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Sammanfattning 

Branden på Valhallagatan 11 startar med ett tekniskt fel i en styrpanel till frånluftsaggregatet på 
vinden 2020-04-21. Räddningstjänsten släcker den glödbrand som finns i cellulosaisoleringen på 
vinden vid frånluftsaggregatet till lägenheter i trapphus 11 C. 

En serie av händelser som inträffar under kvällen och natten medför att byggnadens tak brinner tidig 
morgon 2020-04-22.  

Räddningstjänsten lämpar inte ut cellulosaisolering som brunnit på vinden, utan den bedöms vara 
genomblöt av den skumvätska som användes från handbrandsläckare. Räddningstjänsten avslutades kl. 
18:45. Bevakningsansvaret övergår till representant för bostadsrättsföreningen som skall kontrollera 
vinden så att inte återantändning sker. Det utförs en efterkontroll av vinden under kvällen ca kl. 22–
22.30 tiden. 

Det inkom ett larmsamtal från en boende i byggnaden under natten kl. 00:47 till SOS och medlyssnade 
lamoperatör på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Samtalet gav inte den indikationen på att 
larmoperatören beslutar att räddningstjänsten skall åka och göra en undersökning av vinden. 

Sammantaget resulterade det i att brand utvecklades på vinden under natten och fick sitt genombrott på 
takkonstruktionen tidig morgon 22 april. 

Räddningstjänsten är på plats ca kl. 05:23 och möts av kraftig rökutveckling från takfoten av 
byggnaden. Strax därefter bryter branden igenom takkonstruktionen. Boende har börjat utrymma sina 
lägenheter och samlas på gården framför byggnaden. Polis och räddningstjänst hjälps åt att evakuera 
byggnaden.  

Delar av takkonstruktionen som brinner faller ner på balkongerna under takfoten. En av balkongerna 
är möblerad med bl.a. ett loungeset. Brand blir så kraftig på balkongen att branden tar sig in i 
lägenheten och lägenheten blir totalförstörd.  

Räddningsledaren har i sin bedömning trott att vindarna, i sin förskjutning av huskroppen, var 
brandtekniskt avskilda i sin konstruktion. Den snabba brandspridningen mellan de båda förskjutna 
huskropparna beror dels på att, delar av träkonstruktion från de båda taken i olika nivåer går in i 
varandras vindsutrymme. 

Räddningsledaren beslutar i sin bedömning att taket byggnaden på Valhallagatan 11 skall brinner av, 
att lägenheter skall skyddas och branden skall begränsas till takkonstruktionen. 

Byggnaden har genomgått modernisering och renoveringar genom åren. En av åtgärderna var att byta 
stammar till avloppet. Dessa ersattes av plaströr år 2003. Varm massa från branden på vinden och 
takkonstruktionen faller ner i plaströren som smälter. Detta orsakar brandtillbud i våningarna under 
och ända ner i källarplan. 
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1 Inledning 

1.1 Lagstöd 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10 § ska en kommun, efter avslutad 
räddningsinsats, se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till 
olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

1.2 Syfte 

Denna olycksundersökning syftar till att undersöka olycksorsaken, samt att kartlägga och förklara 
brandförloppet, vid den brand som inträffade på Valhallagatan 11A-D 

1.3 Mål 

Målet med denna rapport är utifrån olycksorsak och förlopp, dra lärdom av den inträffade händelsen 
och ge kunskap och rekommendationer som förhindrar eller begränsar skadeutvecklingen vid liknade 
händelser på liknade objekt framöver. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten omfattar brandförloppet, från första brandstart 2020-04-21 till dess att samtliga boende 
är utrymda och branden har släckts (räddningstjänsten är avslutad) 2020-04-22. Rapporten 
omfattar inte någon utvärdering av räddningstjänstens insats. Utvärdering av händelsen, insatsen, 
gjord av en extern utredare. 

1.5 Metod 

Information har inhämtats genom intervjuer med räddningstjänstens insatspersonal. 
Tillgängligt ritningsunderlag från tidigare bygglovsärenden på fastigheten har använts för att få 
klarhet i de brandutsatta byggnadernas utformning.  
Fotodokumentation har granskats. 
Polisens protokoll av samtal av vittnen och inblandade. 
Samtal med bostadsrättföreningen, elbolag, tekniker, byggföretag som har anknytning till 
händelsen.   
Under utredningen har olycksplatsen besökts av olycksutredare från räddningstjänsten, vid ett 
flertal tillfällen, dels under insatsen men även vid senare tillfällen. Olycksorsaker utreds dels 
genom hypotesprövning, där uppgifter som talar för eller emot tänkbara orsaker presenteras. 

