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SAMMANFATTNING 
På kvällen den 9 januari 2018 inträffade en dödsbrand i en lägenhet på Pinnharvsgatan, 

Mölndals kommun. En person påträffades medvetslös av räddningstjänsten inne i sin bostad 

efter larm från granne som kände röklukt och såg rök komma ur en ventil i sitt kök.  

 

Utredningen bedömer att lägenhetsinnehavaren har genomfört ett släckförsök när branden 

upptäcktes istället för att utrymma. Utredningen kan även konstatera att brandskyddet i 

lägenheten ej följde de rekommendationer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) eller Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ger. Det fanns en monterad 

brandvarnare i rummets tak men den var ur funktion på grund av felaktigt monterat batteri 

och var ej heller optimalt placerad. Någon släckutrustning gick inte att finna i lägenheten vid 

den tekniska undersökningen. 

 

Utredningen kan konstatera att följderna av denna brand torde kunnat mildrats om MSB:s 

och RSG:s rekommendationer följts. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
På kvällen den 9 januari kände en boende på Pinnharvsgatan röklukt och såg lite rök komma 

från imkanalen i sitt kök. Det visade sig att det brann i lägenheten under. Räddningstjänsten 

fann en medvetslös person i den brinnande lägenheten. Personen togs ut och avfördes till 

sjukhus med ambulans. Personen avled senare på sjukhuset. 

1.2 Syfte 
Vid alla dödsbränder inom vårt förbund genomförs en olycksutredning enligt de kriterier 

som finns i funktionen Olycksutredning & Analys aktivitetsplan. På detta sätt ökar vi både 

vår egen kunskap inom området samt bidrar till det nationella arbete som MSB 

(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomför angående dödsbränder. 

1.3 Frågeställningar 

• Kartläggning av händelseförloppet 

• Finns det något sätt på vilken samhällsaktörer eller fastighetsägare skulle kunna 

upptäckt en ökad risk för brand i den aktuella bostaden? Vilka åtgärder skulle i så 

fall förhindra det inträffade? 

1.4 Avgränsningar 
Räddningstjänstens insats analyseras ej i utredningen. 

1.5 Redovisningsplan 
Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senas den 31 maj 2018.  

Vidare ska utredningen skickas till MSB. 

2 METOD 
Utredaren har intervjuat delar av den personal som genomförde räddningsinsatsen. 

Platsbesök har gjorts i den aktuella fastigheten. 

Material som använts i utredningen är: 

• Händelserapport och resursbilaga 

• Platsbesök tillsammans med polisen, 2018-01-10 

• Samtal med polisen forensiska sektionen, vid flera tillfällen 

• Intervju, Mölndal lag 1, 2018-01-12 

• Intervju, Frölunda lag 1, 2018-01-12 

• Intervju, Insatsledare, 2018-01-24 

• Samtal, anhöriga vid två tillfällen 

• Samtal, representant HSB Tegen 

• Samtal, förvaltare, HSB Tegen 

 

Analysmetod: MTO-händelseanalys inklusive barriäranalys 
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3 RESULTAT 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 
Brandlägenheten är belägen på plan två i ett flerfamiljshus som tillhör området Bifrost, 

Mölndals kommun. (Bild 1) 

 
Bild 1 Karta över området i Mölndal där olyckan inträffade. Källa Eniro.se 

Lägenheten ingår i bostadsrättsföreningen HSB Tegen. Byggnaden, uppförd år 1970, är i fyra 

plan och har även källare. Den aktuella brandlägenheten bestod av ett rum och kök med hall 

och badrum. En inglasad balkong fanns i anslutning till rummet. 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg genomförde tillsyn på en byggnad inom 

bostadsrättsföreningen 2009-10-30. De tre påpekanden som gjordes har åtgärdats inom 

föreskriven tid. 

3.2 Olycksförloppet 
I lägenheten ovanför brandlägenheten kändes röklukt och det sågs även rök komma ut från 

imkanalen i köket varpå SOS-Alarm ringdes och sedan utrymdes lägenheten. Larmet inkom 

kl. 21:07 och första räddningsenheten anlände till platsen sju minuter senare (kl. 21:14). De 

fick möte av inringaren som visade brandpersonalen till rätt uppgång.  
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3.2.1  Olycksorsaker 

Brandstarten är lokaliserad till köket där den kraftigaste brandhärden fanns inne i ett 

överskåp. I skåpet har det inte kunnat lokaliseras någon anledning till brandstart. Direkt 

under detta skåp fanns en kaffebryggare som var ansluten till en väggkontakt. Denna 

kaffebryggare var involverad i branden. Den hade synliga bränn- och smältmärken i toppen 

av bryggaren. Kaffebryggaren kunde inte uteslutas men brandorsaken förblir okänd enligt 

polisens tekniker. (Bild 2) 

 
Bild 2 Visar kaffebryggaren och överskåp. Anslutning till vägguttag vid pilen Källa RSG 

