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SAMMANFATTNING 
Natten mellan den 16:e och 17:e april utbröt en brand på en balkong i ett flerbostadshus i 

Lindome. Branden spreds snabbt längs byggnadens fasad och upp på vinden. I samband med 

branden och räddningsinsatsen orsakades skador på flera lägenheter och delar av vinden 

totalförstördes vilket ledde till stora sanerings- och renoveringsarbeten. 

På grund av de stora skadorna har det i denna utredning undersökts hur byggnadens 

brandskydd har fungerat under branden och insatsen. Slutsatsen är att förloppet varit vad 

som kunnat förväntas i en sådan byggnad och att de byggnadstekniska skyddssystemen 

fungerat som tänkt. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Den 17 april 2021 klockan 01.27 inkommer 112-samtal till SOS Alarm/LC om brand i ett 

flerbostadshus i Lindome. Vid framkomst till platsen möts styrkan från Lindome 

brandstation av kraftig brand i fasad och balkong utanpå byggnaden. Branden sprider sig till 

vinden och insatsen blir lång och omfattande. Lägenheterna i byggnaden evakueras under 

natten och två personer avtransporteras till sjukhus, bland dessa en person som hoppat från 

andra våningen för att undkomma branden. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna utredning är att undersöka händelseförloppet vid den aktuella händelsen, 

med fokus på brand- och byggnadstekniska aspekter. Genom att ta vara på och dela 

erfarenheterna från denna utredning kan kunskapen inom organisationen ökas kring 

konstruktion och förväntade brandförlopp. 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ska besvaras i utredningen: 

• Hur kunde initialbranden få en sådan hastig och omfattande spridning till övriga 

lägenheter i byggnaden? 

• Fanns det några brandtekniska avskiljningar i konstruktionen? 

• Har någon del av det byggnadstekniska brandskyddet inte fungerat som förväntat? 

• Vilka tänkbara åtgärder kan förhindra ett liknande brandförlopp? 

1.4 Avgränsningar 
Orsak till den initiala branden kommer inte att undersökas i denna utredning då 

förutsättningarna för detta saknats, sanering hade redan påbörjats i byggnaden då 

utredningen initierades. RSG har efterfrågat Polisens utredning angående brandorsak från 

förundersökningsledare men deras utredning var inte slutförd innan färdigställandet av 

denna rapport.  

Räddningsinsatsens genomförande kommer inte att utvärderas i denna utredning. Vid 

platsbesök efter räddningsinsatsen framkom att det i samband med insatsen uppstått stora 

vattenskador, detta kommer dock inte hanteras i denna utredning. 

1.5 Redovisningsplan 
Utredningen ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivare senast 31 augusti 2021. 

Rapporten ska även delges MSB samt berörd fastighetsägare. 
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2 METOD 
Nedan beskrivs den metod som använts för att genomföra utredningen. 

2.1  Inventering av byggnaden 
Ritningsunderlag har inhämtats från Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stads arkiv. 

Tillgängligt material i arkivet var en teknisk beskrivning, planritningar, fasadritningar samt 

konstruktionsritningar. Någon särskild redovisning av brandskyddet fanns inte. 

2.2  Platsbesök 
Utredarna genomförde ett platsbesök på olycksplatsen 2021-05-11. En representant för 

fastighetsägaren Förbo AB närvarade vid besöket. Vid besöket undersöktes lägenheter och 

andra utrymmen i trapphus 5, 7, 9 och 11. Platsbesöket dokumenterades med foton. 

2.3  Fotodokumentation 
Platsen och händelsen har dokumenterats med foton, både under pågående räddningsinsats 

och vid efterföljande platsbesök. Samtliga bilder i denna rapport är tagna av 

Räddningstjänsten Storgöteborg. 

2.4  Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med styrkeledare för Lindome räddningsstyrka som var först på 

plats samt med representant för fastighetsägaren. 

2.5  Ingenjörsmässiga bedömningar 
Utifrån händelserapport, inhämtat underlag, observationer vid platsbesöket samt kunskap 

om byggnadstekniskt brandskydd och brandförlopp har ingenjörsmässiga bedömningar 

gjorts angående troligt händelseförlopp. 
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3 RESULTAT 

3.1 Beskrivning av byggnaden 
Nedan redogörs för byggnadens konstruktion och brandskydd. Informationen bygger på 

observationer på plats, granskning av ritningsmaterial från Stadsbyggnadsförvaltningens 

arkiv samt bedömningar utifrån de byggregler som gällde vid uppförande av byggnaden. I 

Figur 1 nedan visas del av byggnaden. 

