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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tisdagen 2022-08-16 uppstod en brand på balkongen till en lägenhet på andra 

våningen och larm inkom till SOS Alarm kl. 16.28. Branden spred sig in i lägenheten 

samt till balkongen våningen under. Rökspridning skedde även till lägenheten ovanför. 

Insatspersonal från Kista brandstation samt Järfälla brandstation anlände till platsen 

och släckte branden både genom en utvändig insats samt invändigt med hjälp av 

rökdykare. Personer befann sig i lägenheten när branden inträffade men ingen 

skadades fysiskt. 

1.2 Syfte 

Följande utredning syftar till att öka det interna lärandet kring bränder på balkonger 

med vertikal och/eller horisontell brandspridning eller annan ”onormal” utvändig 

brandspridning via fasad. Utredningen är en kompletterande händelserapport och är 

en del av en större studie som genomförs under 2022. 

 

Studien är ett regionalt samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna inom 

Räddningsregion Östra Svealand i syfte att skapa ett så stort underlag som möjligt för 

vidare analyser gällande samhällsrisker och utveckling av Storstockholms 

brandförsvars (SSBF) verksamhet inom aktuellt område.  

 

Målsättningen är att utifrån underlaget skapa inriktningar av SSBF:s förebyggande och 

skadeavhjälpande arbete utifrån hur det byggnadstekniska brandskyddet, 

organisatoriska skyddet samt vår egna förmåga fungerat vid en händelse. Underlaget 

ska dessutom kunna användas i SSBF:s fortsatta arbete kring informationsspridning 

och rådgivning till berörda aktörer och den enskilde i samhället.  

1.3 Vad utredningen ska belysa 

• Var startade branden? 

• Hur skedde brand- och rökspridning utvändigt? 

• Påverkade möblering/förvaring på balkongerna brandförloppet?  

• Påverkade byggnadskonstruktionen brandförloppet? 

• Har brandfarlig vara funnits på balkongen och har det involverats i 

brandförloppet? 

• Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat?  

1.4 Källhänvisning 

• SSBF Händelserapport, G2022.095927 

• Besök på plats 2022-08-17 

• Kommunikation med insatspersonal som deltog i släckinsatsen 

• Samtal med personal från fastighetsägaren 

• Samtal med vittnen till händelsen 

• Filmer från vittnen 
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• Bilder i rapporten är tagna av SSBFs personal vid insatsen och vid 

platsbesöket dagen efter samt bild från en film från ett vittne 

1.5 Beställare av utredningen 

Enhetschefen för enheten Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den 

enskilde på Storstockholms brandförsvar. 

 

2 Objekt 

Byggnaden är ett 8 våningars flerbostadshus i suterräng, byggt 1969. 

Brand- och rökavskiljande byggnadsdelar är av betong. Det finns 17 lägenheter som 

vetter mot det öppna trapphuset. Trappuppgångens entré är från gården på husets 

baksida från gatan sett. Lägenheterna bedöms utgöra egna brandceller avskilda från 

varandra med ett minst 60 minuters brandmotstånd.  

 

Balkongerna är placerade vertikalt rakt ovanför varandra och utförda med separat 

betongplatta för respektive balkong samt sidoavskiljning/insynsskydd av betongblock. 

Balkongräckena är av aluminiumgaller och handledare. Balkongplattorna är täta mot 

fasaden men sidoavskiljningarna är inte täta mot plattorna ovanför. 

 

 
Bild 1  i Tensta från gården med entrén 
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I trapphusets topp finns brandgasventilation i form av en röklucka som öppnas 

manuellt från entréplanet. 

 

Brandbelastningen (mängden brännbart material) bedöms ha varit högre än normalt 

på två av de tre branddrabbade balkongerna. Där förvarades bland annat bildäck. 

 

3 Händelseförlopp 

Tisdagen den 16 augusti 2022 uppstår av okänd anledning en brand på en balkong på 

våning två. Branden tilltar och en mindre explosion sker. Person/personer lämnar 

balkongen, går in i lägenheten och stänger balkongdörren. Förbipasserande samt 

granne i huset bevittnar branden och larmar SOS kl. 16.28. De knackar dörr för att göra 

boende i huset uppmärksamma på att det brinner och spontanutrymning sker. 

Branden på balkongen tilltar, sprider sig till brännbart material på balkongen under 

samt in i lägenheten på våning två. 

 

 
Bild 2. Branden har spridit sig från startbrandplatsen på balkongen på 2:a våningen (där pilen pekar) till 

balkongen under på 1:a våningen 

 

SOS larmar räddningstjänsten SSBF station Kista samt förstärkande enheter från 

Brandkåren Attunda station Järfälla samt ledningsenheter. 

 

Insatspersonalen från Kista brandstation är de som först anländer till platsen 8 

minuter efter inkommit larm. Då brinner det på balkongen och i lägenheten på våning 
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två samt på balkongen våningen under. Ingen person från den branddrabbade 

lägenheten ger sig till känna. Eftersom man då inte vet om det finns personer kvar i 

lägenheten påbörjas räddningsinsatsen med syfte att livrädda. Detta sker med 

rökdykare som gör en invändig insats via trapphuset.  

 

Samtidigt som rökdykarinsatsen förbereds görs en utvändig släckinsats på balkongerna 

med initialt en pulver-handbrandsläckare samt därefter med brandslang och vatten. 

