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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 Anna Andersson Carlin. 
 

Beställning/uppdrag  

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder 
och sakkunnigutlåtande. 
 

Byggnad/Objekt 

Byggnaden uppfördes 2002 med bärande stomme och avskiljning mellan lägenheter i 
betong. Byggnadens brandtekniska klass är Br1 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. Byggnaden är i 7 våningar med lokaler för särskilt behovsprövat boende, LSS i 
bottenvåningen och enskilda lägenheter på övriga våningar.   
  
I LSS boendet på bottenvåningen finns sex boenderum, brandtekniskt avskilda från varandra 
och från korridoren. I boendet finns också bl a kök, personalrum och tvättstuga. Köket är samma 
utrymme som korridoren, dvs det finns ingen avskiljning mellan kök och korridor.   

Beskrivning händelse  

Enligt händelserapporten och uppgifter från polisen skulle en av personalen laga mat och satte på en 
kastrull med olja på spisen med spisplattan på varmaste läget. Personen lämnade sedan köket för ett 
ärende inne hos en av de boende och när personen återkom till köket brann det. Personen hämtade 
en handbrandsläckare och släckte ned branden. 
 
En boende längre upp i byggnaden uppfattade röklukt och larmade 112. Vid räddningstjänstens 
framkomst konstaterades att branden var släckt. Räddningstjänstens personal kylde de glödande 
resterna, frilade delar av köket för att säkerställa att allt var släckt och ventilerade sedan lokalerna 
med hjälp av fläktar.   
  
Räddningstjänstens personal hjälpte enligt händelserapporten personer på boendet att utrymma.   
 
På boendet finns ett internt utrymningslarm som tidigare varit kopplat till räddningstjänsten via SOS 
som ett automatiskt brandlarm. Larmet är idag kopplat till ett fristående larmföretag. Detta kräver 
alltså en aktiv handling från personalen för att räddningstjänsten ska larmas och i detta fall skedde 
ingen sådan kontakt utan det var som beskrivits ovan en annan boende i byggnaden som larmade 
räddningstjänsten. Personalen på boendet berättade att de trodde att larmet var kopplat till 
räddningstjänsten och ringde därför inte.  

Beskrivning skador 

Delar av köksinredningen brandskadades, foto 1 och 2. Kök, matrums/vardagsrumsdel samt 
korridor rökskadades.  

 
Tre boende och en personal kontrollerades av ambulansen men behövde inte följa med till sjukhus 
för vidare kontroll eller vård.   



 

  

 

Trolig orsak  

Enligt beskrivning i händelserapport och polisförhör har branden startat då en kastrull/stekpanna 
med olja lämnats obevakad på en påslagen spisplatta.  
 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Det framgår tydligt vid samtal med personal på boendet i samband med branden men också vid 
samtal med personal på ett likadant boende i byggnaden bredvid att personalen tror att larmet är 
kopplat till räddningstjänsten. Det är viktigt att samtlig personal har kunskap om larmet och hur det 
ska hanteras. Även om man har ett automatlarm kopplat till räddningstjänsten ska man alltid ringa 
när larmet löser ut för att informera räddningstjänsten om situationen.  
 
Utredningen skickas till:  

• Räddningstjänsten Syd, distrikt Lund för information 

• Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för beslut och genomförande av 
eventuell tillsyn enligt LSO och uppföljning 

• Räddningstjänsten Syd, insats och ledning för information 

• Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl 

• Fastighetsägaren HSB för information 

• Verksamheten LSS boendet för åtgärder i samråd med räddningstjänsten.  
 
 
 
Lund 20191212 
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Kvalitetsgranskat av 
Jonas Sandberg 
Brandinspektör 
 
Källhänvisning 
Händelserapport 2019004875 
Polisrapport 5000- K1206764-19 
Intervju med brandman, styrkeledare 
Besök på platsen 20190926 samt 20191018 då även boende på  besöktes tillsammans 
med brandinspektör Jonas Sandberg 
 
Anna Andersson Carlin, utbildad brandingenjör vid Lunds tekniska högskola (examen 1994), har 
arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan 2006, genomgått Räddningsverkets 
kurs i olycksundersökning, Statens Kriminaltekniska laboratoriums kurs i brandutredning samt 
Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad Universitet.  
  



 

  

 

 
Foto 1 överblick på det brandskadade köket 
 
 

 
Foto 2 vredens position vid räddningstjänstens ankomst 
  



 

  

 

 
Foto 3 vy över korridor med dörr på höger sida in till ett av boenderummen 