 
Figur 1. Foto på byggnadens baksida, med branddrabbade delar klädda med byggnadsställning längst till vänster i bild 

Byggnaden är av lamellhustyp och uppfördes 1967 tillsammans med ytterligare tre längor 

på fastigheten. Tillämpbara byggregler bör med tanke på byggnadsåret vara BABS 1960. 

Tyvärr fanns vid tiden för utredningen ingen beskrivning av brandskyddet tillgänglig i 

kommunens arkiv. Mindre ändringar har enligt arkivet gjorts under åren men inget som 

bedöms haft betydande påverkan på brandskyddet. 

Byggnaden har tio trapphus (med udda nummer 1-19) och totalt 48 lägenheter. 

Byggnaden är i utförd i två plan med källare i souterräng. I fyra av trapphusen (trappa 5, 7, 9 

och 11) är källaren inredd med lägenheter, i övriga delar av byggnaden utgör källaren 

förrådsutrymmen och en mindre lokal. I varje trapphus finns två lägenheter per plan. 

Vindsutrymmet är oinrett. 

3.1.1  Konstruktion 

Byggnadens bärande stomme, inklusive mellanbjälklag och lägenhetsavskiljande väggar, är 

utförd i betong. 

Ytterväggarna har ursprungligen haft träpanel på en träregelkonstruktion men 

fasadmaterialet har 1989 ersatts med en fasadskiva med sjösten och väggarna 

tilläggsisolerats. 

Balkongerna består av en bärande stålkonstruktion samt platta och räcken klädda i träpanel.  
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Takkonstruktionen har takstolar i trä och underlagsspont. Yttertaket är täckt med takpapp. 

Takfoten är klädd med träpanel.  

Vindsbjälklaget mellan vind och det översta våningsplanet är utfört med gipsskiva, träpanel 

och isolering av mineralull. 

3.1.2  Byggnadstekniskt brandskydd 

I detta avsnitt redogörs för de olika byggnadstekniska skyddsåtgärder som vidtagits i 

byggnaden. 

3.1.2.1 Skydd mot brandspridning 

Respektive lägenhet utgör en egen brandcell. Källarutrymmen med förråd utgör också egna 

brandceller avskilda från trapphusen. 

På vinden finns murade väggar i vad som ser ut som lättbetongblock som sträcker sig hela 

vägen upp till taket. Vid en grov mätning delar dessa väggar upp vinden i sektioner om cirka 

400 m2, vilket stämmer överens med reglerna om brandsektioner på vind i BABS 1960 

24:5232. Avskiljningarna framgår dock inte av ritningarna som granskats. I Figur 2 nedan 

syns muren efter rivning av takkonstruktion i branddrabbad del av vinden. 

 
Figur 2. Foto på avskiljande mur på vind, taget vid platsbesök 

  



Brand i flerbostadshus, april 2021, Lindome 

 

 

 
8 

 

Takfoten är klädd med träpanel och ser inte ut att innehålla något särskilt skydd mot 

brandspridning. I BABS 1960 fanns heller inte något explicit krav på skydd av takfot. Se 

Figur 3 nedan som visar takfoten i oskadd del av byggnaden. 

 
Figur 3. Foto på takfot i anslutning till balkong, taget vid platsbesök 

3.1.2.2 Tidig upptäckt och varning 

Det har i en del av lägenheterna funnits brandvarnare installerade. Fastighetsägaren 

ombesörjer brandvarnare vid kontroll av lägenheter mellan hyresgäster. Enligt 

representanten vid platsbesöket förekommer dock att hyresgäster monterar ner 

brandvarnare eller försummar att byta batterier vid behov. 

3.1.2.3 Utrymning 

Det framgår inte av inhämtat underlag hur utrymning av byggnaden är tänkt att fungera 

men rimligtvis utgör trapphuset den primära utrymningsvägen och fönster, delvis med hjälp 

av räddningstjänstens stegutrustning, den alternativa utrymningsvägen. Lägenheterna är 

genomgående och endast det översta våningsplanet saknar tillgång till markplanet utanför. 
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3.2 Beskrivning av händelseförloppet 
I detta avsnitt beskrivs händelseförloppet under branden och räddningsinsatsen. I Figur 4 

nedan visas en översiktsbild av byggnaden och de branddrabbade delarna, tagen med 

räddningstjänstens UAS i samband med räddningsinsatsen. 

