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1 Bakgrund och syfte 

Enligt 3 kap 10 § i lag 2003:778 om skydd mot o lyckor ska genomförda räddningsinsatser 
utredas. 
"När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se ti ll att o lyckan undersöks för att i skälig 
omfattning klarlägga o rsakerna ti ll olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts". 
En olycksundersökning sker främst för att klarlägga o rsakerna t ill olyckan och sprida 
erfarenheter och lärdomar lokalt och nationellt. 

2 Uppdrag och avgränsningar 

Uppdragsgivare är operativ chef Jonas Halmgren. Olycksundersökningen ska redovisa: 
• Trolig orsak ti ll branden 
• Beskriva brandspridningen 
• Beskriva byggnadskonstruktionens inverkan på brandspridningen 
• Förslag på förbättringsåtgärder på aktuell förskola samt på andra liknande 

byggnader /verksamheter. 
• Arbetssätt och kontaktvägar för RTÖG att nå kommun/sko lhuvudman då brand 

inträffar på sko la eller försko la utanför ordinarie kontorstid (i syfte att informera berörd 
rektor/enhetschef) 

3 Metod 

Metoden för inhämtning av faktaunderlag och sammanställning av resultatet i rapporten har 
skett genom: 

Att ta del av Händelserapport 
Att ta del av SOS logg 
Intervjuer med delar av personalen som genomförde räddningsinsatsen (yttre befäl, 
styrkeledarna, inre befäl), inspektör Martin Wig ilius, brand ingenjör Axel Wahle och 
personal på förskolan 
Platsbesök t illsammans med räddningsledare  och inspektör Martin 
Wigilius 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av byggnaden 

Förskolan "Hyllan" är belägen på Skärlundagatan 6 i stadsdelen Skarphagen i Norrköping med 

fastighetsbeteckning Hyllan 8. Förskolan utgörs av en 1-plans byggnad och uppfördes under 
1989. De bärande delarna i byggnaden består av trä och fasadbeklädnaden i huvudsak av tegel 

förutom ett avsnitt med liggande spontpanel av t rä under takfoten, cirka 50 cm höjd, runt 
byggnaden. Fö rskolan har dagverksamhet med 3 avdelningar, totalt 55 elever. 

Till förskolan hör också mindre förrådsbyggnader som också uppfördes 1989, se satellitbild 
nedan. 

Satellitbild på Hyllans förskola - Närliggande förråd rödmarkerade 

Förrådet sydväst om förskolan har en area på cirka 19 kvm och är placerat cirka 4,2 meter från 

gaveln på förskolan. Det nedbrunna förrådet nordost om förskolan hade en area på cirka 11 
kvm och ett skärmtak på cirka 5 kvm och var placerat cirka 5 meter från gaveln på förskolan. 
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Förråden har byggts av oisolerade väggar av träpanel och med takbeklädnad av papp ovanpå 
trä. Förråden har placerats direkt på asfalten utan någon särskild g rund läggning. 

Bild på förrådet sydväst om förskolan 

4.2 Olycksorsaker 

Polisen har inte genomfört någon brandplatsundersökning. Det som finns dokumenterat från 
polisen är en anmälan som upprättades i samband med branden. 
Den troligaste orsaken til l branden bedöms vara att den är anlagd. Då station Centrum anlände 
ti ll branden ser man att dörren ti ll förrådet stå r öppen. Enligt personalen på förskolan låser man 
alltid förråden vid stängning. Detta skulle kunna betyda att någon brutit upp dörren ti ll förrådet 
och anlagt en brand. 
En klotgrill förvarades i förrådet men den hade enligt personalen på förskolan inte använts 
dagen innan. Enligt personalen finns rutiner för hur klotgril len skall hanteras efter användning 
för att minimera risken för att brand ska kunna uppstå i den efteråt. 
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4.3 Beskrivning av brandspridningen 

Klockan 01.45 får inre befälet på RC medlyssning på larmsamtalet til l SOS. En person på cykel 
har sett lågor från ett fristående förråd vid förskolan "Hyllan". Från station Centrum larmas 

räddningsenhet och ledningsenhet. När station Centrum kommer fram klockan 01.52 hade 
branden brutit igenom taket på förrådet och lågorna var cirka 7-8 meter höga och det fanns 
risk för spridning till förskolan då det börjat brinna i altandörren och i trappan av trä på gaveln 
av förskolan . Dessutom har 2 av glasen i t reglasfönstret i altandörren och i fönstret i burspråket 
på fasaden spruckit. 
Klockan 01.54 förstärkningslarmas räddningsenhet och tanken het från station Kvillinge som är 
framme klockan 02.07. 

Skadeplatsen delas sedan upp i 2 sektorer. Station Centrum får sektor "Förråd och 
förskolefasad" av räddningsledaren. Deras uppgift blir att dämpa branden i förrådet och kyla 
fasaden och takfoten. 
Station Kvil linge får sektor "Insida förskola" av räddningsledaren. Deras uppgift blir att 
undersöka eventuell brandspridning till vinden samt venti lera ut rök från vinden och förskolan. 

