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SAMMANFATTNING 
Den 30 november 2018 inträffade en lägenhetsbrand på Karl Johansgatan i stadsdelen Majorna i 

Göteborg. Vid branden omkom lägenhetsinnehavaren, en 85 årig man. Mannen påträffades på 

golvet i lägenheten av räddningstjänstens rökdykare. Tiden för brandstart är okänd men 

utredarens teori är att den pågått som ventilationskontrollerad brand ett tag innan den 

upptäcktes och räddningstjänsten larmades. 

Det har funnits en brandvarnare i lägenheten men den har troligtvis ej aktiverats av röken då 

ingen person har vittnat om att de hört en brandvarnare ljuda. Fastighetsrepresentant hade varit 

i lägenheten flera gånger den senaste tiden och inte noterat att brandvarnaren larmade för låg 

batterispänning. 

Byggnaden var enligt räddningspersonalen en komplex byggnad med bl.a. långa gångavstånd. Ett 

insatskort över objektet, som vid tiden för händelsen saknades, hade underlättat för 

räddningspersonalen men det hade inte vid detta tillfälle förändrat händelsens tragiska utgång.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Den 30 november, klockan 16:38 inkom ett larm till SOS Alarm om lägenhetsbrand på Karl 

Johansgatan i Majorna, Göteborg. När Räddningstjänsten Storgöteborg kom fram till berörd 

adress sågs rök och lågor från fönster och en balkong på våning 8. När rökdykarna 

avancerade in i lägenheten påträffade de en person. Personen bekräftades avliden av läkare 

på plats. 

1.2 Syfte 
Vid alla dödsbränder inom vårt förbund genomförs en olycksutredning enligt de kriterier 

som finns i funktionen Olycksutredning&Analys. På detta sätt ökar vi både vår egen kunskap 

inom området samt bidrar till det nationella arbete som MSB genomför angående 

dödsbränder. 

1.3 Frågeställningar 

• Kartläggning av händelseförlopp och insatsens genomförande. 

• Finns det något sätt på vilken samhällsaktörer eller fastighetsägare skulle kunna 

upptäckt en ökad risk för brand i den aktuella bostaden? Vilka åtgärder skulle i så 

fall förhindra det inträffade? 

1.4 Avgränsningar 
Räddningstjänstens insats analyseras ej i utredningen. 

1.5 Redovisningsplan 
Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senast 31 Mars 2019. Vidare 

ska utredningen skickas till MSB och berörd fastighetsägare. 

1.5.1 Delges även till 

• SOS-Alarm, Gruppchef SOS-Alarm, Göteborg 

• Trygghetsjouren i Majorna, Göteborg 
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2 METOD 
Utredaren har intervjuat delar av den personal som genomförde räddningsinsatsen och 

genomfört platsbesök på den aktuella adressen. Utredaren har även tagit del av materiel 

från polisens tekniska undersökning. 

 

Material som har använts i utredningen är: 

• Händelserapport inklusive resursbilaga och övriga bilagor. 

• Platsbesök, 2018-12-03. 

• Lyssnat på inringda samtal till SOS-Alarm. 

• Samtal och korrespondens med representanter för fastighetsägaren. 

• Samtal med representanter från Trygghetsjouren. 

• Intervju med: 

- Styrkeledare och brandmän på först anländande räddningsenheter, Gårda. 

- Styrkeledare och brandmän på förstärkande enheter Frölunda. 

- Insatsledare. 

- Insatschef. 

• Dokumentation om fastigheten och samtal med personal på räddningstjänstens 

myndighetsavdelning. 
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3 RESULTAT 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 
Karl Johansgatan är belägen i stadsdelen Majorna i Göteborg. Området består mestadels av 

flerfamiljshus som även kan innehålla diverse affärslokaler, verksamheter och även hotell. 

(Bild 1) 

 
Bild 1 visar en översikt av området. Aktuell byggnad i den röda ringen. Källa Google 

Den aktuella byggnaden på Karl Johansgatan är uppförd i mitten på 1960-talet. Byggnaden 

har 8 våningar plus ett källarplan i suterräng mot Betzensgatan. (Bild 2) 

 
Bild 2 visar aktuell byggnad sett från Betzensgatan. Källa Google 
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Byggnaden är, efter ett bygglov 2009, sammanbyggd i entréplan med en byggnad på 

adressen intill. Båda dessa byggnaderna har nu en gemensam entré till totalt 10 trapphus. 