2 Bakgrund 

2.1 Byggnaden 

Valhallagatan är ett område med flera liknande flerbostadshus som ligger i vinkel mot varandra i olika 
block och fastigheter. HSB Bostadsrättsförening Tygeln i Skara är ägare av fastigheten Verdandi 3 
Den inträffade händelsen är ett flerbostadshus på Valhallagatan 11, Skara. Närmsta byggnad är 
Valhallagatan 9 och vissa referensbilder är tagna från Valhallagatan 15. 
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Bild 1. Översikt över byggnader på Valhallagatan. Brandutsatt byggnad inringad. 

Byggnaden är ett flerbostadshus, byggnadsklass Br21, verksamhetsklass 3A1 är uppförd 1968 i tre plan 
och källare, har fyra trapphus med tre lägenheter per plan, totalt 36 lägenheter. Tolv stycken med ett 
rum och kök, tolv med två rum och kök samt tolv med tre rum och kök. I källarplan finns bland annat 
skyddsrum, tvättstuga, förrådsutrymmen samt teknikrum.  

 

Bild 2: Översikt över lägenhetsytor.  

Den bärande konstruktionen, inklusive bjälklag är gjord i betong Btg II K 200 (teknisk beskrivning i 
bygghandlingar 1964) och varje lägenhet utgör egen brandcell. Ytterväggar är av betong med ytskikt 
av putsad fasad och gavlar av tegel. Takkonstruktionen är av råspont som är klädd med takpapp, 
takstolar är av trä. Vindsytan är fördelad i två sektioner på ca 400m2 + 400m2 med en avskiljande vägg 
i byggnadens förskjutning. Mot betongvalvet ligger 10 cm Rockwool plattor (bygghandling 1965) som 
senare kompletteras med en tilläggsisolering med cellulosaisolering, ca 400-700 mm, troligtvis år 
2006/07 då också taket renoverades.  
________________________ 
1 Nuvarande BBR – Boverkets byggregler 

15 A-D 

9 A-C 

11 A-D 

11 A 

11 D 11 C 

11 B 
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I varje trapphus på plan 3, finns anslutning till vind via utfällbar metallstege bakom dörr i nisch och en 
isolerad låsbar lucka av metall i taket ger tillträde till vinden.  

   

Bild 3: Cellulosaisolering med vindavledare i wellpapp.1 Bild 4: Frånluftaggregat med styrutrustning.1 

Ventilationssystemet består av ett frånluftsystem placerat inne på vinden, ett aggregat för varje 
trapphus. Frånluftsaggregatet hämtar luft från kök, badrum samt vissa utrymmen i källarvåning 
(skyddsrum, städ, hobbylokal, barnagnsförråd, sopnedkast). Dessa är sammankopplade till 
samlingslådor på vinden som leds vidare till frånluftsaggregat. Kanaler på vinden är isolerade med 5 
cm Rockwool nätmatta.  

Tilluften i lägenheterna hämtas via ventiler placerade i fönster i vardagsrum och sovrum. 

 

Bild 5: Översikt på frånluftsystem, vind Valhallagatan 11 A-D 

_____________________ 
1 Foto tagna från vind Valhallagatan 15  
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Byggnaden har genom åren genomgott modernisering och renovering med bl.a. stambyte och byte till 
säkerhetsdörrar Typ S43, brandklass EI 30. Nedan redovisas en rad större åtgärder som utförts: 

 

Stammar 2003/04  
Tak 2006/07  
Entrépartier 2007/08  
Fönster 2009/10  
Fiberdragning m.m. 2012  
Balkonger 2013  
Fasader 2015  
Säkerhetsdörrar 2017  
Tvättstugor 2019  
Trappuppgångar 2020  
 
 
I samband med stambyte har det installerats innertak i wc/dusch/badrum för att dölja röranslutningar 
till våningen ovanför. Rörstammen för avlopp är av plast, 110 mm, löper från vindsblälklag till källare 
i väggnisch genom wc/dusch/badrum samt en plåtnisch i trapphus för anslutning av avlopp kök. På 
vinden ansluts röret via en muff till ett metallrör som går igenom takkonstruktionen och är då en 
avloppsluftare. 

2.2 Byggnadstekniskt brandskydd    

Utrymning från lägenhet sker via trapphus eller via räddningstjänstens stegar. Varje lägenhet är 
utformad som en egen brandcell där mellanbjälklag samt mellanväggar utgör brandcellsgräns EI 60. 

