokaler som är belägna under 
lägenheterna fick vattenskador.  
 

Trolig orsak  
Branden startade troligtvis, av okänd anledning, inne i lägenhetens vardagsrum och spred sig sedan 
ut via en öppen altandörr. Branden fick sedan fäste i panelbrädorna i taketfoten och på väggarna på 
uteplatsen (foto 6 och 7).  Därefter spred sig branden upp via den öppna takfoten till vindsutrymmet 
och även i sidled till grannlägenhetens öppna takfot.   
 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 
Problemställning: 
Att en brand snabbt sprider från lägenhet och upp via den öppna takfoten (foto 6 & 8) till vinden 
och vidare till andra lägenheter är ett vanligt och välkänt problem i samband med bränder i denna 
typ av konstruktion. Dessa bränder är svåra för räddningstjänsten att hantera eftersom denna 
brandspridning sker snabbt.  I samband med branden tog sig styrkeledaren upp på vinden för att 
kontrollera hur mycket branden hade spridit sig och även för att identifiera brandcellsgränserna. 
I detta fall togs det snabba, väl avvägda beslut och genomfördes åtgärder som medverkade till en 
kraftig begränsning av brandens skadeutveckling.  
 Däremot var det inte självklart för insatsstyrkorna var brandcellsgränser eller brandsektioneringar 
var placerade på vinden, vilket kan försvåra val av insatsmetodik.  
 
 
Åtgärdsförslag: 
 
Fastighetsägaren rekommenderas att: 

 Underlätta för insats genom att på fasaden märka ut såväl brandcellsgränser som 
brandsektioneringar på vinden. Dessa märkningar bör vara väl synliga utifrån. 

 
 

 Övriga förbättrande åtgärder kan vara att tex täta öppna takfötter och brandskyddsmåla 
fasaden/takfoten. Detta kan med fördel genomföras i samband med återuppbyggnad efter 
branden. 

 
Räddningstjänsten Syd tillsynsavdelning rekommenderas att: 

 Överväga om det vid denna typ av byggnader ska ställas krav på utmärkning av 
brandcellsgränser på vindar .   

 
Räddningstjänsten Syd avdelning för insats och ledning rekommenderas att: 

 Sprida erfarenheterna ifrån denna brand till förbundets övriga operativa styrkor. I 
erfarenhetsutbytet kan det ingå hur man på liknande vindar identifierar brand- och 
rökspridning, även hur man identifierar brandcellsgränser och brandsektioneringar. Likaså 
kan det i erfarenhetsutbytet ingå information om skillnaderna mellan brandsektioneringar 
och brandceller.  



 

  
 

 
 
 
I övrigt spreds erfarenheter till brandkonsultbranschen via ett arrangerat platsbesök där det gavs 
möjlighet att ser hur branden har spridit sig och hur det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat 
vid branden. De under branden tjänstgörande styrkorna var med vid platsbesöket. 
 
Utredningen skickas till:  

 Räddningstjänsten Syd, distrikt Jägersro för uppföljning 
 Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information 
 Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information 
 Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl 
 Fastighetsägaren för åtgärder i samråd med räddningstjänstens tillsynsförrättare 

 
 
 
Malmö, 2018-10-01 
 
 
 
Dan Persson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Kvalitetsgranskat av 
Ulf Bergholm 
Brandinspektör 
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Händelserapport: 2018-03256 
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Intervju med brandman, styrkeledare,  
Eget platsbesök 2018-06-28 tillsammans med polisens tekniker.  
 
Dan Persson, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 
2009, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens 
Kriminaltekniska laboratorium samt Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad 
Universitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Foto 1. Brandens utveckling i samband med att släckning påbörjats utifrån. Fotot är taget av den 
operativa styrkan.  
 
 

 
Foto 2. Lägenheten mot väster. Rödmarkering=brandcellsgränser på vinden. Fotot är taget av 
polisens drönare. 



 

  
 

 
Foto 3. Röda pilar är intill vardagsrum där branden tros ha startat. Grön pil är till sovrum.  
 
 
 

 
Foto 4. Loftgång mot öster dit lägenheten vetter. 
 
 



 

  
 

 
Foto 5. Vardagsrummets skador. 
 

 
Foto 6. Kraftiga skador i takfot och på fasadbeklädnad.  



 

  
 

 
Foto 7. Brandskador på takkonstruktionen och fasaden. 
 
 

 
Foto 8. Kraftiga skador på takfoten. 
 



 

  
 

 
Foto 9. Brandcellsgräns på vinden. 
 