(Bild 3) 

 
Bild 3 visar den gemensamma entrén sett från Karl Johansgatan. Källa Google 

I dessa båda huskroppar finns det ca. 320 lägenheter i ett vad fastighetsägaren kallar 

”Boendekollektiv – Next stop living”. 85% av lägenheterna är små, ettor med kokvrå. I 

byggnaderna finns även gemensamhetsutrymmen, gym och gästlägenheter. De boendes 

ålder är övervägande 60+ men boendet är tänkt som ett boende för alla åldrar. Tanken med 

huset från början var att förse fartygsnäringen i Göteborg med små lägenheter till sjömän 

som var borta mycket. 

Några av lägenheterna i byggnaderna är kopplade till ett trygghetsboende. Dessa lägenheter 

är tillgänglighetsanpassade och har utrustats med spisvakt. Samtliga lägenheter har 

utrustats med brandvarnare. Brandfilt och hjälp med byte av batteri i brandvarnaren 

erbjuds till de boende av fastighetsägaren. Den aktuella brandlägenheten tillhörde inte detta 

trygghetsboende utan var endast utrustad med en brandvarnare. (Bild 4) 

 
Bild 4 visar ritning över brandlägenheten 28,4 m2 Källa Fastighetsägaren 
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Något insatskort1 över byggnaden/objektet fanns inte framtaget för räddningspersonalen 

vid tiden för olyckan. 

3.2 Olycksförloppet 
Branden startade i det kombinerade sov- och vardagsrummet. Troligast vid sängens 

huvudända eller i området där intill. Detta överensstämmer även med polisens teori efter 

deras brandplatsundersökning. (Bild 5) 

 
Bild 5 visar plats för trolig brandstart. Källa RSG 

När branden startade är oklart. En granne upptäckte, från sin balkong, att det brann i 

grannlägenheten då rök kom ut genom fönstren på grannlägenhetens inglasade balkong. 

SOS-Alarm larmades omgående kl. 16:38. Det förekom ingen rök eller röklukt i trapphuset 

innan räddningstjänsten forcerade lägenhetsdörren. När räddningstjänsten anlände till 

adress Karl Johansgatan såg de inga tecken på brand utifrån då lägenheten vätte mot andra 

sidan huset. Trygghetsjouren i Majorna fick in ett tyst larm2 från aktuell adress kl. 16:38. Då 

brukaren inte svarade prioriterades detta larm av Trygghetsjourens larmoperatör och en 

personal därifrån kom till platsen kl. 17:24. Då var redan räddningstjänsten på plats och de 

kunde tillsammans konstatera att trygghetslarmet kom från den aktuella brandlägenheten. 

3.2.1  Olycksorsaker 

Brandorsaken har inte kunnat fastslås. Det har funnits inkopplade elförbrukare i området 

där branden startade men enligt polisen kunde de inte hitta något fel på dessa. Några ljus 

eller värmeljus har inte påträffats i brandresterna. Personen var rökare men inget som tyder 

på sängrökning har påträffats i detta område. Enligt de som kände personen sköttes 

rökningen bra och rökningen skedde vanligtvis ute på den inglasade balkongen. Det är ändå 

rökning som utredningen ser som den mest troliga orsaken till brandens uppkomst. 

                                                 
1 Insatskort, ett digitalt stöd för räddningstjänstens personal över särskilda objekt. 
2 Tyst larm, ett larm från en brukare som inte svarar i telefonen när personalen på Trygghetsjouren responderar på larmet. 
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3.2.2  Konsekvenser av olyckan 

En man, 85 år, boendes i lägenheten avled av brandgaserna innan räddningstjänsten kom till 

platsen. Hela lägenheten blev brandskadad. En betongvägg i lägenheten fick sprickor 

orsakade av värmen från branden. Fasaden blev brandskadad. Trapphuset och 

grannlägenheterna blev rökskadade. Även vattenskador uppstod dels på grund av 

släckvatten och dels på grund av ett läckande vattenrör till ett värmeelement i 

brandlägenheten. 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 
Larm om lägenhetsbrand inkom till SOS-Alarm kl. 16:38:44. Två räddningsenheter (RE) och 

en höjdenhet (HE) från Gårda brandstation larmades ut kl. 16:40:21. Den i tid närmaste 

brandstation Frölundas enheter var ute på annat larm vid tiden för händelsen. 