Entrédörrar i trapphus till lägenheter är säkerhetsdörrar av Typ S43, Brandklass EI 30 

Vinden är utförd som egen brandcell i sin helhet. Det finns en avskiljande sektion mellan de förskjutna 
huskropparna som är murad av tegel och delvis belagd med puts och eternitskiva. Denna är av mindre 
betydelse vid brand, då takets träkonstruktion överlappar varandra in i de båda vindarna 
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Bild 6: Skiljevägg med tak i två nivåer, råspot vilar på murrad vägg.2  

Avsaknad av byggnadstekniskt brandskydd på takfoten över balkongerna. De övre balkongerna har 
väderskydd i plåt som har ett avslut innan fasad i undertak. Undertaket vid balkongerna är av råspont, 
en sådan konstruktion utgör denna del av taket också golvet på vinden vid de översta balkongerna. Vid 
brand i balkong eller i lägenhet som sprider sig till balkong, så riktas värme från branden via 
väderskyddet i plåt till takfoten i trä och upp på vind och takkonstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
2 Foto taget från vind Valhallagatan 15. 
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Bild 7: Mellan balkongens väderskydd i plåt och byggnadens betongbjälklag fanns en konstruktion i råspont som ansluter 
till takkonstruktionen. 
 
Ett stambyte är utfört på byggnaden 2003/04. Idag finns 110 mm plaströr mellan våningsplanen, från 
vindsbjälklaget till källarplan. Dessa plaströr till avlopp har brunnit av på vinden och varm massa har 
ramlar ner i rören. Rören har brunnit av på vissa våningsplan i nisch på toaletter ovanför innertaket 
och i nisch till avlopp för kök. Det förkom också genombränning i källare av avloppsrör. 

 

Bild 8: Genombränning av avloppsrör i källarplan, varm massa från takbranden har rasat ner fyra våningar genom röret. 
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2.3 Olycksförloppet 

Här nedan kommer en kort sammanställning av händelserna. 

Tisdag 2020-04-21 kl. 16:39 får räddningstjänsten larm att det ryker från takfoten vid byggnadens 
förskjutning på baksidan på Valhallagatan 11. Brandmännen har svårt att lokalisera var röken kommer 
ifrån. De söker på vinden i trapphus 11C, där syns ingen rök. Sökning görs nu på vind i trapphus 11B, 
inte heller där syns någon rök i denna del av vinden. En av brandmännen tar sig tillbaka till 11C och 
ser efter en stund, i skenet av ficklampan, en rökpuff från cellulosaisolering vid frånluftsaggregatet. 
När man tar sig fram till aggregatet, då ser man på aggregatets ovansida, att den styrutrustning, 
monterat på en plåt i en kapsladlåda av plast, har brunnit och smält plast har runnit ner i 
cellulosaisoleringen. 

     

Bild 9: Brandskada på styrpanel och frånluftsaggregat.            Bild 10: Referensbild från frånluftsaggregat hus 15. 

Bränd cellulosaisolering och plast från styrbox ligger mot aggregatets sida med inloppsrör och halva 
delen av aggregatet under den brunna styrboxen. Isoleringen runt denna del av aggregatet grävs bort 
ända ner till betongbjälklaget och blöts ner av skumvätska från handbrandsläckare. Den blöta 
isoleringen läggs åt sidan. 

En elektriker kallades till platsen och säkerställer att strömmen till frånluftsaggregatet är frånkopplat i 
servicerummet. Händelsen lämnades över till ordförande i bostadsrättsföreningen för efterbevakning 
när räddningstjänsten är avslutad 2020-04-21 kl. 18:45. 

Onsdag 2020-04-22 kl. 00:47 inkommer ett samtal till SOS från en kvinna i trapphus 11D, plan 3. Hon 
känner röklukt i sin lägenhet. Inre befäl på KSC – Kommunernas samordningscentral på SMS – 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har medlyssning i en del av samtalet. Operatören ber kvinnan att 
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gå ut och se om det syns några lågor, kvinnan ser inga lågor. Händelsen lämnas utan att skicka någon 
räddningstjänst, operatören ber kvinnan att återkomma om det förvärras. 

Det har framkommit mer uppgifter senare runt kvinnans upplevelser i och runt hennes lägenhet vid 
den aktuella tidpunkten. Polisen har haft ett samtal med kvinnan, dels via tolk och hennes anhörig och 
har då fått kompletterande uppgifter, om händelsen som inte framkom med tydlighet vid 
telefonsamtalet med SOS. 

Onsdag 2020-04-22 kl. 05:17 Brand i byggnad/Flerbostadshus/Lägenhet inringare ser lågor och brand 
i takkonstruktionen över trapphus 11C och 11D. Styrkeledare från station Skara var först på plats kl. 
05:23 och möts av kraftig rök från takfoten på baksidan av byggnaden. 

  

Bild 11: kl. 05:28 Styrkeledarens första foto, kraftig Bild 12: kl. 05:42 Brandens genombrott ovanför balkonger  
rökutveckling från taket.  (Foto privat) 
 
  

 
Brandens genombrott i takkonstruktionen är ovanför de två balkonger på plan 3 och delar av taket över 
11D. Det brinner också i en lägenhet i 11D, plan 3.  