 
Figur 4. Foto över skadade delar av byggnaden efter insatsen, med markeringar, tagen med UAS under insatsen 

3.2.1  Initialt brandförlopp 

Av totalinfo vid utlarmning, insatspersonalens initiala observationer och skadorna i 

efterhand att döma är den troliga startplatsen för branden på någon av de fyra balkongerna. 

Vid samtal med första styrkeledare på plats framgick att branden vid deras framkomst 

redan omfattade samtliga balkonger och hade tagit sig upp mot vinden. 

Från den ursprungliga balkongen har branden spridits via de brännbara delarna i 

balkongkonstruktionen till övriga tre balkonger. På Figur 5 nedan syns de fyra utbrunna 

balkongerna under ett tidigt skede i räddningsinsatsen och det framgår även att spridning 

skett uppåt till vinden och takkonstruktionen. 

 
Figur 5. Foto på balkongerna där branden startat, klockan 03:25 enligt filens metadata, taget under insatsen 
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I Figur 6 nedan framgår att brandpåverkan på den mellersta balkongen varit kraftig. Till 

vänster syns brandskadorna i form av kraftigt förkolnade träytor samt deformation av den 

bärande stålkonstruktionen. Det har även funnits en avskiljande vägg av trä mellan 

balkongerna vilken syns på referensbilden från en oskadd balkong till höger. 

 
Figur 6. Foto på skadad balkong på det mellersta planet samt referensbild på oskadd balkong, taget vid platsbesök 

3.2.2  Brandspridning 

Från balkongerna har branden spridits horisontellt inåt till de fyra lägenheterna som 

ansluter till balkongerna, högst troligen genom fönster som gått sönder av värmepåverkan. 

Branden har även spridits vertikalt upp till takfoten som ansluter till innertaket på de övre 

balkongerna. Genom den brännbara takfoten har branden tagit sig vidare in på vinden och 

där fått fäste i de brännbara delarna i takkonstruktionen. Redan vid första 

räddningsenhetens framkomst görs bedömningen att branden tagit sig in på vinden.  

Branden i vindssektionen ovanför balkongerna är så kraftig att det brinner genom yttertaket 

och även nedåt genom vindsbjälklaget lokalt. Brandspridning förekommer till nästa 

vindssektion österut ovanför trapphus 11, förbi den avskiljande muren, vilket framgår av 

Figur 7 nedan. Någon brandspridning kunde inte observeras till nästa sektion västerut 

ovanför trapphus 5. 
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Figur 7. Foto på brandspridning förbi brandavskiljande mur ovanför trapphus 11, taget vid platsbesök 

Vissa brand- och rökskador förekommer i lägenheterna överst i trapphus 7, direkt under 

den branddrabbade vindssektionen. Det är dock svårt att utröna exakt hur dessa skador 

uppstått då håltagning och omfattande rivning av vinden har skett i samband med insatsen. 

3.2.3  Räddningsinsatsens genomförande 

Inledningsvis angrips branden utifrån för att fördröja vidare spridning via fasad och 

balkonger. Därefter påbörjas parallella angrepp invändigt och på taket. Flera enheter 

arbetar på taket med begränsningslinjer genom tvärsnittshåltagning, kylning med dimspik 

och vattenbegjutning med strålrör för att hålla branden inom den första vindssektionen.  

Efter ett tag observeras att vindsbjälklaget börjar ge vika i trapphusen, och insatsen 

fortsätter enbart utvändigt. En fördröjningslinje förbereds genom ytterligare håltagning och 

man fortsätter arbeta med begränsningslinjerna samt vattenbegjutning av 

vindskonstruktionen 

Slutligen rivs och friläggs vindskonstruktionen med hjälp av en kranbil med gripklo för att 

kunna komma åt branden ordentligt och släcka den. Insatsen pågår under hela natten och in 

på den kommande dagen. 
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3.2.4 Brandskyddets funktion vid händelsen 

Nedan redogörs för hur byggnadens brandskydd bedöms ha fungerat under branden. 

