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Sammanfattning
Byggnaden där branden ägde rum är ett flerbostadshus på Oslogatan 22 i Stockholm.
Byggnaden hade 6 våningar (plan 0 - plan 5) där den översta våningen är påbyggd i ett
senare skede. Byggnadens fem första våningar är uppförda 1974 och påbyggnaden är
uppförd 2005.
Larm inkom till Storstockholms räddningscentral, SSRC, om brand på balkong på 5:e
våningen i flerbostadshus, Oslogatan 22 i Husby (Stockholm), 2016-12-30 kl. 19:26.
Våningsplanet där det brann var en påbyggnad i träkonstruktion ovanpå ett
flerbostadshus med betongkonstruktion. Branden fick en spridning till hela
våningsplanet samt vinden.
Initiala framkomstrapporter anger brand på balkong med lågor som slår upp mot
takfoten. Branden fick initialt ett mycket snabbt förlopp med snabb brandspridning till
lägenheterna på våning 5. Det var besvärligt att få till en effektiv släckinsats då branden
spreds snabbt och att det inte var möjligt att komma åt med höjdfordon på långsidorna
av byggnaden. Insatsen inriktades till att begränsa branden till det översta planet,
utrymma fastigheten på boende samt att hålla underliggande plan under bevakning så
att en eventuell brandspridning dit skulle kunna hanteras.
Branden har antagits starta på balkongen på våningsplan 5 och därifrån spridit sig till
vinden och vidare till lägenheterna och mellanbjälklaget och till slut även till en
balkong på våningsplan 4. Flera av de byggnadstekniska brandskyddsbarriärerna som
skulle ha funnits har visat sig vara ej fungerande.
Målet med utredningen är att utreda brandförloppet och hur det byggnadstekniska
brandskyddet fungerat med några underliggande frågeställningar som stöd.
Utredningen ger även rekommendationer för att liknande brandförlopp ska kunna
undvikas. Brandförloppet utreds med metoden barriäranalys.
De rekommendationer som utredningen kommit fram till är:


Utföra takfoten tät i lägst brandteknisk klass EI 30.



Sektionera vinden i mindre sektioner och märka upp dolda brandceller.



Se över luckor i brandcellsgräns.



Se över och täta genomföringar i brandcellskiljande byggnadsdelar.



Säkerställ ventilationsschaktens brandtekniskt avskiljande förmåga.



Säkerställ att brandtätning finns mellan modulkonstruktioner.



Kontrollera typ av cellplastisolering i mellanbjälklag. Beroende på cellplastens
egenskaper avseende brand bör åtgärder övervägas för att förhindra eller
försvåra att en brand sprids till eller i mellanbjälklaget.



Säkerställ räddningstjänstens tillträdesväg (åtkomlighet för räddningsinsatser)
till samtliga sektioner i byggnadens vindsutrymme.

För en utförlig beskrivning av rekommendationerna, se avsnitt Rekommendationer.
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1

Inledning

En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10 § efter att
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”.
Storstockholms brandförsvars syfte med denna olycksutredning är att lära från olyckan
och samla erfarenheter för att förbättra skyddet mot liknande olyckor.

1.1 Bakgrund
Larm inkom till Storstockholms räddningscentral, SSRC, om brand på balkong på 5:e
våningen i flerbostadshus, Oslogatan 22 i Husby (Stockholm), 2016-12-30 kl. 19:26.
Våningsplanet där det brann var en påbyggnad i träkonstruktion ovanpå ett
flerbostadshus med betongkonstruktion. Branden fick en spridning till hela
våningsplanet samt vinden.

1.1.1

Nivåer på olycksutredning

Utifrån behovet av omfattning på en olycksutredning delar SSBF in dessa i olika nivåer:
1.
2.
3.
4.

Händelserapport
Kompletterande händelserapport
Olycksutredning
Fördjupad olycksutredning

Nivå 1, händelserapport (insatsrapport) utförs alltid vid en räddningsinsats enligt lag
om skydd mot olyckor 3 kap. 10 §.
Nivå 2, kompletterade händelserapport ska möjliggöra att snabbt kunna vara på plats
efter en olycka för att kunna samla in information och material. Detta för att dels kunna
göra en bedömning om en utförligare olycksutredning behöver genomföras och dels för
att snabbt kunna kommunicera med drabbade ägare och nyttjanderättshavare.
Nivå 3, olycksutredning ska genomföras efter att ett olycksutredningsdirektiv har
skrivits med mål, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Olycksutredningen ska
grundas på en olycksutredningsmetod för att underbygga de eventuella
förbättringsförslag som skrivs in i rapporten.
Nivå 4, fördjupad olycksutredning är en mer omfattande utredning än nivå 3. Flera
olika frågeställningar inom flera olika inriktningar är intressanta och det finns
eventuellt ett behov av att använda sig av flera olycksutredningsmetoder.
Denna olycksutredning är utformad enligt Nivå 3.

1.2 Mål och syfte med olycksutredningen
Målet med denna utredning är att utreda brandförloppet och hur det byggnadstekniska
brandskyddet fungerat.
Syftet är att lära från denna händelse och ta vara på erfarenheter från bränder vid
denna typ av påbyggnation. Erfarenheter och lärdomar kommer sedan kunna användas
t.ex. vid råd, stöd till fastighetsägare och vid eventuell tillsyn på liknande byggnader.
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1.2.1

Frågeställningar i utredningsdirektiv

Frågeställningarna nedan är tänkt att vara ett stöd under olycksutredningen, det
olycksutredningen kommer fram till redovisas i barriäranalysen och diskussionen.