Inriktningsbeslut och MMI – Mål med insatsen från räddningsledaren blir att förhindra brandspridning 
till den del av vinden som ligger över trapphus A och B, samt att förhindra att branden sprider sig från 
vinden ner i lägenheterna på 3:e våning via balkonger och fönster.    
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Bild 13: kl. 06:09 Brand i hela takfoten på del 11 C-D. Brandmän försöker hålla begränsning vid byggnaders förskjutning. 

Branden sprider sig vidare längs takkonstruktionen till andra delen av byggnadens tak. Takbranden har 
nu spridit sig till hela taket på byggnaden. Denna avskiljning i konstruktionen mellan 
byggnadskropparna, visar efter undersökning i efterhand att brandteknisk funktion var bristfällig. 
Byggnadsdelar i trä löper in varandra ifrån båda håll i skiljeväggen.  

Nytt inriktningsbeslut tas av räddningsledaren. Branden ska begränsas till vindarna. Så lite vatten som 
möjligt ska användas för att minska vattenskadorna i lägenheterna, men spridning ner till lägenheterna 
på tredje våning får inte ske. Vatten används i begränsande syfte längs takfoten och på balkongerna 
när det rasar ner brinnande material från taket. 

2.4 Konsekvenser av olyckan 

Byggnaden har fått totalskador på hela takkonstruktionen, byggnaden har också spruckit i sin 
betongkonstruktion på vissa platser. Rörstammar till avlopploppet har smält mellan våningsplanen av 
nedfallande glöd från takbranden via avluftningsrören som gett vika. Rök- sot- och vattenskador i 
vissa lägenheter på övre plan. Alla boenden i de 36 lägenheterna har flyttat till ersättningsboende 
under renovering.   

 
Personskador: 

Räddningstjänsten har inga uppgifter om att någon person skadats i samband med branden.  
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3 Diskussion  

3.1 Analys  

Takbranden på Valhallagatan har fått stora konsekvenser på grund av att branden har kunnat sprida sig 
i vinds- och takkonstruktionen och nedåt in i vissa lägenheter. 

Brandtillbud på vinden 2020-04-21 kl. 16.39 då det var brand i frånluftsaggregatets styrutrustning. Det 
tog brandmännen ca en timma att lokalisera den pulserande branden med rök puffar från 
cellulosaisoleringen. De släcker glödbranden som förkom i isoleringen, samt kontrollerar omgivningen 
med värmekamera. Bevakningsansvaret efter branden övertogs av representant för 
bostadsrättsföreningen och det gjordes kontroll under senare delen av kvällen vid ca 22–22.30-tiden, 
inget onormalt observerades då enligt kontrollanten. Noteras är att belysningen på vinden är svag med 
bara några få ljuspunkter. Vid frånluftsaggregatet där det har brunnit, är lampglaset och omgivningen 
runtomkring aggregatet väldigt sotigt och har ett mycket begränsat sken från lampan. 

Hyresgästen som bor i trapphus 11D, plan 3, ringer SOS-alarm och påpekar att det är röklukt i 
lägenhet kl. 00:47. Var denna rök kommer ifrån och in i lägenheten, är inte säkerställt. Enligt 
elektriker som var på plats under kvällen och säkrade att strömmen var bruten till aggregatet som 
driver frånluften i 11C säger att frånluftsaggregatet i 11D då var i funktion. Tilluft till lägenheterna tas 
via ventil i sovrum och vardagsrum och rök kan ha kommit in i kvinnans lägenhet på detta sätt via 
ventilerna i sovrummet. Hyresgästen ser bara rök ibland från sitt sovrumsfönster enligt samtalet med 
larmoperatören. Lägenhetsinnehavaren lämnar sin lägenhet kl. ca 01:15-01:30.  

Kl. 05:17 brinner det i takkonstruktionen över lägenhetsinnehavares lägenhet och på balkongen. Detta 
är ca 5-6 meter ifrån den glödbrand i cellulosaisoleringen och styrenheten till frånluftaggregaten som 
räddningstjänsten var och släckte på kvällen. Runt denna plats finns inget tecken på genombränning i 
taket utan genombränning av takkonstruktionen startar vid balkongerna och åt motsatt håll.  

På den aktuella balkongen fanns ett bord och en sittgrupp i konstrotting 1+1+2 längs fönstret och i 
vinkel mot den balkongplåt som det har brunnit ett hål i. På väggen under fönstret sitter en eternitskiva 
som har spruckit och en större bit av skivan har släppt. Här har det också brunnit hål in mot 
vardagsrummet och det vattenburna elementet. Fönster och karm i glaspartiet till balkongen är kraftigt 
brandskadat. Vardagsrummet har omfattande brandskador och räddningstjänsten har lämpat ut viss 
brandskadad inredning. 

