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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.
Beställning/uppdrag
Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder
och sakkunnigutlåtande.
Byggnad/Objekt
Byggnaden är uppförd 1965. Byggnaden, som är ett tvåvåningshus är beklätt utvändigt med tegel
och invändigt har det väggar av betong. 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
Räddningstjänsten larmades ut av SOS. Vid ankomst konstaterades kraftig rökutveckling från ett
fönster på andra våningen. Rökdykare tog sig in i lägenheten genom att bryta upp lägenhetsdörren.
Branden släcktes ner av rökdykarna som även hittade en livlös person i vardagsrummet bredvid
sängen, i anslutning till ett sängbord (foto1-5). Räddningstjänstpersonalen bedömde att personen var
avliden och att personen inte behövde flyttas. Räddningstjänsten ventilerade ut röken från
lägenheten därefter lämnades personen över till ambulanspersonal och polisen.
Beskrivning personskador
En person omkom i samband med branden.
Beskrivning egendomsskador
Säng, sängbord, soffa, golv, vägg och tak i vardagsrummet brandskadades, hela lägenheten fick sot och rökskador.
Trolig orsak
Orsaken till branden är inte fastställd. Skadorna tyder på att det brunnit i sängen (foto 6) och/eller
kläderna på personen. Branden kan vara orsakad av vårdslös eller felaktig hantering av cigarett.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren noterar att det saknades en fungerande brandvarnare i lägenheten. Troligtvis har det suttit
en brandvarnare i taket i hallen då det fanns märke efter en sådan. Lägenhetsinnehavaren var rökare
och hade en viss fysisk funktionsnedsättning.
Problemställning:
Brandskyddet i vanliga lägenheter är ibland inte tillräckligt för riskutsatta grupper, då de tex kan ha
svårt att hantera en brand eller sätta sig själv i säkerhet. I dessa fall kan ett förstärkt individanpassat
brandskydd göra stor skillnad för vilka konsekvenser som sker vid en brand.

Utredaren föreslår att:
• Räddningstjänsten Syd fortsatt verkar för att belysa problematiken för sina
medlemskommuner, med riskutsatta personer och därefter föreslå exempel på åtgärder för
att eventuellt kunna förstärka brandskyddet kring dessa personers boende. En sådan
förstärkning kan tex vara att installera brandvarningssystem kopplat till trygghetslarm. Men
även att påverka tex andra aktörer (tex hemtjänsten) att vara behjälpliga för kontroll av
brandvarnare.
•

Fastighetsägaren i sin underhållsplan planerar in när brandvarnare bör bytas ut. Normalt
rekommenderad livslängd på brandvarnare är cirka 8-10 år. I övrigt kan även
fastighetsägaren bistå vid OVK-kontroll att kontrollera så brandvarnare finns i respektive
lägenhet och att den fungerar.
(enligt fastighetsägarens representant så kontrolleras brandvarnaren i lägenheten vid lägenhetsöverlåtelse).

Utredningen skickas till:
• Räddningstjänsten Syd, distrikt Lund för information
• Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
• Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information
• Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl för information
• Brf.
i Lund
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Foto 1. Vardagsrummet.

Foto 2. Vardagsrummets brandskador. Pil nr 1 visar sängbord, nr 2 kraftigast skador på sängen, nr 3
plats där fimp och tändare hittades.

Foto 3. Sängen, som har kraftiga brandskador på ena sidan.

Foto 4. De skador som finns på sängens undersida tros komma ovanifrån.

Foto 5. Brandskador på undersida sängbord.

Foto 6. Nedan om sängen hittades fimpar och en tändare.