Hur och vart startade branden?
På vilket sätt skedde brandspridningen?
Fungerade det byggnadstekniska brandskyddet enligt beskrivningen i
brandskyddsdokumentationen?
Bedöms brandskyddet vara utfört enligt den relationshandling som finns
framtagen? (Jämför med liknande byggnad)
Kunde brandspridningen ha förhindrats på något sätt?
Kan samma scenario bli aktuellt i en liknande byggnad?

1.3 Metod
Brandförloppet har utretts med metoden barriäranalys där brandspridningen har
utgjort händelseförloppet och barriärer placerats in som kunde ha stoppat eller
stoppade branden. Frågeställningarna i analysen beskriver de olika barriärernas
funktion och om/varför de inte fanns, inte fungerade eller fungerade som tänkt.

Saknad
barriär

Ej fungerande
barriär

Händelse
2

Händelse
1

1
Frågeställningar

Fungerande
barriär

Händelse
3

3

2
Frågeställningar

Händelse
4

Frågeställningar

Frågeställningar

Som underlag till barriäranalysen har faktainsamling enligt avsnitt 1.4 Faktainsamling
använts. Ritningar och brandskyddsdokumentation över byggnaden har inhämtats från
Stockholm stads stadsbyggnadskontor som sedan använts som underlag för att bland
annat kunna redovisa brand- och rökspridning. Även platsbesök på kringliggande
likartade byggnader har utförts.

1.4 Faktainsamling
1.4.1

Intervjuer

-

Samtal med vakthavande brandingenjör som initialt larmades till händelsen,
2017-02-01.

-

Samtal med Anders Bergh, brandinspektör Kista, 2017-01-25.
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-

1.4.2

Samtal och mailkorrenspondens med polisens förundersökningsledare, 201701-17 och 2017-02-23.

Platsbesök

-

Platsbesök Oslogatan 22, Oslogatan 24, Bergengatan 27, 2017-01-19.

-

Platsbesök Trondheimsgatan 4, 2017-01-27.

1.4.3

Dokument

-

SSBF:s händelserapport (insatsrapport) för händelsen, årssekvensnummer
2016000214 (utredningsnivå 1).

-

SSBF:s kompletterande händelserapport, Daedalos1 nr 2017-000241
(utredningsnivå 2).

-

SSBF:s sakkunnigutlåtande, SSBF dnr 361-17/2017.

-

SOS Alarms ärenderapport, ärendenummer 18-8867497-2.

-

Dokument i Stadsbyggnadskontorets akt för byggärende på kv. Oslo och Molde
(dnr 2005-02209 samt 2005-02211).

1.4.4

Fotografier

Fotografier i rapporten är tagna av rapportförfattarna om inget annat anges i bildens
beskrivning.

1.5 Avgränsningar
Olycksutredningen har inte för avsikt att utreda räddningstjänstens, polisens eller
sjukvårdens insats utan fokus i utredningen är brandspridning och det
byggnadstekniska brandskyddets funktion. Utredning och redogörelse av det
byggnadstekniska brandskyddet avgränsas till aktuell byggnad, och berör ej möjlig
brandspridning till angränsande byggnader.

1.6 Mottagare av olycksutredning
Internt: SSBF:s avdelningar Analys & Inriktning, Ledning & Samverkan, Riskhantering
och Räddning.
Föreslagna externa mottagare:

1

-

Fastighetsägaren Svenska bostäder.

-

Fastighetsägare/byggherrar med liknande fastighetsbestånd.

-

Stadsbyggnadskontor/byggnadsnämnder inom SSBF:s medlemskommuner.

-

Andra räddningstjänster/brandförsvar.

SSBF:s verksamhetssystem.
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2

Händelse

2.1 Larmsamtal
Klockan 19:26:07 fredagen den 30/12-2016 inkommer samtal till SOS om brand i
byggnad på Oslogatan 22 i Stockholm. I ärendebeskrivningen hos SOS anges ”Brinner
på balkongen, brinner på våning 4 av 5”. I efterföljande text anges att branden är
lokaliserad till våning 5 och att det brinner på balkongen. Det anges även att byggnaden
har 5 våningar och att uppringaren ser lågor ut genom fönster eller tak. Hur länge
branden har pågått då larm till SOS inkommer finns inga uppgifter kring.
Inom de följande 30 minuterna från det första larmsamtalet inkommer flera andra
samtal om branden.

2.2 Utlarmning
Närmaste brandstation till det branddrabbade huset är Kista brandstation (SSBF).
Utlarmning av styrkan från Kista görs 19:26:47 och de är framme på plats 19:31:08 med
släckbil och stegbil.
Utöver Kista larmas initialt även Sollentuna (släckbil + stegbil), Järfälla (släckbil +
stegbil) och yttre befäl (Sollentuna) från Brandkåren Attunda2 samt Vällingby (släckbil
+ hävare) och vakthavande brandingenjör (Johannes) från SSBF.
Därefter förstärks insatsen med ytterligare enheter.

2.3 Framkomst och uppstart av insats3
Vid framkomst lämnar släckbil 1810 (Kista) uppgift om utvändig brand, vån 5. Oklart
om folk är kvar. Kraftig rökspridning.
19:46:13 begär 5080 (yttre befäl, Brandkåren Attunda) fler styrkor, beskriver att
kvarteret är rökigt och att folk spontanutrymmer.
19:49:54 anger 7180 (SSBF Vakthavande brandingenjör) att de är framme på plats.
Lämnar 19:53:13 rapporten fullt utvecklad vindsbrand. Brinner kraftigt och att de tar
kontakt med släckbil 5080.
20:28:49 lämnar 7180 följande rapport: Kommer inte åt att släcka. Fastigheten
utrymd. Brinner i hela påbyggnaden. Försöker ta sig upp och begränsa. Problemet är
att komma åt.
21:12:10 lämnar 7180 följande rapport: Oförändrat. Brand på vind. Alleycaten4 kommer
inte in. En stege vid varje gavel. Försöker dämpa ner. Ett våningsplan + vind. Försöker
ta sig upp i angränsande hus och för att nå in med vatten. Ingen spridning, håller sig till
det aktuella huset.
21:26:26 lämnar 7180 följande rapport: Låter vinden brinna av. Kommer inte åt att
släcka branden. Personal sätts in på våningsplanet under branden för att kontrollera att
inget ska sprida sig nedåt.

