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Upplysningar om branden 
 
Larmtid: 2016-04-12 09:21:49 
Adress:  Landskrona 
Olyckstyp: Brand i byggnad  
Objektstyp: Flerfamiljshus 
Startutrymme: Sovrum 
Startföremål: Trolig cigarettfimp 
Brandorsak: Trolig cigarettglöd som landat på papper som fanns  
                                                                        beläget vid sidan om sängen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Händelserapport  nr: 2016000043 
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Händelseförlopp 
 
Omfattning vid ankomst 
 
Gråaktig rök väller ut från ett fönster som har gått sönder i sovrummet (värmepåverkat). Där fanns 
dock ingen rök i trapphuset, därför tar man hjälp av en fastighetsskötare som fanns på plats vid 
brandtillfället för att låsa upp dörren till den drabbade lägenheten. Detta snabbar på insatsen.  
Innan räddningstjänsten har kommit på plats har lågor slått ut genom det söndriga fönstret enligt 
vittnesuppgifter.   
 
Räddningstjänstens åtgärder 
 
Rökdykare sätts in i den drabbade lägenheten direkt vid framkomst. Inriktningen blir livräddning. För 
att få en bättre miljö i lägenheten sätts en övertrycksfläkt igång samtidigt som rökdykarna påbörjar 
inträngning i lägenheten. Rökdykarna hittar branden ganska omgående och kyler ner denna snabbt 
som en första åtgärd för att sedan börja leta efter eventuella personer inne i lägenheten. Rökdykarna 
kommer fram till ett fönster längre in i lägenheten och försöker öppna detta. Det visar sig svåröppnat 
så beslutet blir att krossa fönstret. Genomsökningen av lägenheten fortsätter. Röken som var väldigt 
tät när rökdykarna gjorde inträngning börjar nu lätta en aning pga det krossade fönstret, det gör att 
sikten blir bättre och kvinnan hittas i rummet som leder ut till balkongen.  
 Insatsledaren är orolig för brandspridning upp till vinden via takfot och ger order till personalen på 
höjdenheten att kontrollera saken. Ingen brand konstaterades på vinden, dock lite rök. 
 
Brandförlopp 
 
Brandförloppet har varit intensivt till en början för att sedan lägga sig något. Enligt vittnen på plats, har 
där slått ut lågor genom fönstret innan räddningstjänsten hunnit komma fram.  
Ett troligt brandförlopp är att branden har tagit rejäl fart till en början och producerat en rejäl mängd 
obrända rökgaser snabbt. Där fanns mycket bränsle tillgängligt i rummet. Med tanke på att lägenheten 
är ganska stor (104 m2) så har där inte inträffat någon syrebrist till branden innan fönstret har gått 
sönder pga värmebelastning. När sedan fönstret gick sönder strömmade varma brandgaser ut och 
lågorna syns utifrån, samtidigt som rummet kyldes av något av den inströmmande luften utifrån. Det 
gjorde att flammorna inte syntes utifrån när räddningstjänsten anlände utan bara röken som välde ut. 
Innan branden fick upp temperaturen igen i rökgaslagret, så hann räddningstjänsten stoppa förloppet. 
Hade inte förloppet stoppats, så är jag övertygad om att det hade blivit en fullt utvecklad brand med 
stor spridningsrisk.  
Enligt rökdykarna på plats, så fanns där jättemycket rök i hela lägenheten, men det var inte särskilt 
varmt där. 
 Detta samt att kvinnan inte hann ut har jag gått mycket på när det gäller beskriva brandförloppet.  
 