3.2.2  Konsekvenser av olyckan 

En man, 57 år, som befann sig i sin bostad omkom på sjukhus till följd av skadorna som 

uppkom i samband med branden. Köket blev brand- och rökskadad, resterande del av 

lägenheten blev rökskadad. Det förekom även rökspridning till annan närliggande lägenhet 

via imkanal och till trapphuset via lägenhetsdörr öppnad av räddningstjänsten. 
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3.3 Räddningsinsatsens genomförande 
Kl. 21:09 slogs ”Stort larm” på Mölndal och Frölunda brandstationer. Mölndal åkte med 

räddningsenhet och vattenenhet, Frölunda åkte med räddningsenhet och höjdenhet. Även 

insatsledaren från Mölndal larmades samtidigt. När första räddningsenheten kom fram till 

adressen kl. 21:14 såg de rök komma från en inglasad balkong på plan 2. De fick även möte 

av inringare med besked att det troligtvis fanns en person kvar i lägenheten. Inledande 

arbetsuppgift blev, livräddning genom rökdykning med inträngning via trapphus. När 

rökdykarna trängde in i den rökfyllda lägenheten påträffade de en medvetslös person som 

de omgående bar ut i trapphuset. Rökdykarna noterade inget larm från någon brandvarnare 

när de öppnade dörren. 

 

Insatsledaren anlände kl. 21:17 och etablerade en ledningsplats. Han fick en 

överlämningsrapport av styrkeledaren från Mölndal och fortsatte nu som räddningsledare 

med oförändrad inriktning på räddningsarbetet. 

 

När Frölunda kom fram kl. 21:19 blev deras första order att säkerställa trapphuset och 

lägenheterna ovanför brandlägenheten. Då de kom in i trapphuset möttes de av rökdykarna 

som bar ut den funna personen. Frölundas rökdykare tog över ansvaret för personen och 

Mölndals rökdykare fortsatte med genomsök och brandsläckning. Frölunda tog ut personen 

till den väntande ambulanspersonalen. Tillsammans med ambulanspersonalen startades 

livsuppehållande åtgärder utanför entrén. Frölunda återupptog säkring av trapphuset, när 

det var klart fick de ny arbetsuppgift att hjälpa rökdykarna i lägenheten med sökning då det 

framkommit att det även kunde finnas ett barn kvar i lägenheten. Tillsammans med 

Mölndals rökdykare kunde de konstatera att ingen ytterligare person fanns i lägenheten. 

 

Mölndal hade under sin rökdykning även släckt den uppkomna branden i lägenhetens kök 

och påbörjat rökventilation. Rökdykarnas luft tog slut och de lämnade över friläggning och 

eftersläckning till rökdykarna från Frölunda. 

 

Frölundas rökdykare genomförde eftersläckningsarbete. De frilade ytorna runt 

brandhärden och lämpade ut genom fönstret efter fotodokumentation. De kunde konstatera 

att ingen brandspridningsrisk längre förelåg.  

 

En räddningsenhet från Gårda brandstation larmades som förstärkning och kom till platsen 

kl. 21:26. De fick i uppgift att ta över säkerställandet av lägenheterna ovanför 

brandlägenheten då Frölunda blev insatta i livräddningssöket och eftersläckningsarbetet. De 

kunde konstatera lättare rökspridning till lägenheten direkt ovanför brandlägenheten. 

 

Räddningstjänsten avslutades 2018-01-10 kl. 01:00 efter knappt 4 timmars insats. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Tidig upptäckt av brand 

Det är av allra största vikt att tidigt upptäcka en brand. En brandvarnare är ett mycket 

effektivt sätt att upptäcka en brand. I den aktuella lägenheten fanns en brandvarnare 

monterad i rummets tak. Placeringen var inte optimal då rekommenderat avstånd till vägg 

bör vara minst 50cm (Bild 3) 

 
Bild  3 Brandvarnarens placering i taket. Källa RSG 

När brandvarnaren demonterades visade det sig att batteriet var monterat på felaktigt sätt. 

Polerna var ej anslutna och batteriet var fortfarande i sitt skyddande plasthölje. Utredningen 

kunde inte konstatera när brandvarnaren blivit monterad eller vem som monterat den på 

detta vis. På brandvarnaren stod det 06-11-29, som torde vara ett tillverkningsdatum. En 

livslängd på ca. 10 år var noterad på brandvarnaren av tillverkaren. (Bild 4) 

 
Bild  4 Visar aktuell brandvarnare efter demontering. Källa RSG 
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Efter samtal med representant för bostadsrättsföreningen framkom att föreningen erbjudit 

brandvarnare och montering av dessa för 10–12 år sedan. I vilka lägenheter föreningens 

montörer hade satt upp brandvarnare fanns ingen uppgift om. Utredningen kan inte 

klarlägga om den aktuella brandvarnaren var monterad genom föreningens försorg eller ej. 