Branden dämpas då. Insatspersonalen får hjälp av fastighetsägarens fastighetsskötare 

som är på platsen med att öppna röklucka i trapphusets topp för eventuell 

brandgasevakuering. 

 

När rökdykarna kommer fram till aktuell lägenhet är lägenhetsdörren stängd men 

olåst. Dörren är tät så ingen större rökspridning har skett till trapphuset. Inga personer 

påträffas i lägenheten. Den delvis nedslagna branden efter den utvändiga insatsen 

släcks helt av rökdykarna. Därefter kontrolleras angränsande lägenheter samt hela 

trapphuset. Inga skadade personer påträffas. Efter att branden släckts bröts 

byggnadskonstruktionen i fasaden upp vid taket på den balkong där branden startade. 

Detta för att kontrollera om branden spridit sig in i konstruktionen med 

isoleringsmaterial och träreglar, vilket den inte hade gjort. Efter släck- och 

räddningsinsatsen vidtogs restvärdesräddningsåtgärd att med hjälp av fläkt skapa en 

rökfri miljö i byggnaden. 

 

Skador: 

Brand- och rökskador på tre balkonger. 

Brand- och rökskador i lägenheten där branden startade på balkongen. 

Rökskador i två lägenheter ovanför samt i en lägenhet under. 

Inga personskador. 

 

4 Slutsatser 

Nedan presenteras slutsatser kopplade till de frågeställningarna enligt punkt 1.3 som 

belyses i denna kompletterande händelserapport. 

4.1 Var startade branden? 

Enligt vittne och tillika fastighetsskötare i huset startade branden i den vänstra delen av 

balkongen (från gården sett) på våning två. 

4.2 Hur skedde brand- och rökspridning utvändigt? 

Branden spred sig till balkongen nedanför troligtvis genom att smält brinnande plast 

droppade ner vid balkongräcket och aluminiumgallret (som är en öppen konstruktion) 

och antände brännbart material som förvarades där.  

 

Branden spred sig även till enstaka föremål på balkongen ovanför. Detta troligtvis 

genom strålningsvärme och/eller lågor. 
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4.3 Påverkade möblering/förvaring på balkongerna 

brandförloppet? 

Bedömningen är att den högre brandbelastningen (större mängd brännbart material) 

på balkongen där branden startade och balkongen under bidrog till att branden spred 

sig in i lägenheten. Hade endast en mindre mängd brännbart material förvarats på 

balkongen är det mycket troligt att branden hade begränsats till endast startbalkongen. 

Likaså är bedömningen att branden inte spred sig till balkongen och lägenheten 

ovanför på grund av att på den balkongen förvarades endast en mindre mängd 

brännbart material. 

4.4 Påverkade byggnadskonstruktionen brandförloppet? 

Den öppna konstruktionen vid balkongräckena och aluminiumgallren bidrog till att 

branden kunde sprida sig. Glaspartier i fönster och balkongdörr bidrog till att branden 

spred sig in i lägenheten. Detta är normalt på grund av att glas spricker av 

strålningsvärmen från branden och eftersom glasen inte är brandklassade och denna 

del av byggnaden inte utgör brandcellsgräns. 

 

 
Bild 3. Den öppna konstruktionen vid balkongräckena och aluminiumgallren där branden spred sig.  

 

4.5 Har brandfarlig vara funnits på balkongen och har det 

involverats i brandförloppet? 

Det är okänt om någon form av brandfarlig vara (brännbar vätska eller gas) fanns på 

balkongerna. Enligt vittne skedde någon form av explosion på balkongen i ett tidigt 

skede av brandförloppet vilket skulle kunna orsakats av brandfarlig vara? 
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4.6 Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat? 

Branden spred sig från balkongen in i lägenheten samt till balkongen under. 

Balkongdörrar och fasadfönster är ej brandtekniskt klassade och inte en del av det 

byggnadstekniska brandskyddet. 

 

Respektive lägenhet i byggnaden är utförd som egen brandcell. Brandcellsgränser i 

brandlägenheten fungerade. Lägenhetsdörren var tät så att omfattande rökspridning 

inte skedde från lägenheten till trapphuset.  

 

  

Bild 4 och 5. Lägenhetsdörren har varit tät.  

 

Rökluckan för brandgasventilering i trapphusets topp fungerade och gjorde att den rök 

som ändå kom ut i trapphuset kunde ventileras ut. 

 

Ingen brandspridning skedde inom eller via fasad och ytterväggskonstruktion då denna 

är utförd i obrännbart material. 

 

Sammantaget bedöms det byggnadstekniska brandskyddet ha fungerat bra. 

 

5 Rekommendationer 

Storstockholms brandförsvar har identifierat ett förbättringsförslag. 

Förbättringsförslaget riktas till fastighetsägare. Denna brand är ett tydligt exempel på 

att låg brandbelastning (mängd brännbart material) på balkonger minskar risken för 

brandspridning samt konsekvenserna av brand blir lägre jämfört med hög 

brandbelastning. Därför rekommenderas fastighetsägare att uppmana sina hyresgäster 

att minimera brandbelastningen på balkonger och inte använda dem som förråd. 

 

Resultatet från denna underökning används av SSBF som analysunderlag för 2022 års  
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aktivitetsplan. 

5.1 Mottagare och delgivning 

Mottagare av denna rapport är internt inom SSBF enhetschefen för enheten 

Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde samt 

Fastighetsägaren. Rapporten delgavs dem 2022-08-31. 