Balkongen bredvid på samma plan som genombränning sker i takkonstruktionen, tillhör lägenheten i 
trapphus 11 C. Här är det inte samma brandbelastning. Det finns endast ett kafébord och två stolar i 
metall. Fönsterpartier har klarat sig och ingen brand har uppkommit i lägenheten. 

Det är mycket troligt att nedfallande byggnadsdelar från takkonstruktionen har antänt den möblerade 
balkongen på 11 D. Byggnadsdelar och värmepåverkan från branden i möblerna har påverkat 
glaspartiet på den branddrabbade lägenheten och på så sätt har branden kunnat ta sig in i 
vardagsrummet. 

   

3.2 Brandorsak 

Brandorsaken analyseras med hjälp av en hypotesprövning där olika tänkbara brandorsaker undersöks. 
Analysen av de olika hypoteserna leder fram till en slutsats om hypotesen kan vara en tänkbar 
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brandorsak eller om hypotesen kan förkastas. En av hypotesprövningen grundar sig på brandens 
genombrott ovanför balkongerna.  

3.3 Hypotesprövning 

I syfte att utreda hur branden har startat prövas följande hypoteser: 

1. Brand orsakad av elektriskt fel 

2. Brand orsakad av oaktsamhet eller vårdslöshet  

a. Rökning 

b. Levande ljus 

3. Brand orsakad av återantändning 

 

3.3.1 Brand orsakad av elektriskt fel 

Branden i frånluftsaggregatets styrenhet 2020-04-21 har med stor sannolikhet startats av ett elektriskt 
fel i styrboxen. Brinnande plast från inkapslingen och kretskort har smält och runnit ner i 
cellulosaisoleringen. Elkabel har kontrollerats i närheten av aggregatet. I teknikrummet som ligger i 
källaren har säkringar i elcentral till aggregatet löst ut. Ingen andra säkringar hade löst ut i centralen. 
Att ett ytterligare elektriskt fel eller annan elektrisk orsak som hypotes skulle ha startat takbranden 
2020-04-22 kan troligtvis förkastas vid denna tidpunkt. 

3.3.2 Brand orsakad av oaktsamhet eller vårdslöshet  

Det fanns också spekulationer om händelsen kunde vara oaktsamhet eller vårdslöshet. Denna 
diskussion uppkom när man såg bilder tagna tidigt i brandförloppet och att det brinner så häftigt just 
ovanför de två balkongerna och att en av lägenheterna blev branddrabbad.  

Rökning 

Enligt polisens förhörsprotokoll så är lägenhetsinnehavaren rökare. Balkongen är inredd med sittgrupp 
och bord av typ loungeset av konstrotting. Har inte kunnat få svar på om balkongen var en plats som 
man satt och rökte. 
 

  
Bild 14: Branddrabbad balkong plan 3, 11D              Bild 15: Loungeset som fanns på aktuell balkong. 
 

 

Levande ljus 

Det har inte framkommit om det fanns levande ljus tända på balkongen eller inne i lägenheten. Det var 
en ljummen kväll med sol och en medeltemperatur på 17,2 grader och svag vind 1,4 m/s 2020-04-21 
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enligt SMHI. Lägenhetsinnehavaren lämnar sin lägenhet efter telefonsamtal med SOS runt ca kl. 01:15 
då innehavaren upplevt obehag av rök och röklukt. 
 
2020-07-09 framkom nya uppgifter som kunde förkasta denna hypotes innan den har kartlagts till 
fullo. En boende i området som läst artikel i lokalpressen, om hur polisen och räddningstjänsten 
arbetar med händelsen. Hen kontaktar polisen och visar foto som är taget tidigt i händelsen, innan det 
brinner igenom ovanför balkongerna. Bilden visar också att det inte ännu har brunnit på balkongen och 
balkongräckets plåt är fortfarande intakt. 
Att oaktsamhet eller vårdslöshet skall sammanfalla med att räddningstjänsten var på plats kvällen 
innan har en låg sannolikt och att nytt bildbevis visar att det ännu inte brunnit på balkongen visar att 
man kan förkasta denna hypotes. Det visar att det är brinnande delar från taket som har orsakat 
branden på balkongen och vidare in i lägenheten. 
 