Larm och ledning av räddningsinsatser för Brandkåren Attunda hanteras av Storstockholms
räddningscentral (SSRC).
3 Rapportförfattarnas sammanställning av SOS Alarms ärenderapport.
4 Alleycat. Bandgående stege, resursfordon.
2
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2.3.1

Bilder tagna under brandförloppet

Figur 1. Bild tagen klockan 19:47 (foto: Ulf Larsson, SSBF).

Figur 2. Bild tagen klockan 19:48 (foto: Ulf Larsson, SSBF).

Figur 3. Bild tagen klockan 19:55 (foto: Ulf Larsson, SSBF).
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2.3.2

Uppgifter från händelserapport och kompletterande
händelserapport

Initiala framkomstrapporter anger brand på balkong med lågor som slår upp mot
takfoten. Utifrån händelserapporten framkommer att branden initialt fick ett mycket
snabbt förlopp med snabb brandspridning till lägenheterna på våning 5. Tidigt stod det
klart att det var besvärligt att få till en effektiv släckinsats då branden spreds snabbt
och att det inte var möjligt att komma åt med höjdfordon på långsidorna av byggnaden.
Insatsen inriktades därmed till att begränsa branden till det översta planet, utrymma
fastigheten på boende samt att hålla underliggande plan under bevakning så att en
eventuell brandspridning dit skulle kunna hanteras. Händelserapporten beskriver även
att den kraftiga vinden försvårade släckningsarbetet och troligtvis bidrog till det
kraftiga brandförloppet.
Inledande skede
Första enheter på plats rapporterar om kraftig rökutveckling från loftgången högst upp.
Initialt genomsöks en lägenhet intill brandlägenheten efter att en person utrymt från
denna. Vid genomsökningen av lägenheten noterar brandpersonalen att rök tränger ut
ur eluttag.
Rökdykning inleds därefter mot brandlägenheten samtidigt som utvändig släckinsats
mot balkongen påbörjats. Rökdykarledaren rapporterar dålig miljö på loftgången.
Dörren till brandlägenheten forceras och de kan se att det brinner kraftigt på balkongen
samt att fönstret in till lägenheten gått sönder. Branden på balkongen släcks och man
ser därefter kraftig brand genom ett hål från ett troligen bortbrunnet doslock i taket5.
Därefter kontrolleras även ytterligare en lägenhet och även här konstateras att rök
tränger ut från eluttag och infästning för taklampa.
Rökdykarparet retirerar till loftgången där rökdykargrupp vid förstärkt baspunkt finns.
Vid det skedet noterar samtliga lågande brandgaser från takfoten. Strax därefter
beskrivs att vinden tänder och rökdykarna får retirera från loftgången. Enligt den
kompletterande händelserapporten sker detta cirka 15 minuter efter
räddningstjänstens ankomst till platsen och i detta skede omfattas sex lägenheter i
brandförloppet.
Insatsen utvecklas snabbt och beslut om att låta vinden brinna av fattas cirka två
timmar in i insatsen.
Avslutande skede
Vid 03:15 noteras att temperaturen i lägenheterna på plan 4 börjar gå upp kraftigt.
Mellan halvtimmesronderna är det en temperaturskillnad på cirka 100ºC. Värmen i
lägenheterna var som mest 270ºC.
Klockan 15:15 den 31/12 avslutas räddningstjänst.

2.4 Väderförhållande
Väderförhållanden under kvällen var en vind på cirka 5-7 m/s, vindriktning 240-250
grader (västlig vind= 270 grader). Temperaturen var cirka 8ºC.6

5 I taket sitter sannolikt eldosa samt nätansluten brandvarnare (jämfört med motsvarande
lägenhet på Bergengatan).
6 Väderstation, Stockholm Bromma. www.vackertvader.se, 2017-01-16.
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3

Objektsbeskrivning

Objektet var ett flerbostadshus i 6 våningar (plan 0 – plan 5) bestående av
hyreslägenheter där Svenska bostäder (SB) är fastighetsägare och hyresvärd.
Byggnaden är försedd med ett internt trapphus och ett utanpåliggande spiraltrapphus.
Det ursprungliga huset uppfördes 1974 och består av 5 våningar med en
grundkonstruktion i betong. 2005 gjordes en påbyggnad med prefabricerade moduler
av träkonstruktion vilket utgjorde byggnadens 6:e våning. Denna våning bestod av 8
stycken lägenheter. Byggnaden är utformad med loftgång längs den ena långsidan och
balkonger på den andra långsidan. Översta våningsplanet (plan 5) hade indragna
balkonger och övriga våningsplan (plan 0 - plan 4) har utanpåliggande balkonger. Vissa
balkonger på översta våningsplanet (påbyggnationen) var utrustade med en
förrådsbod. En del av byggnadens balkonger var inglasade, se Figur 6. Ingen av
balkongerna på översta våningsplanet var enligt uppgift7 inglasade. 2013 genomfördes
en installation av solceller på aktuell byggnads tak på lutningen mot innergården. För
bilder se Figur 4 - Figur 8. För planritningar se Figur 17 - Figur 20 i Bilaga 1:
Planritningar.

