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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 ett flerbostadshus och uppfördes 1947 i tre våningar. 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.
Det fanns vid utredarnas besök ingen brandvarnare monterad i lägenheten. Ett fäste för
brandvarnare fanns i taket i hallen.
Beskrivning händelse
En hantverkare som passerade byggnaden och upptäckte att det kom rök från ett fönster på tredje
våningen. Han stannade och bad en annan person att ringa 112. Hantverkaren begav sig sedan upp
på tredje våningen för att se om han kunde ta sig in i den aktuella lägenheten med hjälp av en kofot
men det lyckades inte. Därefter öppnade han en mindre lucka till vinden och ett fönster för att vädra
ut rök. Han bankade också på dörrarna till övriga lägenheter i trapphuset för att varna de boende.
Vid framkomst konstaterade räddningstjänsten att det brann i den aktuella lägenheten och rökdykare
tog sig in i den och fann en man på golvet i sovrummet. Mannen bars ut och lämnades över till
ambulanspersonalen. Branden släcktes och lägenheten ventilerades på rök.
Beskrivning skador
Mannen som hittades på golvet i sovrummet var svårt brännskadad och transporterades till sjukhus.
Han avled ett par dagar senare men obduktionen är inte genomförd när denna utredning färdigställs
så dödsorsaken är ännu okänd.
Sängen och delar av inredningen i sovrummet är brandskadad, foto 1. Hela lägenheten är rök- och
sotskadad, foto 2.
Trolig orsak
Orsaken har inte gått att fastställa. En stor mängd cigarettfimpar hittades dock i ett av hörnen på
sängen, foto 3-4. I sängen hittades även tändare. En trolig orsak kan vara att mannen rökt i sängen
och tappat en tänd cigarett som sedan har startat branden.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Det fanns stora mängder skräp, tomma ölburkar, vinkartonger, papper, tidningar mm i lägenheten
och det var stor oordning. Ingen fungerande brandvarnare verkar ha funnits i lägenheten när
branden startade.
Generellt sett har personer med missbruk, samlarbeteende och/eller ett asocialt liv en större risk att
skadas och omkomma vid bränder. Dessa personer vill vi gärna identifiera innan en brand inträffar
men det är en svår uppgift om de inte har någon kontakt med någon kommunal förvaltning eller
annan organisation/myndighet som kan identifiera ett hjälpbehov och hitta rätt åtgärder. Åtgärderna
kan variera kraftigt mellan allt från sprinkler till att ta tag i ett samlarbeteende.
Utredaren föreslår ingen vidare utredning.
Utredningen skickas till:
• Räddningstjänsten Syd, distrikt Centrum för eventuell uppföljning
• Räddningstjänsten Syd, ledningsgruppen för information
• Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl
• Räddningstjänsten Syd, samhällssäkerhet
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Foto 1 sovrummet, sängen

Foto 2 taket i köket

Foto 3 cigarettfimpar i hörnet på sängen

Foto 4 sängen rensad på böcker och skräp, mest bränd i ytterkant och till vänster på bilden

Foto 5 köket

Foto 6 vardagsrummet

Foto 7 sovrummet med sänggaveln till höger i bild