3.2.4.1 Avskiljning mellan lägenheter 

Avskiljningar mellan lägenheter bedöms ha upprätthållit sin funktion under hela 

brandförloppet. Vid platsbesöket fanns inga tecken på att branden spridits mellan 

lägenheter, till exempel var lägenheterna direkt under balkongerna där branden startat 

samt grannlägenheterna i sidled från de branddrabbade i princip oskadda från både brand 

och rök. 

3.2.4.2 Sektionering av vind 

IR-foton tagna tidigt under insatsen i Figur 8 nedan visar på tydliga gränser i sidled på 

vinden, värmen finns i en tydlig del på vinden (röd och gul markering). Denna bild 

överensstämmer med placeringen av de murade väggar som senare kunde observeras på 

vinden. 

 
Figur 8. IR-foto på värmeskillnader i takfoten, klockan 02:01 och 02:04 enligt filernas metadata (insatsen påbörjades 

efter 01:04 som syns i vattenstämpeln, kameran inte omställd till sommartid), taget under insatsen 

Det kan med dessa observationer konstateras att sektioneringen fungerat under den 

inledande tiden av brandförloppet. 

3.2.4.3 Avskiljning mellan vind och lägenheter 

Det är svårt att avgöra hur vindsbjälklaget stått emot branden då omfattande rivning av 

takkonstruktion och vindsbjälklag skett i samband med insatsen. Där konstruktionen 

exponerats av rivningen och där innerväggar stått kvar har det dock gått att dra vissa 

slutsatser om spridningen. Sammanfattningsvis bedöms brandspridningen från vinden och 

nedåt till lägenheterna under omständigheterna ha varit begränsad. 

På Figur 9 och Figur 10 på nästa sida syns den utbrända vinden och del av lägenheterna 

under i trapphus 7 och 9. Det kan konstateras att regeln som utgjort del av vindsbjälklaget 

är i princip opåverkad på den vertikala sidan samt att ingen brandpåverkan syns i väggen 

nedanför. Ytan på den murade väggen som inte är sotad på bilden är troligen den del av 

väggen som varit skyddad av isoleringen på vindsbjälklaget. 
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Figur 9. Foto från lägenhet i trapphus 7, oskadd konstruktion i vindsbjälklag, taget vid platsbesök 

 
Figur 10. Foto från lägenhet i trapphus 9, oskadd konstruktion i vindsbjälklag, taget vid platsbesök 
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Brand- och rökskadorna i lägenheterna i trapphus 7 bedöms ha orsakats av lokal 

genombränning eller rökläckage genom vindsbjälklaget. På Figur 11 nedan kan brand- och 

rökskador observeras på väggkonstruktionen där den anslutit till vindsbjälklaget och ner i 

en av lägenheterna i trapphus 7. Här har det troligen skett en lokal genombränning av 

bjälklaget och branden har tagit sig nedåt i lägenheten. 

 
Figur 11. Foto från lägenhet i trapphus 7, brandskador i anslutning till vindsbjälklag, taget vid platsbesök 

De omfattande brandskador som återfinns i lägenheterna i trapphus 9 bedöms primärt ha 

orsakats av horisontell spridning från balkongerna. I Figur 12 nedan syns brandpåverkan i 

ett av rummen som vetter mot balkongerna. Baserat på mönstret i taket bedöms det att 

värmen kommit utifrån genom fönsterpartiet. 

 
Figur 12. Foto från lägenhet i trapphus 9, fönsterparti som vetter mot balkong, taget vid platsbesök 
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3.2.5  Sammanfattning av skador 

Alla lägenheter utom de i trapphus 17 och 19 evakuerades under räddningsinsatsen. Boende 

i lägenheterna i trapphus 1 och 3 kunde återvända igen efter avslutad insats men övriga 

lägenheter hade så pass omfattande skador att de boende inte kunde återvända innan 

sanering och renovering genomförts. 

Totalt sex lägenheter är brand- och rökskadade i trapphus 7 och 9. I samtliga 32 lägenheter i 

trapphus 5 till 15 finns vattenskador av varierande omfattning. Nedan följer en 

sammanställning av skadorna i respektive trapphus. 