3.1 Bilder

Figur 4. Översiktsbild över Oslogatan med det brandutsatta flerbostadshuset markerat i rött (bild från
Helios8).

7
8

Uppgift från SB vid platsbesök.
SSBF:s GIS-databas.
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Figur 5. Det brandutsatta huset från innergården med loftgångar och utanpåliggande spiraltrapphus.

Figur 6. Det brandutsatta huset med utanpåliggande balkonger sett från gångväg på baksidan.
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Figur 7. Det brandutsatta huset (Oslogatan 22) fotograferat från Trondheimsgatan där man ser
liknande påbyggnad till vänster i bild (Oslogatan 24).

Figur 8. Bild tagen från det brandutsatta huset på liknande påbyggnad (Oslogatan 24) med indragna
balkonger på översta våningsplanet samt solcellspaneler på taklutningen mot innergården (foto: Sten
Thörnvik, SSBF).
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3.2 Byggnadstekniskt brandskydd.
Påbyggnadens byggnadstekniska brandskydd kan enligt brandskyddsdokumentationen
(relationshandling) sammanfattas enligt följande:


Byggnaden är utförd i byggnadsklass Br1.



Påbyggnadens vertikalt bärande konstruktion utförs i R 60 istället för
schablonmässiga R 90.



Brandcellsskiljande byggnadsdelar är utförda i brandteknisk klass EI 60.
o

Avskiljning mellan befintlig byggnad och påbyggnad är utförd i
brandteknisk klass EI 60.

o

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar är
brandskyddstätade.

o

Eldosor i brandcellsskiljande väggar är utförda på ett sådant sätt att den
brandtekniska klassen inte försämras.



Varje lägenhet är utförd som en egen brandcell i brandteknisk klass EI 60.



Ventilationskanaler ska isoleras vid passage av brandcellsavskiljande
byggnadsdelar.



Takgenomföringar (ventilation) ska utföras i brandteknisk klass EI 30 där
byggnadsdelen består av brännbart material.



I varje lägenhet är brandvarnare installerad, brandvarnare är nätanslutna med
internt batteri.



Luckor till vind är utförda i brandteknisk klass EI 60.



Schakt för ventilationskanaler som står i förbindelse mellan olika brandceller är
utförda i brandteknisk klass EI 60.
o

Eldosor i schaktvägg ska utföras på ett sådant sätt att den brandtekniska
klassen inte försämras.

o

Luckor i schaktvägg ska utföras i samma klass som schaktet.



Ingen ventilation av yttertak sker via takfot (takfot utförs med beklädnad av
minerit).



Vindar ska delas in om högst 400 m2 genom väggar i brandteknisk klass EI 30.



Bärande konstruktion samt loftgång är utförd så att brandteknisk klass R 60
uppfylls.



Byggnaden är tillgänglig för räddningstjänsten via trapphusen.



Yttertaken kan nås med räddningstjänstens maskinstege.
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4

Resultat

Utifrån de uppgifter som framkommit av händelserapport, kompletterande
händelserapport, samtal och platsbesök med mera har en barriäranalys genomförts
enligt tidigare beskriven metodik. Barriärer kritiska för brandens spridning har
identifierats och resultaten av denna analys redogörs i nedanstående avsnitt.
I barriäranalysen har endast barriärer av byggnadsteknisk karaktär tagit med. I tillägg
till detta har även räddningstjänstens begränsande/släckande insats, då branden
spridits till balkong på våningen under, tagits med. Andra barriärer, som till exempel
att inringaren larmar, är inte medtagna i denna analys utifrån utredningens
avgränsning.

4.1 Barriäranalys
Se illustration på nästa sida över ett tänkbart spridningsförlopp tillsammans med
identifierade barriärer. I efterföljande text beskrivs respektive barriär för sig.
Det ska noteras att detta är ett troligt spridningsförlopp. Detta innebär att spridningen
kan ha skett på annat sätt än vad som beskrivs i detta avsnitt.
Se Figur 16 för benämning på utrymmen med mera.
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Hur länge har branden pågått utan att bli
upptäckt? Vad hade hänt om branden
upptäckts tidigare? Hade branden spridit
sig till vinden om takfoten var tätad hela
vägen ut till takkanten?

Vilken betydelse har
brandbelastningen på balkongen
och tillhörande balkongförråd
haft för brandspridningen?

Tät takfot
upp till vind

Vilken betydelse har brandcellsindelningen på vinden haft för
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brandspridningen? Har lägre
brandklass på lucka till vind haft
betydelse för brandspridningen?

På vilket sätt sprider sig branden till
mellanbjälklaget? Varför är det otätheter i
vindsbjälklag, väggar och schakt? Har
brandspridning även skett från vinden via
väggar/schakt direkt ned till mellanbjälklaget?

Brandteknisk sektionering
vinden/vindsbjälklag

Brandcellsavskiljande
väggar/schakt
och väggar (eldosor
m.m.)

Branden sprider
sig till vinden

Brand startar på
balkong

Branden sprider sig
till lägenheterna

3

2

1

5

4

Branden sprider
sig nedåt till
mellanbjälklaget

Branden sprider
sig till balkong på
våningsplan 4

Avskiljande konstruktion
i balkongplatta
Underventilerad brand
På vilket sätt sprider sig branden till balkong på
våningsplan 4? Har balkongens brandtekniska
avskiljning
till ovanliggande utrymme hållit i avsedd
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Hade branden spridit sig vidare till
lägenheterna på underliggande våningsplan om
räddningstjänsten inte hade begränsat/släckt
branden på balkong på våningsplan 4?