 

När en person upptäcker brand är rekommendationen från MSB och RSG att agera enligt 

principen Rädda – Varna – Larma – Släck. Utredningen kan misstänka att denna princip ej 

följdes (se 4.1.2). Hade denna princip använts av lägenhetsinnehavaren kunde utgången av 

olyckan blivit annorlunda. 

4.1.2 Brandsläckningsutrustning 

Ett släckförsök har troligen genomförts av den omkomne. Till detta användes troligen vatten 

och en hink. Denna teori styrks av att vatten spolade ur kranarna i köket och på toaletten 

när rökdykarinsatsen startades. En städhink påträffades vid den plats personen hittades och 

städskåpet i köket stod öppet med en städmopp liggandes på golvet i köket. Någon övrig 

släckutrustning påträffades inte i lägenheten under insatsen eller vid efterföljande teknisk 

undersökning. Utredningen kan inte säkerställa om utfallet blivit annorlunda om sådan 

utrustning funnits tillhands. Erfarenheten är att en rätt använd rekommenderad 

pulverbrandsläckare på 6 kg hade kunnat dämpa och släcka branden vid en tidig upptäckt. 

4.1.3 Rökspridning till annan brandcell 

Det var en granne som larmade SOS-Alarm. Detta gjordes efter att personen känt röklukt i 

sin lägenhet och konstaterat att det kom rök från imkanalen i lägenhetens kök. Denna 

lägenhet är belägen direkt ovanför aktuell brandlägenhet. Normalt förväntas inte att brand 

eller rök inom en timme ska spridas till andra lägenheter i huset i sådan omfattning att 

dessa behöver utrymmas. Det kan konstateras att viss rökspridning skedde till ovanliggande 

lägenhet. Det är dock inte klargjort hur länge det brunnit i lägenheten innan röken spreds 

via ventilationen.  (Bild 5) 

 
Bild 5 Visar imkanalens placering i köket. Källa RSG 
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Under tiden utredningen pågick inträffade ytterligare en lägenhetsbrand inom samma 

bostadsrättsförening (RSG ref.nr. 2018001046). Även denna gång med brandstart i köket 

och rökspridning till annan brandcell via imkanal. Denna gång lyckligtvis utan fysiska 

personskador. 

4.1.4 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Representant för bostadsrättsföreningen uppgav vid samtal att föreningen har ett 

systematiskt brandskyddsarbete som bedrivs kontinuerligt. Föreningen uppgav även att 

offertförfrågan nu ligger ute för att uppdatera detta systematiska brandskyddsarbete. 

Utredningen har inte kontrollerat eller analyserat föreningens systematiska 

brandskyddsarbete. 

 

Utredningen ser att i den aktuella brandlägenheten har det funnits brister i brandskyddet 

utifrån vad som rekommenderas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 

Räddningstjänsten Storgöteborg (bilaga 1 och 2). Utredningen kopplar inte per automatik 

denna brist till ett bristfälligt SBA i bostadsrättsföreningen. Dock konstateras att 

fastighetsägarens SBA bör omfatta utbyte av befintliga brandvarnare innan de av åldersskäl 

blir uttjänta. 

4.2 Rekommendationer 

4.2.1 Systematiskt brandskyddsarbete 

Utredningen rekommenderar bostadsrättsföreningen HSB Tegen att fortsätta, och att 

utveckla, sitt systematiska brandskyddsarbete. 

 

Om föreningen lyckas motivera och entusiasmera sina medlemmar till ett bra 

brandförebyggande arbete med riskidentifiering och riskeliminering i sina lägenheter samt  

att installera bra skyddsutrustning mot uppkommen brand, kan liknande olyckor minskas 

eller helt undvikas i framtiden. 

4.2.2 Rökspridning till annan brandcell 

Utredningen rekommenderar bostadsrättsföreningen Tegen säkerställa att rökspridning ej 

kan ske mellan brandceller snabbare än att lägst motsvara de regler som gällde vid 

byggnadens uppförande. 
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MTO-Händelseanalys Pinnharvsgatan

Göran Dahl, Olycksutredare

Räddningstjänsten Storgöteborg

Bilaga 3
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Barriäranalys

1. Timer i vägguttaget saknades.
Detta kan ha berott på att kaffebryggaren hade inbyggd timer eller att 
kunskapen om nyttan av timer till kaffebryggare saknades eller lågt 
riskmedvetande

2. Felmonterat batteri i brandlägenhetens brandvarnare.
Batteriet fanns i brandvarnaren men var inte urtaget ur sitt skyddande 
plasthölje och ej heller anslutet till brandvarnarens poler. Detta beror på 
bristande kunskap eller slarv vid montering.

3. Principen Rädda – varna – larma – släck användes inte av 
lägenhetsinnehavaren. Detta kan bero på kunskapsbrist eller 
underskattning av brandrökens effekt på människokroppen




