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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 Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag
Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder
och sakkunnigutlåtande.
Byggnad/Objekt
Byggnaden är uppförd 2013 i ett plan som ett modulsystem. Byggnadsmaterialet består av regelverk i
trä och fasadskivor av pressat trä (foto 1). Grunden är en torpargrund som står på plintar och själva
grundbeläggningen består av tryckimpregnerade trallbrädor (foto 2).
I byggnaden finns ett brand- och utrymningslarm som är kopplat till väktarbolag. Det finns inga
detektorer eller värmekablar på utsidan av byggnaden.
Beskrivning händelse
En person ringde upp SOS som såg rök och lågor från taket på skolbyggnaden. Vid
räddningstjänstens framkomst brann det i taket och gaveln vid barnvagnsförrådet.
Räddningstjänsten släckte branden. För att säkerställa att branden inte hade spridit sig vidare i
byggnaden fick räddningstjänsten riva ner träpanel och plåtar. Räddningstjänsten fick bryta upp en
dörr för att kontrollera att branden inte hade spridit sig in i byggnaden. Inne i byggnaden upptäcktes
endast brandrök.
Beskrivning skador
Byggnaden fick brandskador i träfasad (foto 3 och 4).
Mindre sot- och rökskador inne i byggnaden (foto 5).
Inga personskador har inrapporterats.
Trolig orsak
Branden är anlagd.
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering
Utredaren föreslår:
 att fastighetsägaren förstärker det tekniska brandskyddet med utvändigt brandlarm.
 att fastighetsägaren beskär träd och buskar för att förebygga bränder i området.
 att fastighetsägaren förstärker torpargrunden på byggnaden med obrännbart material (foto 4
och 5).



Om byggnaden hade varit försedd med automatiskt brandlarm med utvändig
detektion kopplad till räddningstjänsten, hade räddningstjänsten kunnat släcka
branden och begränsa skadorna betydligt tidigare.

Utredningen skickas till:
 Räddningstjänsten Syd, distrikt Lund för kännedom
 Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet för beslut och genomförande av
eventuell tillsyn enligt LSO
 Räddningstjänsten Syds samtliga insatta befäl
 Fastighetsägaren Lundafastigheter för åtgärder i samråd med räddningstjänstens
tillsynsförrättare
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Intervju med brandman och yttre befäl.

Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brandutredningar och olycksundersökningar sedan
2012, genomgått Räddningsverkets kurs i olycksundersökning, kurs i brandutredning Statens
Kriminaltekniska laboratorium.

Foto 1. Träpanel i torpargrunden.

Foto 2. Lösa bräder vid torpargrunden.

Foto 3. Brandskador på fasaden och barnvagnsförråd.

Foto 4. Brandskador i nedankant på fasaden vid vattenrör.

Foto 5. Sotskador inne i byggnaden ovanför dörr.