6

Branden
begränsas till del
av byggnaden

Brandcellsindelning till
underliggande våningsplan

Varför lyckades släckningsarbetet
och begränsningen? Hade
brandförloppet kunnat brytas i ett
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4.1.1

Barriär 1 (ej fungerande barriär) – Tät takfot

Takfoten var inte utförd i tätt utförande som det
beskrivs i brandskyddsdokumentationen, se Figur
9. Tät takfot utgjorde bland annat ett av
argumenten till avsteg på bärighetskravet för
vertikalt bärverk från R 90 till R 60 i
brandskyddsdokumentationen.
Slutsats: Att ha en helt tät takfot hade kunnat
begränsa branden i ett tidigt skede och därmed
förbättrat förutsättningarna till att begränsa
brandspridningen.
Rekommendation: Förhindra brandspridning
från balkong/loftgång eller lägenhetsfönster upp
till vind genom att utföra takfoten tät i lägst
brandteknisk klass EI 30.
Figur 9. Ventilerad takfot med insektsnät,
Oslogatan 24.

4.1.2

Barriär 2 (ej fungerande barriär) – Brandteknisk sektionering
av vind

Barriären avser brandteknisk sektionering av vind (EI 30 – 400 m2) och
takgenomföringar/luckor i vindsbjälklag. Otätheter i bjälklaget har identifierats dels
vid platsbesök, dels utifrån det underlag som framkommer i händelserapporten om
brandgasspridningen.

Figur 10. Krypvind Oslogatan 24, EI 30-avskiljning längst in.
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Slutsats: Vindsutrymmet har sannolikt varit byggt med ett avskiljande parti i
brandteknisk klass EI 30, enligt ritningsunderlag, brandskyddsdokumentation och
jämförelse med motsvarande påbyggnad på Oslogatan 24 (se Figur 10). Det exakta
utförandet har dock inte kunnat fastställas under utredningen. Den brandtekniska
sektioneringen av vinden bedöms inte ha fungerat då brandgasspridning sannolikt
skett via den ventilerade takfoten på båda sidor om sektioneringen.
Luckor mellan teknikutrymme och vind ska enligt brandskyddsdokumentationen vara
utförda i klass EI 60, men konstaterats vara i klass EI 30 vid platsbesök. Detta har dock
troligen haft liten påverkan på brandspridningen eftersom andra brandcellsavskiljande
delar varit oklassade.
Utifrån de uppgifter som lämnades i händelserapporten
om att kraftig brand noterades i eldosan i taket inne i
lägenheten riktades uppmärksamhet mot denna vid
platsbesöket i en lägenhet byggd med motsvarande typ
av påbyggnad vid samma tillfälle (Trondheimsgatan).
Vid platsbesöket kunde det konstateras att eldosa
monterats i takskivorna, se Figur 11 och Figur 12.
Takdosan bedöms vara av märket Thorsman TED-T26
och är inte brandklassad 9. Vid platsbesöket kunde även
ett visst ljusgenomsläpp ses mellan gipsskivan och
eldosan ner mot underliggande lägenheten.
De otätheter som har identifierats har troligen bidragit
till det snabba brandförloppet genom brandspridning
från vinden till lägenheterna.

Figur 11. Takdosa Trondheimsgatan 4
sett nerifrån lägenhet.

Rekommendation: Sektionera vinden i mindre
sektioner än maximalt tillåtna 400 m2. På grund av att
åtkomligheten till vinden upplevdes begränsad enligt
händelserapport så rekommenderas även att
sektioneringen utförs i klass EI 60 istället för klass EI 30
(normalt utförande enligt Boverkets allmänna råd).
Detta i syfte att förbättra möjligheten att hinna ta beslut
om, och vidta åtgärder för att begränsa brandspridning
vid det avskiljande partiet. Vid sektionering av vinden
Figur 12. Takdosa Trondheimsgatan 4
bör även takfoten utföras tät kring sektioneringen för att sett uppifrån vinden.
förhindra brandspridning förbi sektioneringen.
Brandteknisk sektionering av vind bör om möjligt ansluta till underliggande vånings
avskiljande konstruktion (lägenhetsavskiljande). För att underlätta
räddningspersonalens insats och möjlighet till att begränsa brandspridningen bör
dolda brandceller (brandteknisk sektionering av vind) märkas upp utvändigt med
brandredskapsskyltar enligt AFS 2008:13 Skyltar och signaler samt standard SS 31555
– Brandsektionering på vind.
En översyn av luckor mellan teknikutrymme och vind bör genomföras för att
säkerställa att de håller den klass brandskyddsdokumentation anger.
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar ses över och åtgärdas på ett sådant
sätt att den brandtekniska klassen inte försämras.
9

Verifierat av Schneider-Electric via mailkonversation 2017-02-08.
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4.1.3

