Förundersökning
Brand i lägenhet
2019-05-07

, Malmö

Jonas Sandberg

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:

Förundersökning

Handläggare:

Jonas Sandberg

Beställare:

Anna Andersson Carlin

Diarienummer:

2019-001197

Händelse:
Branden/olyckan
2019-05-07, tisdag, klockan. 19.07.
Händelserapport 2019-002151

Bilagor:
Händelserapport: 2019-002151 (internt larmnummer) Bilaga 1
Polisrapport: 5000-K551129-19 Bilaga 2

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 Anna Andersson Carlin.

Beställning/uppdrag
Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder
och sakkunnigutlåtande.
Byggnad/Objekt
Byggnaden är uppförd år 1964 i tre våningar. Bjälklaget är i betong och fasaden är klädd med tegel.
Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att 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
Larmet inkom till sos via telefonsamtal om kraftig rökutveckling från en lägenhet på första våningen.
Under samtalet sprack ett av fönsterna till den drabbade lägenheten. Vid räddningstjänstens ankomst
såg man rökutveckling från balkongdörren på baksidan från den drabbade lägenheten. Rökdykare
tog sig in i lägenheten via balkongen som kunde nås via en trappa ner till marknivå. Branden släcktes
och omfattande friläggning genomfördes utvändigt av plåtfasaden ovanför fönsterna till
vardagsrummet för att säkerställa att ingen vidare brandspridning skett. Lämpning av möbler från
vardagsrummet ut på innergården genomfördes. Vid ventilering av trapphuset upptäcktes brandrök i
lägenheten ovanför den drabbade lägenheten och brandvarnaren hade börjat ljuda.
Räddningstjänsten tog sig in i lägenheten via forcering av balkongdörren på baksidan för att
säkerställa att ingen person fanns kvar i lägenheten. Lägenheten ventilerades sedan på rök.
Beskrivning skador
Vardagsrummet fick mycket kraftiga brandskador (foto 1 och 2). Övriga rum i lägenheten fick
kraftiga rök- och sotskador (foto 3). Fönsterpartiet i vardagsrummet fick en totalskada (foto 4).
Balkongdörren till lägenheten på andra våningen fick brytskador. Lägenheten på andra våningen fick
lättare rökskador.
En person fördes till sjukhus.
Trolig orsak
Brandorsaken har inte kunnat fastställas.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Vid händelsen upptäcktes brandrök i lägenheten ovanför den drabbade lägenheten. Orsaken till
detta kan vara att ett fönster har stått öppet eller att röken har läckt in via en gemensam
ventilationskanal.
Utredarens föreslår att:
•

Fastighetsägaren (Rosengård fastigheter) genomför en kontroll av den brandtekniska
avskiljningen mellan lägenheterna för att säkerställa att den uppfyller sin funktion.

Utredningen skickas till:
• Räddningstjänsten Syd, distrikt Jägersro för information
• Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
• Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information
• Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl
• Fastighetsägaren Rosengård fastigheter för åtgärder i samråd med räddningstjänstens
tillsynsförrättare
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Intervju med styrkeledare, insatsledare
Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan
2012, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens
Kriminaltekniska laboratorium.

Foto 1. Kraftiga brandskador i vardagsrummet. Förspikat fönster ut mot innergården.

Foto 2. Brandskador på väggar och möbler mot väggen till sovrummet.

Foto 3. Rök- och sotskador på väggar och tak i sovrummet som angränsar till vardagsrummet.

Foto 4. Förspikat fönster till vardagsrummet ut mot innergården.