Informationen de fick under framkörningen var lägenhetsbrand, en inringare, svart rök från 

balkong och att de får möte på plats. Även en insatsledare (IL) larmades. IL befann sig i bilen 

på väg mellan Lundby brandstation och Gårda brandstation när larmet kom. IL blev därmed 

första enhet på plats kl. 16:48:08 och då även räddningsledare (RL) för insatsen. RL fick 

kontakt med mötande person ute på Karl Johansgatan. Första RE (Gårda d/k)3 kom fram i 

samma minut och placerade sin RE på gatan utanför en grind in till en öppen gård där 

entrén var placerad. Där ifrån påbörjades insatsen genom att två rökdykare och en 

rökdykarledare tog med sig två pulversläckare och gick in genom entrén, letade sig till rätt 

trapphus och tog sig upp till våning 7 med hissen. Där ifrån gick de i den rökfria trappan upp 

till våning 8 (översta våningen) där brandlägenheten enligt uppgift var belägen. De hade 

svårt att lokalisera i vilken av lägenheterna det brann då det inte fanns några tecken på 

brand i trapphuset. De mötte en granne som pekade ut rätt dörr.  

 

Under tiden hade de andra två enheterna från Gårda kommit fram (RE + HE). De körde in på 

Betzensgatan då de viste att lägenheterna inte alltid var genomgående. Från andra sidan 

byggnaden kunde de se en fullt utvecklad brand och rapporterade detta till 

räddningsledaren. (Bild 7) 

 
Bild 6 visar brandlägenheten strax efter ankomst sett från Betzensgatan. Källa RSG 

                                                 
3 Gårda d/k, Räddningsenhet bemannad 07:00-22:00 med en styrkeledare och fyra brandmän. 
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Även kunskapen att de kunde komma in i trapphuset via en källardörr från Betzensgatan 

fanns i gruppen. En boende i huset öppnade denna källardörr och slangdragning påbörjades 

där ifrån. När brandmännen fått upp brandslang till våning 8 kunde den livräddande 

insatsen starta. 

 

Rökdykarna från Gårda d/k som redan var uppe hade under tiden brutit upp 

lägenhetsdörren och tömt två pulversläckare in i lägenheten för att dämpa branden. De fick 

upp ytterligare en släckare som tömdes utan att det gav någon märkbar effekt på branden. 

När vattenförsörjningen var säkrad startade de inträngning i lägenheten. Det var mycket 

varmt där så de fick omgående retirera ut och fortsätta att vattenbegjuta från trapphuset 

några minuter. Där efter kunde de avancera en bit in i lägenheten. När de kom in i rummet 

påträffade de en kropp på golvet, detta rapporterades ut till RL. Rökdykarna kunde tydligt 

konstatera att personen var avliden. Ett beslut togs av RL, i samråd med läkare och polis, att 

låta kroppen vara kvar i lägenheten tillsvidare. 

 

I toppen på trapphuset fanns en röklucka som manövrerades manuellt från trapphusets 

entréplan. Den upplevdes svår att förstå hur den fungerade. När den väl hade öppnats 

fungerade den som det var tänkt. Detta innebar fördröjning av brandgasventilering utav 

trapphuset på minst 2 minuter. 

 

Branden kunde släckas i lägenheten inom en timme efter ankomst och därefter startades 

eftersläckning. Ytterligare enheter hade kommit till platsen. De hade fått i uppgift att 

kontrollera så att det inte förelåg någon brand- eller rökspridning till vinden eller 

angränsande lägenheter. Ingen brandspridning, men viss rökspridning hade uppkommit och 

hanterades. Även en insatschef (IC) kom till platsen och var RL för insatsen från kl. 17:16. 

Insatsens avveckling påbörjades vid 18-tiden och räddningstjänst avslutades 2018-11-30 kl. 

20:30. Polisen hade fortsatt bevakning på platsen. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Byggnadens komplexitet 

I intervjuerna har det framkommit att byggnaden upplevdes komplex och svårarbetad ur 

räddningshänseende. Det var långa gångar till trapphuset från entrén (Bild 8) 

 
Bild 7 visar antal meter från RE till trapphusets fot via entrén. Källa Eniro.se 

och det var lång slangdragning upp i trapphuset till brandlägenheten då stigarledning 

saknades (8 våningar inkl. entréplan). 