Barriär 3 (ej fungerande barriär) – Brandteknisk avskiljning av
schakt/väggar

Ventilationsschakt löper från det ursprungliga huset via mellanbjälklaget, sedan vidare
genom schakt i de tillbyggda lägenheterna upp till vindsutrymmet.
Slutsats: Vid platsbesöket konstaterades att brandteknisk avskiljning mellan schakt
och mellanbjälklaget saknas. Luckan mellan schakt och lägenhet saknade brandteknisk
klass. Att den brandtekniska avskiljningen inte funnits medför att branden, när den väl
spridits till mellanbjälklaget, riskerar att få snabb spridning till lägenheterna via det
osektionerade utrymmet och schakten.
På bilder från branden kan det även konstateras att det brinner i utrymmet under
lägenheterna samtidigt som branden är fullt utvecklad på vinden.
Enligt brandskyddsdokumentationen är ventilationsschakt som står i förbindelse
mellan olika brandceller utförda i klass EI 60. Det kan vara så att kanalerna är avskilda
på vinden. Huruvida avskiljningen
mellan schakt och vind uppfyller
krav enligt
brandskyddsdokumentationen eller
ej har inte kunnat fastställas inom
ramen för utredningen. Dock ser det
inte ut att finnas någon avskiljning
ner mot utrymmet under
påbyggnaden, se Figur 13.
Brandskyddsdokumentationen
beskriver att genomföringar i
brandcellsskiljande byggnadsdelar
skall tätas med godkänd
metod/material motsvarande
Figur 13. Ventilationsschakt Trondheimsgatan 4 sett
byggnadsdelens brandtekniska klass. från inspektionslucka inne i lägenhet ned mot
mellanbjälklag.

Rekommendation: Säkerställ att ventilationsschakt inte skapar oklassade
förbindelser mellan respektive brandcell de ansluter till.
Under utredningen har det inte gått att få uppgifter om hur utrymmet mellan
respektive modul ser ut (lägenhetsavskiljande väggar). Det har heller inte gått att ta
fram uppgifter om hur dessa mellanrum tätas för att förhindra att det finns vertikala
spalter mellan modulerna där brandspridning skulle kunna ske. Det rekommenderas
därför att detta ses över för de byggnader där denna konstruktion är aktuell så att
eventuella otätheter åtgärdas.
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4.1.4

Barriär 4 (fungerande barriär) – Avskiljande konstruktion i
balkongplatta

Under någon del av brandförloppet sker brandspridning till en inglasad balkong på
våningsplan 4.
Slutsats: När brandspridning till denna balkong sker är inte fastställt, den
uppmärksammas dock vid räddningstjänstens genomsökning av våningsplan 4 cirka
två timmar efter larmet inkom till SOS10. Enligt byggregler ska brandteknisk avskiljning
mellan inglasad balkong och ovanliggande balkong utföras i klass E 30. I och med att
brandspridningen till underliggande balkong uppmärksammas först efter cirka två
timmar så kan det antas att den brandtekniska avskiljningen har fungerat
tillfredsställande. Enligt uppgift från SB vid platsbesök så är balkongplattan friliggande
från resterande byggnad och därmed är infästningarna av balkongplattorna den
kritiska byggnadsdelen för brandspridningen.

4.1.5

Barriär 5 (fungerande barriär) – Räddningstjänsten begränsar
brandspridning från balkong till lägenhet på våningsplan 4

Som beskrivs i barriär 4 spreds branden från våningsplan 5 till 4 under brandförloppet.
Slutsats: Vid genomsökning av våningsplan 4 konstateras brandspridning till en
inglasad balkong. Balkongens inglasning är intakt men en del av inredningen har
brunnit och de yttre rutorna i lägenhetsfönstret har gått sönder av brandpåverkan, se
Figur 14. Branden släcks ner av brandpersonalen och spridning in till lägenhet på
våningsplan 4 förhindras därigenom. Övervakning av temperatur sker därefter för att
uppmärksamma eventuell pågående spridning neråt i byggnaden.

Figur 14. Brandpåverkat lägenhetsfönster, våningsplan 4 (foto: Sten Thörnvik, SSBF).

10

Enligt SOS Alarms ärenderapport.
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4.1.6

Barriär 6 (fungerande barriär) – Brandteknisk avskiljning mot
ursprunglig byggnad

Brandcellsindelning till underliggande våningsplan (plan 4). Påbyggnad och
ursprunglig byggnad är avskilda i brandteknisk klass EI 60 enligt
brandskyddsdokumentationen.
Slutsats: Denna sektionering består av ett betongbjälklag i tillräckligt utförande för att
begränsa brandspridning vidare nedåt i byggnaden. Efter en tid då översta
våningsplanet kollapsat så uppmättes höga temperaturer i taket på underliggande
våningsplan. Ovanpåliggande cellplast kan ha varit en bidragande faktor till den snabba
brandspridningen och därmed de höga temperaturerna som uppmättes under
räddningsinsatsen. Betongkonstruktionen medförde att räddningspersonalen kunde
bevaka detta utan risk för ytterligare spridning.
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5