Trapphus 1 och 3 (ej besökt vid platsbesök) 

• Inga skador 

Trapphus 5 

• Varierande vattenskador i samtliga lägenheter 

Trapphus 7 

• Vind brandskadad och riven i samband med insatsen 

• Mindre brand-/rökskador i två lägenheter på översta våningsplanet 

• Mindre rökskada överst i trapphus 

• Inga brand-/rökskador i övriga lägenheter 

• Varierande vattenskador i samtliga lägenheter 

Trapphus 9 

• Vind brandskadad och riven i samband med insatsen 

• Brandskador i fyra lägenheter på mellersta och översta våningsplanen, 

brandpåverkan i rum som vetter mot balkong, rökskador i övriga rum 

• Rökskador i trapphus 

• Inga brand-/rökskador i nedersta våningsplanet 

• Varierande vattenskador i samtliga lägenheter 

Trapphus 11 

• Vind delvis brandskadad 

• Inga brand-/rökskador i lägenheter eller trapphus 

• Varierande vattenskador i samtliga lägenheter 

Trapphus 13 och15 (ej besökt vid platsbesök) 

• Mindre vattenskador 

Trapphus 17 och19 (ej besökt vid platsbesök) 

• Inga skador 
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4 DISKUSSION 

4.1 Hur kunde spridningen ske? 
Efter att den initiala branden på en av balkongerna fått fäste har spridningen till övriga 

balkonger varit ofrånkomlig på grund av det exponerade brännbara materialet i 

konstruktionen. 

Då balkongerna utgörs av nischer i fasaden och omges av brännbara väggar, golv och tak har 

branden snabbt kunnat öka i intensitet och värmebelastningen på lägenheternas fönster har 

varit stor. Spridningen in i lägenheterna har varit ofrånkomlig.  

Då taket i de övre balkongerna utgjorts av träpanel och anslutit till takfoten som även den 

utgjorts av oskyddad träpanel har brandspridning vidare upp i tak- och 

vindskonstruktionen varit ofrånkomlig. 

Väl inne i vindskonstruktionen har det funnits mycket brännbart material i takstolar samt 

underlagsspont och det har varit ofrånkomligt att få en omfattande brand i detta utrymme. 

Brandförloppet var alltså vad som kan förväntas med den aktuella utformningen och 

materialvalen. Startplatsen har varit mycket ofördelaktig, en av de värsta tänkbara i 

förhållande till byggnadens utformning, och skapat förutsättning för snabb spridning till 

flera delar av byggnaden. 

4.2  Fanns det brandtekniska avskiljningar i konstruktionen? 
Det fanns avskiljande konstruktioner mellan respektive lägenheter, mellan vind och 

lägenheter samt mellan sektioner på vinden. Detta bedöms vara helt i enlighet med 

tillämpbara byggregler. 

Dock har de avskiljande väggarna på vinden varit placerade på ett sätt som inte var helt 

enkelt att tolka utifrån, vilket fick viss påverkan på insatsen innan den faktiska placeringen 

identifierades. Den placering av avskiljning man initialt antog var där byggnaden har en 

förskjutning mellan huskropparna, vilket är ett fullt logiskt antagande. Dock var 

sektioneringen placerad över dessa förskjutningar. I Figur 13 nedan illustreras det initiala 

antagandet och den observerade placeringen av sektioner. 

 
Figur 13. Foto med markeringar för observerad sektionering av vinden samt det initiala antagandet om sektionering, 

taget med UAS under insatsen 

Antagen sektionering (röd) 

Observerad sektionering (gul) 
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4.3 Har brandskyddet fungerat som tänkt? 
Sammanfattningsvis har byggnadens brandskydd fungerat enligt förväntan. Det är dock värt 

att poängtera att det byggnadstekniska brandskyddet i byggnader som denna är passivt och 

sällan tänkt att hålla längre tid än en timme. De flesta avskiljande konstruktioner har endast 

krav på att hålla en brandklassning motsvarar skydd i 60 minuter. Detta gäller både i 

dåvarande byggregler och i dagens regler. Vid en brand som pågår flera timmar kan det 

förväntas att avskiljande konstruktioner så småningom fallerar, även om räddningstjänsten 

aktivt förstärker dem. 