Märkningen av rökluckans funktion var svårtydd. (Bild 9) 

 
Bild 8 visar märkningen av rökluckans funktion. Källa RSG 
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Det skulle varit trångt att köra in ett höjdfordon in på gården för tillträde till alternativ 

utrymningsväg via fönster och att övervägande äldre var boendes i byggnadens lägenheter. 

(Bild 10) 

 
Bild 9 visar brandvägen för HE på gården. (användes inte under denna händelse) Källa Eniro.se 

Vid samtal med representant för Räddningstjänsten Storgöteborgs myndighetsavdelning 

som handhar dessa ärenden konstaterades att byggnaden uppfyller de krav som ställts för 

bygglov. 

 

Utredningen kan konstatera att det saknades ett insatskort över objektet. Hade ett sådant 

funnits och varit väl uppdaterat torde flera av dessa svårigheter kunnat undanröjas eller 

mildrats. Fastighetsägaren har, vid samtal, visat på välvilja att samarbeta med 

räddningstjänsten vid framtagande av insatskort. 

4.4.2 Vikten av tidig upptäckt av brand 

Brandbilden visar tecken på att branden kan ha pågått under en tid som 

ventilationskontrollerad brand innan den upptäcktes. När branden väl fick syre genom att 

fönstren gick sönder av värmepåverkan tilltog branden troligtvis mycket snabbt i de 

oförbrända brandgaserna och detta kan förklara den kraftiga värmen i lägenheten när 

brandmännen kom till platsen. Brandmännen vittnar om att det var extremt varmt i den lilla 

lägenheten när de skulle försöka avancera in i vilket talar för denna teorin. Att 

trygghetsjouren fick in ett ”tyst larm” från brandlägenheten i samma minut som SOS-Alarm 

fick in det första samtalet om brand på adressen. Det kan förklaras med att personen 

exempelvis sov och upptäckte branden först när lägenheten var rökfylld och kunde därmed 

inte utrymma, endast larma Trygghetsjouren via larmknappen på armen innan personen 

blev medvetslös. Någon brandvarnare kunde inte hittas i brandresterna vid 

undersökningen. Ej heller har någon till utredaren vittnat om att de hört en brandvarnare 

från lägenheten. 
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Märken i lägenhetens tak visar på att en brandvarnare troligtvis har varit monterad där. 

(Bild 6) 

 
Bild 10 visar märken i taket efter trolig brandvarnare. Källa RSG 

Avsaknaden av vittnesmål om att en brandvarnare ljudit vid brandstart talar för att någon 

brandvarnare ej aktiverats. Det har befunnit sig personer i närliggande lägenheter vid tiden 

för brandstart som torde hört en brandvarnare om den larmat och berättat detta i samtal 

med SOS, samtal med räddningspersonal eller i samtal med fastighetsrepresentanter. 

Märkena i taket talar för att en brandvarnare varit monterad där vid brandstarten. Detta 

sammantaget talar för att en brandvarnare funnits men troligtvis ej fungerat som det var 

tänkt. Fastighetsrepresentanter redogjorde för utredaren att de monterat brandvarnare i 

samtliga lägenheter. Dessa kontrolleras vid varje tillfälle en representant är inne i en 

lägenhet oavsett ärende. En fastighetsrepresentant hade vid flera tillfällen under senare 

tiden varit i aktuell lägenhet utan att notera larm för låg batterispänning från 

brandvarnaren. Fastighetsägaren erbjuder hjälp med batteribyten eller byte av 

brandvarnaren vid behov. De delar även ut brandfiltar till hyresgästerna. 
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4.2 Rekommendationer 

4.2.1 Byggnadens komplexitet 

Utredningen rekommenderar Räddningstjänsten Storgöteborg att skapa insatskort för 

objektet för att underlätta vid en eventuell framtida insats. Detta insatskort skulle även ge 

bättre förutsättningar att öva på objektet inför eventuella framtida händelser. 

Fastighetsägaren bör vara delaktig i framtagandet av insatskortet för att räddningstjänsten 

ska få tillgång till korrekt information och konstruktion. 

 

Utredningen rekommenderar fastighetsägaren att förtydliga rökluckans funktion genom en 

tydligare märkning. Idag står det ”down – up” men ett förslag är att det står ”Öppen – 

Stängd” då vissa rökluckor öppnas nedåt (som i detta fall) och andra rökluckor öppnas 

uppåt. Texten måste anpassas efter aktuell luckas funktion så att de som ska manövrera den 

tydligt förstår när luckans funktion är aktiverad. 




