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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 är uppförd 1960 med bärande stomme och avskiljning mellan lägenheter i betong.
Fasaden är beklädd med tegel. 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. Byggnaden är ett flerbostadshus i fem våningar och källare.
Beskrivning händelse
Enligt händelserapporten och uppgifter från personal på plats har en granne hört ljudande
brandvarnare och känt röklukt. Grannen larmade då 112. Vid räddningstjänstens framkomst ljöd
brandvarnaren fortfarande och lägenhetsdörren var låst. Räddningstjänstens personal bröt upp
dörren och det var mycket rök i lägenheten. Ett fönster öppnades för att förbättra sikten och en
person hittades vid soffan i vardagsrummet. Personen togs ut och omhändertogs av
ambulanspersonalen. Branden, som hade startat i eller i anslutning till soffan, tilltog något men
kunde snabbt släckas. Soffan togs ut på balkongen och därefter kunde lägenheten ventilerades på
rök.
Beskrivning skador
En person omkom i samband med branden. Dödsorsaken var inte fastställd när denna rapport
färdigställdes. Lägenheten fick sot- och rökskador, se figur 2-7.
Trolig orsak
Orsaken har inte gått att fastställa. Branden startade i soffan eller på golvet vid den del av soffan
som stod närmst hallen, se figur 8. Enligt uppgift från anhöriga var personen inte rökare men tyckte
om att ha tända ljus vilket skulle kunna ha orsakat branden genom olycka eller om det lämnades utan
tillsyn. Den elektronik som fanns i och omkring soffan var inte inkopplad och kan därför inte ha
startat branden.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Det kan konstateras att larmet ringdes in av en granne och att den boende inte själv ringde 112. För
att påskynda upptäckt av brand och utalarmering av räddningstjänst kan brandvarnare kopplas till
trygghetslarm. I de fall trygghetslarmet inte kan användas går det att koppla brandvarnare till annan
bemannad plats, exempelvis larmfirma via hemlarm. Eftersom brandorsaken eller händelseförloppet
innan upptäckt inte är fastställt är det svårt att avgöra vilka andra förebyggande åtgärder som hade
fungerat bäst i detta fall.

Utredningen skickas till:
• Räddningstjänsten Syd, distrikt Eslöv för uppföljning
• Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för information
• Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl
• Eslövs kommuns samt bostadsrättsföreningen för information
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Intervju med styrkeledare, yttre befäl samt anhöriga
Viktor Willhager, utbildad brandingenjör vid Lunds tekniska högskola (examen 2010), har arbetat
med olycksundersökningar sedan 2014 och brandutredningar sedan 2019, genomgått
olycksutredning grundkurs 5 hp, Karlstad universitet samt Nationellt forensiskt c enters kurs i
brandplatsundersökning.
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