 
Bild 16: Foto taget av boende innan brand bryter igenom takkonstruktionen och brand uppkommer på balkongen. På bilden 
syns inte genombränning av balkongplåt. (Foto privat) 

3.3.3 Brand orsakad av återantändning 

Räddningstjänsten hittar och åtgärdar den glödbrand som finns i cellulosaisoleringen 2020-04-21, de 
blöter ner isoleringen med skumvätska och lägger den åt sidan. Kontroll görs också av taket ovanför 
initialbranden på takstol och råspont med värmekamera. Stenullsnätmattan runt de två inloppsrören till 
frånluftsaggregatet tas bort. Cellulosaisoleringen läggs åt sidan och bedömningen är att den är så blöt 
att den inte kan återantända. I ett tidigt skede av händelsen diskuterades att den brända isoleringen 
skall lämpas ut via takluckan i säckar och lyftas ner med hjälp av höjdfordon. Detta utfördes inte. 
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3.3 4 Brandprov av cellulosaisolering  

Ett enkelt brandprov på cellulosaisoleringen som hämtats från vinden på Valhallagatan 15 har utförts 
av räddningstjänsten. 

1. Vid antändning med tändsticka, glöder endast en mindre yta på ca 4*4 cm och sedan 
självslocknar. 

2. Vid antändning med tändsticka och låta stickan ligga kvar. Brinner med låga från stickan och 
glöder på ytan på ca 15*15 cm, självslocknar när energin i stickan är slut. 

3. Tänder plast ovanför cellulosaisoleringen och låter den droppa ner i isoleringen. Det brinner 
med öppen låga så länge det finns energi kvar i plasten, självslocknar. Det bildas ett hål i 
isoleringen. 

4. Tänder plast ovanför cellulosaisoleringen och låter den droppa ner i isoleringen. Plasten 
brinner med öppen låga. Tillför mer brännbart i form av träflis inbäddat i isoleringen, träflisen 
antänder och brinner tills energin i träflisen tar slut.  

5. Tänder plast ovanför cellulosaisoleringen och låter den droppa ner i isoleringen. Plasten 
brinner med öppen låga. Tillför mer brännbart i form av träflis inbäddat i isoleringen, träflisen 
antänder och brinner.  
Lägger över ny isolering för att se om branden fortgår. Det ryker ett tag igenom isoleringen 
som sedan avtar. Efter ca 10 min finns fortfarande hög värme kvar i den brunna isoleringen 
och plasten, små rökslingor visar sig ibland. Långsam temperatursänkning. 

Cellulosaisoleringen glöder på ytan och bildar ett kolande skikt på isoleringen. För att brinna med 
öppen låga behövs troligtvis något mer brännbart i sin närhet. Vid takfoten finns vindavvisare av 
spikad papp på insidan, för att skapa en luftspalt mellan takets råspont och cellulosaisoleringen. 
Landgångar av träplank finns för service av frånluftsaggregat och kontroll av vind. Delar av 
takstolarna ligger i inbäddade i isoleringen. Vi undersökning på vinden i hus 15 fanns också 
kvarlämnat spill av virke i isoleringen.  

Efter samtal med en leverantör och tillverkare av liknade produkt säger han, -för att få en 
brandhämmande cellulosaisolering så har troligtvis borsyra blandats in i isoleringen vid 
tillverkningen. Denna typ av cellulosaisolering ska då vara brandklassad, -B30-klassad 
konstruktion typgodkänd. Den framställs i en kallprocess genom återvinning av dagstidningar.  

Det finns ingen dokumentation som visar när byggnaden har tilläggsisolerats. Utredaren finner ett 
dokument i en av nischerna upp till vinden om cellulosaisolering av typ WARMFIBER ett företag 
som inte finns idag. Svenska Warmfiber AB låg i Kopparberg. WARMFIBER togs över av 
installationskåren 1985, som täckte hela Sverige  
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Bild 17: Infolapp som hittades i nisch och utdrag ur WARMFIBER produkt broschyr. 

4 Slutsats 

4.1 Brandorsak 

Ett troligt scenario på att branden på vind och takkonstruktionen på Valhallagatan 11 kan vara att 
glödande material i cellulosaisoleringen har funnits kvar, efter att inte initialbranden har blivit helt 
släckt. Troligtvis har tillräcklig värme funnits kvar i isolering som lagts åt sidan. Tiden mellan ca 
kl. 18.45 då räddningstjänst avslutades och ca kl. 22–22.30 när kontroll utfördes, sågs ingen rök 
vid kontrollen av vinden. Troligtvis har en långsam pulserande glödbrand fortsatt i isoleringen. 
Det var en representant för bostadsrättsföreningen som räddningstjänsten lämnade över 
bevakningsansvaret till. Tiden mellan ca kl. 22:30 och kl. 05:00 börjar det att utvecklas rök på 
vinden. Enligt förhörsprotokollet från polisen känner lägenhetsinnehavaren röklukt i sin lägenhet 
redan vid ca kl. 23:00 och tror då att det är från den tidigare branden. 

Hen ser senare från sitt sovrumsfönster att det kommer rök från taket, vid takfoten, och att det 
kommer in rök i hens lägenhet på plan 3 i trapphus 11D, hen kontaktar då SOS kl. 00:47. 