Kraven på avskiljande väggar på vinden var brandsäker i klass A-1, vilket ungefär motsvarar 

dagens klass EI 60 och ger ett skydd på minst en timme. Efter en timmes brandpåverkan 

finns dock inga garantier för att det håller emot. En murad vägg kan dock troligen klara 

betydligt mer än en timmes påverkan, men med aktuell anslutning till taket kan det tänkas 

att branden skadat sponten i takkonstruktionen så pass mycket att en glipa uppstått mellan 

taket och den avskiljande väggen, se Figur 14 nedan. Med en sådan glipa ovanför väggen kan 

brandgaser ha kunnat tränga in i nästa vindssektion, oavsett väggens status. 

 
Figur 14. Foto på genombränning och glipa mellan avskiljande vägg och takkonstruktion, taget vid platsbesök 

Troligen har räddningstjänstens insats ändå bromsat denna spridning genom kylning och 

avlastning av den första sektionen. 

4.4 Finns det åtgärder som kan förhindra liknande händelser? 
Byggnaden har bedömts uppfylla tillämpbara byggregler med avseende på brandskydd i 

stort men en rekommendation är att se över resterande delar av byggnaden samt de andra 

likdana byggnaderna på fastigheten så att avskiljningarna på vinden är i funktionellt skick. 

Vid den aktuella branden var dessa murar en av faktorerna som begränsade skadornas 

omfattning och det är viktigt att dessa fungerar. 

Det saknades brandvarnare i några av de brandskadade lägenheterna enligt 

fastighetsägaren. Eventuellt hade fungerande brandvarnare i lägenheter kunnat medföra en 

något tidigare detektering av branden, vilket skulle ha kunnat ge de boende en chans att 
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släcka alternativt kunna larma räddningstjänsten tidigare för en tidigare påbörjad 

räddningsinsats. Dock är det svårt att detektera brand på balkong med brandvarnare i 

lägenheterna, när en sådan spridning skett in i lägenheterna så att brandvarnaren kan 

detektera det är det högst troligen för sent för de boende att agera på egen hand. 

Med den aktuella utformningen skulle även en okontrollerad brand inne i en lägenhet kunna 

leda till ett liknande förlopp om spridning sker till det brännbara ytorna på balkongerna. En 

åtgärd som skulle kunna förhindra en lika snabb och omfattande brandspridning skulle 

kunna vara att byta exponerade träytor i balkonger och takfot mot material som inte bidrar 

till spridning av brand i samma omfattning. 

Balkongplattorna skulle kunna bytas eller kläs in så att de utgör en tätare och mindre 

brännbar konstruktion mellan våningsplanen. 

En brandteknisk avskiljning i takfoten skulle även kunna förhindra att en utvändig brand 

sprids inåt upp på vinden lika snabbt. 
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5 SLUTSATS 
Slutsatsen av denna utredning är att konsekvenserna av branden inte var så oväntade som 

det initialt fanns anledning att tro, trots de stora skadorna. 

Följande bedömningar har gjorts: 

• Startplatsen var en av de värsta tänkbara 

• Kombination av startplats och byggnadens utformning har gett en snabb spridning 

• Det fanns byggnadstekniskt brandskydd i rimlig och förväntad omfattning 

• Det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat som förväntat 

• Troligen har det inte funnits mer räddningstjänsten kunde gjort för att begränsa 

spridningen i byggnaden 

5.1  Rekommendationer 
För att minimera konsekvenserna av en brand i bygganden kan vissa åtgärder 

rekommenderas enligt föregående avsnitt. Fastighetsägaren ansvarar enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor att i skälig omfattning vidta åtgärder för att begränsa 

skador till följd av brand. För att avgöra om dessa åtgärder är att se som skäliga behöver 

nyttan dock vägas mot kostnaden, vilket inte undersökts i denna utredning. 

Sammanfattningsvis lämnas följande rekommendationer: 

• Kontrollera avskiljande murar på vind för att säkerställa funktion 

• Byta eller behandla träytor på balkonger 

• Täta och skydda balkongplatta mellan våningsplan 

• Förse takfot med brandtekniskt avskiljande konstruktion ovan balkonger 

 

Även om räddningsinsatsens genomförande inte utvärderats i denna utredning så tyder 

uppgifterna från fastighetsägaren och platsbesöket på att stora vattenskador orsakats i 

samband med insatsen, även i andra delar än de som varit direkt drabbade av branden. 

Räddningstjänsten Storgöteborg bör följa upp och utvärdera insatser där detta sker för att 

kunna förebygga sådana skador. 