Diskussion

Det kan, utifrån utredningen, konstateras att vissa byggnadstekniska barriärer inte
fungerade som avsett utifrån de krav som redovisas i brandskyddsdokumentationen
och Boverkets byggregler, BBR. Detta kan ha bidragit till det snabba brandförloppet.
En annan bidragande faktor har varit rådande väderlek och framförallt vindstyrkan och
vindriktningen som varit ogynnsam vid olyckstillfället. Vinden har vid brandtillfället
haft en riktning längsmed huset vilket kan ha bidragit till brandspridningen då
brandgenombrott i byggnadens tak/väggar skett.
Vid räddningstjänstens framkomst kunde det snabbt
konstateras att branden hade spridits från balkongen
och upp till vinden. Enligt sektionsritning (se Figur 19)
och brandskyddsdokumentationen skulle takfoten
utföras tät. Detta var även en av faktorerna som låg till
grund för att sänka kravet på vertikalt bärande
konstruktion från R 90 till R 60 i
påbyggnadskonstruktionen. Takfoten var mycket
riktigt utförd med beklädnad av minerit (se Figur 15)
som beskrivet i brandskydds-dokumentationen, men
längst ut i takfoten fanns en ventilationsspalt som
endast bestod av insektsnät. Denna gick vidare upp till
vinden med monterade vindavledare (enligt
sektionsritning) för att driva ut fukt och kondens.
Detta har medfört att varma brandgaser vid brand på
Figur 15. Balkong Oslogatan 24,
balkongen kan nå vinden via ventilationsspalten där
ytskikt av minerit.
brandgaserna ansamlats och antänt.
En annan problematik som uppdagades var att räddningspersonalen upplevde
svårigheter att komma åt yttertaket vid insatsen. I brandskyddsdokumentationen
beskrivs att yttertaket kan nås med räddningstjänstens maskinstege. Däremot så har
det i denna utredning inte framkommit exakt från vart detta är tänkt att ske eftersom
det har saknats brandskyddsritningar med angivna uppställningsplatser för
räddningstjänstens fordon i byggärendet. Problematiken kring räddningstjänstens
åtkomst beskrivs utförligare i händelserapporten. Det är viktigt att räddningsvägarnas
funktion säkerställs i fastighetsägarens underhållsplan enligt plan- och bygglagen
(PBL) och det systematiska brandskyddsarbetet.
Något som inte har kunnat fastställas inom ramen för utredningen är hur modulerna är
sammanfogade mot varandra. Varken i byggärendet eller i kontakten med leverantören
av modulerna framkommer uppgifter om och hur eventuella spalter mellan modulerna
brandtätas. När räddningspersonal först var på plats för att släcka branden på den
första lägenhetens balkong, så ser de lågor genom eldosan i lägenhetens tak. Dessutom
ser de att det trycker ut rök ur eldosor i angränsande lägenhets väggar. Detta skulle
kunna indikera på otätheter mellan modulkonstruktionerna.
Har modulkonstruktionen ytterligare bidragit till att det finns hålrum i konstruktionen
där varma brandgaser har kunnat passera och tränga in? Räddningstjänstens
insatspersonal har vid tillfället varit så fokuserade på det häftiga brandförloppet och att
försöka begränsa branden från att sprida sig nedåt i byggnaden och till andra
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närliggande byggnader att man inte har uppmärksammat att det ibland slår sticklågor11
ut ur mellanbjälklaget. Vid fasaden skyddas mellanbjälklaget endast av en plåt och
isolering med mineralull under påbyggnadens ytterväggar, se Figur 16 och Figur 19.

Lägenhet

Loftgång

Balkong

Vind

Mellanbjälklag
Plåtbeslag
Underliggande våningsplan

Figur 16. Sektionsritning med loftgång, balkong, mellanbjälklag, vind och plåtbeslag markerat i rött, för
större bild utan markeringar se Figur 19.

Inte förrän branden har släckts har det kunnat konstateras att det finns ett ca 30 cm
högt utrymme i mellanbjälklaget mellan påbyggnaden och underliggande cellplast12,
vilken ligger ovanpå betongbjälklaget på den ursprungliga byggnaden. Hur har detta
utrymme påverkat brandspridningen i modulkonstruktionen? Boverkets byggregler
fokuserar på att brand- och brandgasspridning ska begränsas mellan brandceller. Krav
finns även på ytterväggskonstruktioner. Om cellplasten (vilken sannolikt är av äldre
typ13) i mellanbjälklaget involveras i branden bedöms risk finnas för snabb
brandspridning i utrymmet mellan påbyggnadsdelen och det ursprungliga
vindsbjälklaget. Enligt brandskyddsdokumentationen har påbyggnaden varit avskild
från den ursprungliga byggnaden i EI 60.
På grund av det snabba brandförloppet tvingas räddningspersonal att retirera från
översta våningsplanet och fokusera mer på att begränsa branden till det översta
våningsplanet än till att försöka släcka och begränsa branden där den ursprungligen
började. Hade de byggnadstekniska barriärerna fungerat som beskrivet i
brandskyddsdokumentationen fullt ut hade troligen händelseförloppet tagit längre tid.
Då hade det funnits större möjlighet för räddningspersonal att begränsa eller släcka
branden innan spridningen skett till hela översta våningsplanet.
Är det ett vanligt förekommande sätt att installera eldosor i vindsbjälklaget på det sätt
som identifierats här? Det vill säga att de ej behöver brandklassas på grund av
ovanliggande mineralull och lösull? Att genomföringar i brandcellsgräns ska vara
utförda på ett sådant sätt att de inte försämrar den brandtekniska klassen framgår av
brandskyddsdokumentationen. Utredningen visar på att dessa har saknat
brandklassning och att brand- och brandgasspridningen därmed kan ha gått fortare än
Detta har synts på videoklipp och bilder från nyhetsreportage och artiklar om branden.
Enligt ritningsunderlag, se Figur 19.
13 Uppgift vid platsbesök.
11

12
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angivna minimikrav mellan brandceller. Om denna typ av byggnadssätt har varit
branschstandard kring mitten på 00-talet (då denna påbyggnad är uppförd) så är
bedömningen att liknande byggnationer riskerar att vara undermåliga ur ett
brandskyddsperspektiv med avseende på genomföringar i bjälklaget.
Under utredningens genomförande har kontakt med Polisens förundersökningsledare
tagits. Enligt Polisen har det inte kunnat fastställas någon brandorsak vilket innebär att
det inte gått att säga något om händelsen varit ett brott eller en olycka.
Förundersökningen lades därmed ner.14
Avslutningsvis är det värt att nämna de osäkerheter som funnit vid denna utredning (se
avsnitt Osäkerheter), som gjort det svårt att klargöra om vissa av barriärerna har
fungerat tillfredsställande eftersom tidpunkten då branden har startat ej har gått att
klarlägga. Exempelvis om den brandtekniska avskiljningen på vinden har fungerat i
avsedd tid (30 minuter).