Efter kontroll med värmekamera visar det sig att det inte fanns någon konstruktionsbrand på 
vinden ti ll förskolan och att det endast var lättare rökspridning in i försko lan som venti lerades ut 

med PPV fläkt. 
Skadorna efter branden begränsas t ill ett totalförstört förråd samt skador på förskolans fasad, 
altandörr, fönster i burspråket samt trappan av trä utanför altandörren. 

Under räddningsinsatsen kom Securitas ut med nycklar till förskolan 
och OCAB kallades till platsen för att utföra saneringen av förskolan under natten så 
verksamheten kunde pågå i förskolan dagen efter. 

Räddningsledaren avslutar räddningstjänsten kl 03.38. 

4.4 Byggnadskonstruktionens inverkan på brandspridningen 

Förrådets byggnadskonstruktion av oisolerade väggar av träpanel och med takbeklädnad av 
tjärpapp ovanpå trä samt ventilationsöppning i takfoten och den öppna förrådsdörren bidrog 
till en mycket snabb och intensiv utveckling av branden i förrådet. Räddningsledarens 
bedömning var att det brunnit minst 10-15 minuter innan station Centrum kom på plats. Då 
station Centrum kom till platsen hade branden brutit igenom taket på förrådet och lågorna var 
cirka 7-8 meter höga. Förrådets placering cirka 5 meter från förskolan gjorde att 
strålningsvärmen blev kraftig mot förskolans nordöstra gavel. 
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Översiktsbild skodeplots 

Vid branden har förskolans tegelfasad stått emot strålningsvärmen utan att ta någon egentlig 
skada medan altandörren och trappan av trä utanför altandörren har kolat och antänts av 
strålningsvärmen. Dessutom har 2 av glasen i treglasfönstren i altandörren och burspråket 
spruckit. 
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Altandörrens stomme var av trä medan utsidan var klädd med mattlackerad aluminium. 
Förmod ligen har st rålningsvärmen varit så pass kraftig att träet bakom aluminiumet antänts och 
spridit sig i t räkonst ruktionen i altandörren, se bild nedan 
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Skador på altandörr 

För knappt ett år sedan installerades altandörrar från varje avdelning på förskolan för att 
fungera som alternativ utrymningsväg. Altandörrarna saknar brandteknisk klassning. Fram ti ll 
dess att altandörrarna installerades var den alternativa utrymningsvägen via fönster vi lket var 

godkänt när förskolan byggdes 1989. 

Vid branden visades det sig att altandörren var den svaga punkten i fasaden mot förrådet. 
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Översiktsbild altandörr 

Den öppna takfoten upp på vinden på förskolan bidrog till viss räkspridning upp på vinden. Det 
mesta av röken strömmade dock rakt igenom vinden och ut igen utan att ge några skador. 
Den öppna takfoten och den öppna vindens träkonstruktion innebar risk för brandspridning till 
vinden och taket om branden sprid it sig upp på vinden via takfoten med betydligt större skador 
på förskolan som följd. 
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5 Förslag på åtgärder 

5.1 Förslag på förbättringsåtgärder på aktuell förskola samt på andra liknande byggnader 
och verksamheter 
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Ändring av byggnad 

I begreppet ändring av byggnad ingår även til lbyggnad och ombyggnad enligt BBR. En 
ti llbyggnad är en åtgä rd där man ökar byggnadens volym. En ombyggnad är en 

ändring som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av 

byggnaden påtag ligt förnyas. Vid mindre ändringar ska ändrad del uppfylla samma 
krav som gä ller vid nybyggnad, om det inte finns synnerliga skäl exempelvis att 

kravnivån uppfylls på annat sätt. Om verksamheten ändras inom hela, eller delar, av en 
byggnad kan följd krav även ställas på delar som inte påverkas direkt, exempel vis 

utrymningsvägar. 

Förslag 1: I det här fallet borde altandörrarna som monterades för knappt ett år sedan 

varit klassade i El 30 då mindre ändringar ska uppfylla samma krav som vid nybyggnad 
enligt BBR. I det här fal let finns inte några synnerl iga skäl att kravnivån uppfylls på 

något annat sätt. Vid branden visade det sig att altandörrarna vara den svaga punkten 

på förskolans fasad 

Skyddsavstånd och avskilj ning mellan byggnader 

När förskolan byggdes 1989 gällde fortfarande Svensk Byggnorm 80 (SBN 80). Här 

nämns 8 meter för första gången som skyddsavstånd mellan byggnader men då 
endast i samband med brandskydd mellan småhus. I SBN 80 fanns också ett 5-

metersavstånd förutsatt att räddningstjänstens insatstid understeg 10 minuter. 

Det var först i och med att Nybyggnadsregler (NR 1) trädde i kraft som det för första 

gången blev tydligt att det är 8 meter som är det avstånd som gä ller mellan 
byggnader, inte bara mellan småhus. 

Enligt nuvarande krav i BBR om skydd mot brandspridning mellan andra byggnader än 
de som omfattas av BBR 5:611 (småhus, komplementbyggnader eller mellan småhus 

och komplementbyggnader) kan man uppnå godtagbart skydd genom ett 
skyddsavstånd på minst 8 meter eller genom en avskiljande konstruktion. 