Troligt är att glödande brand i cellulosaisoleringen sprider sig till takfotsventilationen. Där finns 
en avskiljning av pappskivor som säkerställer takfotsventilationen mellan takets råspånt och 
cellulosaisoleringen. Pappen brinner och sprider brand nedåt mot takfoten som är i trä, vid 
balkongerna är det råspånt i konstruktionen på golvet och en god syresättning för brandutveckling. 
Där blir en tydlig genom bränning av konstruktionen och en spridning till övrig träkonstruktion. 

Vid polisens förhör med lägenhetsinnehavaren om iakttagelser vid branden framgår det att en tolk 
har medverkat i förhöret. Det är också en nära anhörig till kvinnan som har deltagit i förhöret och i 
det samtal till SOS under natten 2020-04-22 kl. 00:47. Det som framgår i förhöret om iakttagelser 
vid branden inte har med tydlighet framkommit vid det telefonsamtal under natten med SOS och 
inre befäl på KSC, som är med i samtalet på medlyssning.  
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4.2 Avslutande av räddningsinsats 

En räddningsinsats ska pågå så länge som förutsättningarna enligt LSO1 1 kap 2 § är uppfyllda, 
dvs. att kommunens (eller statens) skyldighet att göra en räddningsinsats ska vara motiverad med 
hänsyn till de fyra kriterierna: 

 behov av ett snabbt ingripande, 
 det hotade intressets vikt, 
 kostnaderna för insatsen, 
 omständigheterna i övrigt. 

När dessa förutsättningar inte längre är uppfyllda ska räddningsledaren besluta att 
räddningsinsatsen avslutas. 

4.2 Räddningsledarens ansvar 

LSO1 3 kap 9 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) 
fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad 
skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den 
egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering 
och återställning. 

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, 
får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs. 

I paragrafens andra stycke framgår att räddningsledaren kan utföra bevakning på 
ägarens/innehavarens bekostnad efter avslutad räddningsinsats. I praktiken innebär detta att 
räddningstjänsten äger rätt att begära ersättning för räddningstjänstpersonal som stannar kvar på 
platsen för att bistå ägaren/innehavaren eller för räddningstjänstutrustning som kvarlämnas för 
ägarens nyttjande. Räddningstjänsten bör i sådana fall tydligt klara ut, om möjligt skriftligt, vilka 
förutsättningar som gäller. Ägare/innehavare som utnyttjat egen personal eller utrustning står själv 
för dessa kostnader. 

4.3 Rådgivning 

Det är självklart angeläget att ägaren/innehavaren ges allt tänkbart stöd i form av sakkunnig 
rådgivning vid övertagandet av ansvaret. Detta kan t ex bestå av att en checklista upprättas för 
vilka åtgärder som ska vidtas vid bevakningen, hur ofta dessa åtgärder ska utföras, att erforderlig 
instruktion ges för användande av räddningstjänstutrustning som man kommit överens ska 
kvarlämnas för ägarens nyttjande osv. Vidare är det viktigt att ge information om hur ägaren 
snabbt kan kontakta sakkunnig inom kommunens räddningstjänst, t ex genom ett telefonnummer 
till jourhavandefunktion, där rådgivning kan erhållas. 

4.4 Förändrad rutin för SMS 

Vid ett avslutande av en räddningsinsats och bevakningsansvaret övergår till ägare eller 
innehavare så har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ändrat sina rutin på det skriftliga 
dokumentet. Dokumentet gås igenom gemensamt och undertecknas av räddningsledare och den 
person som åtar sig bevakningsansvaret. Dokumentet har blivit tydligare vad, när och hur 
bevakningen skall genomföras. 

1 LSO – Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
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5 Rekommendationer 

5:1 Fastighetsägare 

För att förhindra konsekvenser vid en brand i flerbostadshus som har liknade konstruktion som denna 
byggnad på Valhallagatan rekomederar utredaren. 

 Att fastighetsägaren inventerar och kartlägger skyddet mot brandspridning inom sina 
byggnader i område. 

 Takfoten över balkongerna eller fönster bör skyddas i lägst brandteknisk klass EI 30 i syfte att 
förhindra brandspridning från brand i underliggande lägenhet till takkonstruktion.  

 Vindkonstruktionen har en avskiljning i sin konstruktion i byggnadskroppens förskjutning. 
Den bör avskiljas mellan byggnaderna i lägst brandteknisk klass EI 30.  

 En förstärkning av avskiljning mellan huskropparna inom vindskonstruktionen, vid den 
ventilerade takfoten. Att utföra en brand teknisk klassning av takfoten i lägst klass EI 30, kan 
hindra spridning till vindsutrymmet.   