Skadeomfattning 
 
Hela sovrummet är fullständigt utbränt. Till och med putsen på väggen har trillat ner. Viss brand och 
värmeskada fanns i hallen också. Ytterdörren som höll tätt, är värmeskadad/kolad ner till hälften.  
Sovrummet låg till höger c:a 2 meter in i hallen. I övrigt är där sotskador i hela lägenheten.  
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Spridningsrisker 
 
Stor spridningsrisk upp till vind via takfot. Stor brandbelastning i lägenheten gör att det inte är omöjligt 
att brandspridning skulle kunna förekomma även till intilliggande lägenheter ifall inte någon hade 
stoppat händelseförloppet. 
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UNDERSÖKNING 
 
Omständigheter 
 
Branden återantändes en gång, vilket kanske har påverkat efterundersökningen något. Dock inte så 
mycket pga att vår insatsledare var kvar vid brandplatsen vid tillfället och höll nere branden med en 
pulversläckare tills släckbilen kom igen. Därefter inleds restvärdesräddning (igenspikning av fönster 
samt utplacering av rökätare) av restvärdesledaren. 
Brandplatsen blir avspärrad av polis för väntan på teknisk undersökning.  
Undersökningen är gjord tillsammans med polistekniker .   
 
Platsbeskrivning 
 
3-vånings flerfamiljshus med affärsverksamhet på bottenplan. Gjutna valv där var lägenhet är sin egen 
brandcell. Ytterbeklädnad på huset är tegel. 
Lägenheter finns på våning 2 och 3, med 3 stycken lägenheter på vart plan. Den aktuella lägenheten 
är en 4-rummare med kök på 104m2. Hög brandbelastning i lägenheten. 
 
Primärbrand 
 
I sovrummet. Låg brandbild. 
 
Brandorsak 
 
Trolig cigarett som hamnat på papper vid sidan om sängen. Där fanns många fimpar liggandes på 
golvet i sovrummet sidan om sängen. Detta behöver inte vara någon brandstartare. Men att rökning 
har förekommit i sovrummet är uppenbart. Det fanns hög brandbelastning i rummet, med bland annat 
tidningar på golvet. 
 Vi hittade inte några laddare eller andra elektriska apparater som kunde vara misstänkta 
brandstartare. 
  
Erfarenhet 
 
Att få ventilation snabbt är en anledning till framgång i okomplicerade utrymmen.(detta visste vi sen 
innan!). Dock bör man se upp med var rökgaserna hamnar. I detta fall var där en risk för att få upp 
rökgaserna på vinden.(detta kontrollerades!). 
En annan erfarenhet kan vara att när en lägenhet med så hög brandbelastning brinner är det svårt att 
få släckt allt undertill, och det ökar risken för återantändning. Lite kan också beror på att vi utredare 
inte vill att rökdykarna skall röra runt onödigt mycket på en brandplats för att underlätta en 
brandplatsundersökning. 
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Sammanfattning 
 
Angreppsvägen till lägenheten görs ifrån  i stället för ifrån , vilket gör 
att det blir en något längre slangdragning. Jag har full förståelse för detta pga att folk på plats visar 
vägen i inledningsskedet, och för att det skulle ta ännu längre tid för att vända bilen än för att dra slang 
därifrån man var. (Detta innebar inte någon större försening. Mannen med nycklar till lägenheten 
befann sig på gården där angreppet skedde ifrån. Den tidsbesparingen hade vi kanske missat 
annars.). 
Insatsen gick bra. Inget att anmärka på i övrigt. 
Olycksundersökningen gick också bra. Dock svårt att konstatera en säker brandorsak, dock en trolig. 
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
 
Intervju med insatsledare , styrkeledare  samt rökdykarna  

 och  är gjorda. 
Händelserapport samt foto tagna på plats vid branden är studerade. 
Brandplatsundersökning tillsammans med polistekniker  är gjord den 20/4-2016.  
 
 
Handläggare 
 
 
 
____________________________ 
 
Kenneth Persson 
Brandutredare Landskrona Räddningstjänst 



Bilaga 2 

Bilden underst: brandstartutrymmet (sovrummet) 

Här hittas damen  

 

 



Bilaga 2 Hallen med ytterdörr längst bort. Brandstartutrymme där teknikern är på väg. 

 

Bilden under: ciggaretter som kan vara en anledning till branden. 

 



Bilaga 2 Kök, rummet sidan om startutrymmet 

 

Bilden underst: Köket ifrån andra hållet 

 



Bilaga 2 Vardagsrum 

 

Bilden underst: TV-rum 

 



Bilaga 2 TV-rum med dörr ut i köket 