I det här fal let är både förskolan och förrådet Br3-byggnader och avståndet mellan 
byggnaderna är mindre än 8 meter vi lket enligt dagens regler innebär en avskiljning i 

lägst klass El 30. 
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Förslag 2: Utför förrådet som vetter mot förskolan alternativt förskolan som vetter mot 

förrådet i avskiljning klass El 30. Den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen 
torde vara att utföra förrådet i avskiljning klass El 30. 

Enligt Lagen om skydd mot o lycko r (LSO) 2 kap 2 § skall ägare eller nyttjanderättsinnehavare ti ll 
byggnader eller andra anläggningar bland annat vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador ti ll följd av brand. 
I det här fal let känner inte RTÖG til l vi lka åtgärder som ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren 
ti ll förskolan vidtag it för att minska konsekvenserna av anlagda bränder exempelvis i form av 
förstärkt bevakning av väktare nattetid. Förslagen nedan går över de krav som anges i BBR för 

denna typ av verksamhet men bedöms under vissa omständigheter kunna motiveras utifrån 
LSO 2 kap 2 §. 

Tidig upptäckt av brand 

Enligt BBR til lhör förskolor med dagverksamhet verksamhetsklass SA (VkSA). Utrymmen 

i VkSA ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. 
I VkSA kan sådan anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand utgöras 
av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten där 

varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2• 

För förskola som bedrivs nattetid bör anordning för tidig upptäckt och varning i 
händelse av brand utgöras av utrymningslarm som aktiveras med automatiskt 
brandlarm. (BFS 2016:6). 

Vid senaste til lsynen enligt lagen om skydd mot olyckor 5 Kap 1 § 2015-03-11 
antecknades i tillsynsprotokollet att täckningsgraden av räkdetektorer på förskolans 
avdelningar inte var ti llräcklig och att brandvarnarna inte testades regelbundet. Bristen 

förslags åtgärdas genom att ytterligare brandvarnare, helst seriekopplade, skulle sättas 

upp i lokalerna med prioritet på rum där barnen befinner sig under längre tid. 

På denna typ av verksamheter som förskolor och sko lor är det vanligt förekommande 

att bränder startar som anlagda bränder utomhus nattetid med sen larmning som följd. 

Förslag 2: Enligt LSO skulle det för denna typ av verksamhet och i områden som har 

problem med anlagda bränder kunna vara motiverat med vidarekopplat automatiskt 
brandlarm med takfotslinga. Stora värden skulle kunna räddas istället för de stora 

skador som ofta drabbar dessa byggnader vid brand. 
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Tätning av takfot 

På denna typ av verksamheter som förskolor och skolor startar oftast bränderna som 
anlagda bränder utomhus nattetid med sen larmning som följd . En vanlig 
brandspridning är då via takfoten upp på vinden och taket med stora skador som följd 
på byggnaden. 

Förslag 3: Enligt LSO skulle det kunna vara motiverat att takfoten tätas för att förhindra 
brandspridning via ventilationsöppningen i takfoten. Tätningen av takfoten kan utföras 
med exempelvis brandklassade takfotsventiler eller brandsvällande material, så kallade 
tekniskt avancerade brandskyddsmaterial som expanderar snabbt vid värme. 

6.2 Förslag på arbetssätt och kontaktvägar för RTÖG att nå kommun/ skolhuvudman då 
brand inträffar på skola eller förskola utanför ordinarie kontorstid 

Under räddningsinsatsen försökte räddningscentralen (RC) komma i kontakt med förskolans 

rektor utan att på kontakt med denne. På morgonen fick RC istället kontakt med en person som 
jobbar på förskolan och informerade denne om branden. Någon kontakt togs aldrig med RCB 
från RC. 

Enligt Räddningscentralens drifthandbok kapitel 3 pkt 3.2.2 ska inre befälet på RC: 

• Informera RCB via mobiltelefon för andra händelser ön larm, tex 

o T/8-funktionen i RTÖG:s medlemskommuner och Motala/ Vadstena 

Förslag 4: Då flera kommuners räddningstjänster anslutit sig til l bakre ledning behöver 

drifthandboken revideras så innehållet i drifthandboken stämmer överens med den 

verksamhet som bedrivs på RC. 

Förslag 5: Aktualisera innehållet i d rifthandboken för berörd personal på RC. 

Förslag 6: Komplettera de "Operativa korten" med ett förtydligande om hur TIB

funktionen är organiserad och kontaktpersoner i de kommuner som ingår i RTÖG eller 

är anslutna ti ll bakre ledning på RC. 
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6 Framgångsfaktorer vid branden 

Några framgångsfaktorer vid branden: 
Tidig upptäckt av branden trots att den inträffade nattetid som förhindrade 
brandspridning ti ll förskolan 
Kort framkörning för räddningstjänsten 
Förskolans byggnadskonstruktion med bland annat ytterväggar av tegel 
Tidig larmning av förstärkningsresurser 
Konceptet "Uppstart brand" ger räddningsledaren t id och utrymme att genomföra 
OBBO 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Leif Stenberg 
Brandingenjör 
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