14

Mailkorrenspondens med Polisens förundersökningsledare, 2017-02-23.
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6

Rekommendationer

Detta är en sammanfattning av de rekommendationer som framkommit av
utredningen.
Rekommendationer utifrån barriäranalysen:


Förhindra brandspridning från balkong/loftgång eller lägenhetsfönster upp till
vind genom att utföra takfoten tät i lägst brandteknisk klass EI 30.



Sektionera vinden i mindre sektioner än maximalt tillåtna 400 m2. På grund av
att åtkomligheten till vinden upplevdes begränsad enligt händelserapport så
rekommenderas även att sektioneringen utförs i klass EI 60 istället för klass EI
30 (normalt utförande enligt Boverkets allmänna råd). Detta i syfte att förbättra
möjligheten att hinna ta beslut om, och vidta åtgärder för att begränsa
brandspridning vid det avskiljande partiet. Vid sektionering av vinden bör även
takfoten utföras tät kring sektioneringen för att förhindra brandspridning förbi
sektioneringen.
Brandteknisk sektionering av vind bör om möjligt ansluta till underliggande
vånings avskiljande konstruktion (lägenhetsavskiljande). För att underlätta
räddningspersonalens insats och möjlighet till att begränsa brandspridningen
bör dolda brandceller (brandteknisk sektionering av vind) märkas upp
utvändigt med brandredskapsskyltar enligt AFS 2008:13 Skyltar och signaler
samt standard SS 31555 – Brandsektionering på vind.
En översyn av luckor mellan teknikutrymme och vind bör genomföras för att
säkerställa att de håller den klass brandskyddsdokumentationen anger.
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar ses över och tätas på ett
sådant sätt att den brandtekniska klassen inte försämras.



Säkerställ att ventilationsschakt inte skapar oklassade förbindelser mellan
respektive brandcell de ansluter till.
Under utredningen har det inte gått att få uppgifter om hur utrymmet mellan
respektive modul ser ut (lägenhetsavskiljande väggar). Det har heller inte gått
att ta fram uppgifter om hur dessa mellanrum tätas för att förhindra att det
finns vertikala spalter mellan modulerna där brandspridning skulle kunna ske.
Det rekommenderas därför att detta ses över för de byggnader där denna
konstruktion är aktuell så att eventuella otätheter åtgärdas.

Generella rekommendationer:


Kontrollera typ av cellplastisolering i mellanbjälklag. Beroende på cellplastens
egenskaper avseende brand bör åtgärder övervägas för att förhindra eller
försvåra att en brand sprids till eller i mellanbjälklaget.



Säkerställ räddningstjänstens tillträdesväg (åtkomlighet för räddningsinsatser)
till samtliga sektioner i byggnadens vindsutrymme.
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6.1 Upplysning
Vissa åtgärder i en byggnad kräver inte bygglov, däremot kan de kräva att en anmälan
görs till kommunens byggnadsnämnd.
Observera att åtgärder som medför en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar
brandskyddet i en byggnad, exempelvis uppförande av brandcellsgräns, kan kräva en
anmälan till kommunens byggnadsnämnd (6 kap. 5 § 6 PBF). För mer information om
när det kan vara krav på anmälan se Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder
som inte är bygglovspliktiga, VÄS (BFS 2013:13).

7

Osäkerheter

7.1 Tidpunkt då branden startade
Det är oklart när branden har startat i förhållande till när räddningstjänsten larmades
via SOS Alarm. Därför är det även oklart hur lång tid som initialbranden pågått innan
räddningstjänstens ankomst.

7.2 Startföremål/startutrymme
Det är oklart vad som startade branden och vart branden initialt har tagit sig. Enligt
polisens förundersökningsledare har detta inte gått att fastställa. Branden sågs först på
en balkong på våningsplan 5, men även en balkong på våningsplan 4 har blivit
brandutsatt samt ett stort teknikutrymme i mellanbjälklaget som gör att det är svårt att
fastställa vart branden initialt startade.

7.3 Lägenhetsmodulernas sammansatta konstruktion
Under utredningen har ansatser gjorts för att utreda hur den exakta konstruktionen ser
ut mellan modulerna (lägenhetsavskiljande väggar). Något underlag kring hur vertikala
spalter mellan modulerna brandtätas har inte återfunnits i stadsbyggnadskontorets
ärende. Det har inom ramen för utredningen inte varit möjligt att kontrollera detta på
de befintliga påbyggnaderna.

7.4 Kontroll på plats
Till följd av den omfattande branden har ingen kontroll av den branddrabbade
påbyggnaden kunnat genomföras. De platsbesök som genomförts har därmed skett på
påbyggnadskonstruktioner som uppförts under samma tid som konstruktionen på
Oslogatan 22. Detta innebär att de observationer som gjorts på grannbyggnaderna kan
skilja sig från den på Oslogatan 22. De är dock uppförda samtidigt vilket minskar
sannolikheten att de ska vara utförda på olika sätt. På plats har enbart
stickprovskontroller genomförts vilket gör att variationer i utförande kan finnas.

8

Sändlista

Svenska bostäder
Stadsbyggnadskontor inom SSBF:s tio medlemskommuner

28/32

2017-04-19
360-139/2017

Bilaga 1: Planritningar

Figur 17. Fasadritningar Oslogatan 22.
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Figur 18. Ritningar för gavelfasad samt planritning för det brandutsatta våningsplanet.
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Figur 19. Sektionsritning med loftgång till höger i bild och balkonger till vänster i bild för det brandutsatta våningsplanet.
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Figur 20. Ritning över takstolsplaner där brandcellsgräns (EI 30) på vinden är markerad.
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