 Ser över det brandtekniska skyddet mellan vindsplan och ner i lägenheterna via genomföringar 
främst via plaströr för avloppet. Att en brandstrypare monterats på röret kan vara en möjlig 
lösning. 
I detta fall har värmen kommit inifrån plaströren av nedfallande varm massa från takbranden. 
På så sätt troligtvis inte påverkat den brandtekniska konstruktionen som rörstrypare som 
påverkas av värme utifrån. 
 

10.19 Stambyte 

Stambyte betraktas som ändring av berörd del, det vill säga att krav ställs på de nya rör men 

inte på delar som inte ändras. 

Vid stambyte i befintliga byggnader kan dock utformning av befintlig schakt behöva beaktas. 

Ändras förutsättningarna exempelvis genom att gjutjärnsrör byts till plaströr behöver 

avskiljning i klass EI 15 utföras mellan rören och ventilationskanaler om dessa placerade i 

samma schakt. 

Byte av gjutjärnsrör till plaströr påverkar även genomföringar i brandcellsgräns där 

brandtätningar normalt behöver utföras med brandstrypare. Om schaktet endast är åtkomligt 

från badrummet kan det bli mycket kostsamt att komplettera med brandstrypare i efterhand 

om detta missas. 

Om rör till golvbrunn är placerade i lägenheten under är det extra viktigt att tänka på att 

använda rätt material i rör och golvbrunn så att brand inte kan spridas från en lägenhet till 

lägenhet ovan. 

Utformningen med plaströr och plastgolvbrunnar kan vara svåra att lösa brandtekniskt. 

Brandstrypare kan ofta vara en möjlig lösning. 

Sid 126-127 https://bengtdahlgren.se/handbocker/ 
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5:2 Räddningstjänst 

 Råd, utbildning och anvisningar till fastighetsägare. 
 Tillsyn av flerbostadshus. 
 Vid avslutad räddningsinsats, att vara tydlig och väl dokumentera underlag för hur fortsatt 

bevakning skall genomföras. 
 Göra en bedömning om personens möjlighet att hålla efterbevakning. 
 Skapa rutin vid nekande beslut av inre befäl och hur skall dessa dokumenteras. 
 Vid bristfällig information från inringare alltid tillse att antingen utsedd person för 

efterbevakning eller personal från räddningstjänsten gör en kontroll av platsen. 
 Ett mobilt brandlarm som kan kopplas till larmcentral som hjälp till efterbevakning.  
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Bilaga 1 

Foton och ritningsnnderlag från initialbranden 2020-04-21 . 

1. 

Bild 1. 

Bild 1. 

J -:a=w ___ _ - -..,; 

Entresida byggnad 2. 

Översikt av tläktaggregat Valhallagatan 11 C. Styrpanelen som brann 2020-04-21, 

panelens placering markerad med röd pil. Blå markering där cellulosaisolering togs 
bo1t. Lucka från trapphus markerad med röd ring. 

1. Befintlig avskiljning där takkonstmktion i trä går in i de båda vindarna. Se bild 6. 
BL - Brandlucka finns inte i konstmktionen. 

2 . Avskiljning med 8 mm eternit, på den 400 m2 vinden. Avskiljningen saknades vid 
kontroll när brandutredning utfördes, om den togs bo1t vid takrenove1ing eller om den 
inte har funnits från bö1jan när byggnaden uppfördes har inte gått att verifieras. 
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Bild 2.    Bild 3. 

 

Bild 2. Baksida av styrpanelsens plåtfäste på frånluftsaggregatet, på bildens syns också 
innertaket av råspont och takstol mot entrésida /gård på byggnaden. Bilden tagen i 
riktning från taklucka från trapphus. I bakkant syns del av den träbrygga som leder till 
frånluftsaggregatet från lucka i trapphus.  

Bild 3. Cellulosaisolering har tagits bort ner till betongvalvet runt frånluftsaggregatet. 
Isolerande nätmatta borttagen från inloppsrör. Smält plast från styrpanel runnit ner mot 
bl.a. motorbrytare och inkommande elkabel i VP-rör 
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Bild 4. 

Bild 4. 

Bild 5. 

Bild 6. 

Bild 6. 

Bild 5. 

Tak av råspont påverkat av välme och sot ovanför styipanelen som brunnit.. På bilden 
syns isolering av rör till frånluftshuv på taket. 

Takstolen med ljuskälla vid frånluftsaggregatet, lampglas ät· kraftigt sotat.. I nedkant 
bild syns takfotsventilationen med avskiljning med pappskivor som säkerställer 
ventilation mellan tak och isolering. 

Frånluftsaggregatets placering och brandplats 2020-04-21 markerad med röd ring. 
Vindsbrandens första observerade genombrott och riktning 2020-04-22 ca kl. 05:30 i 
konstruktionen markerad med pil. Det är ca 6 meter från initialbranden till första 
brandgenombrott ovanför balkonger ca 12,5 timmar senare. 
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