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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
På kvällen runt klockan 19:00 2022-06-18 tänds ett ljus i en stearinljuslykta som är 
placerad på balkongen till en lägenhet på 3:e våningen. Senare på kvällen uppstår en 
brand på balkongen som är omfattande och upptäcks av många i närområdet. 
Storstockholms brandförsvar (SSBF) larmas klockan 22:58 till platsen och släcker 
branden. Branden spreds in till lägenheten samt att rök spreds in i grannlägenhet och 
vind.  
 
Under pågående räddningsinsats fick räddningsledaren information via polisen om en 
skottlossning på samma gata samt eventuellt kidnappning. Detta hanterades men 
påverkade inte räddningsinsatsen negativt. Räddningsinsatsen avslutas 2022-06-19 
klockan 00:15. 

1.2 Syfte 

Följande utredning syftar till att öka det interna lärandet kring bränder på balkong 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 SSBF:s 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? I lägenhet, på balkong, på fasad?  

• Hur skedde brand- och rökspridning utvändigt? Till andra balkonger 

och/eller lägenheter, till fasad?  

• Påverkade möblering/förvaring på balkongerna brandförloppet?  

• Påverkade byggnadskonstruktionen brandförloppet? Balkongernas eller 

fasadens utformning, balkongernas placering  

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

brandförloppet? Vilken effekt har detta fått på brandspridningen? 

• Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat?  
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1.4 Källhänvisning 

• 2022-06-20 Platsbesök samt samtal med insatspersonal, lägenhetsinnehavare 

och granne. 

• Händelserapport Ärendenummer 18.14078966.2 

• Bilder i rapporten utan hänvisning är tagna av SSBF.  

• SSBF har erhållit medgivande att använda bilderna i rapporten som tagits av 

vittne. 

1.5 Beställare av utredningen 

Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde 
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2 Objekt 

Flerbostadshus med fyra våningsplan med öppet trapphus och vind, byggår 1954. 

Balkonger tillkom på fastigheten 2004 med betongplatta, sidor delvis av glas, räcke i 

aluminium samt plåttak på översta balkongen. På varje våningsplan finns två 

lägenheter. Trapphusen tillhörande  och  går till vinden som är 

brandteknisk avskild in till nästa vinds del.  

 

 
             Figur 1. Byggandens baksida. Skador från branden synliga på översta balkongen. 
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2.1 Möblering på balkong 

Balkongen var möblerad med en hörnsoffa i trä med äldre kuddar av 

skumgummistoppning, ett runt soffbord i metall, trätrall, blomma i kruka samt en 

ljuslykta. Ljuslyktan var försedd med ett stearinljus inköpt på en loppmarknad för 

några år sedan. Ljuslyktan var utformad som en träkorg med skydd för ljuslyktan av 

stålram och glas. 

 

 
Figur 2. Ursprunglig placering av hörnsoffa, bord, blomma och ljuslykta (stjärna) markerade. 
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3 Händelseförlopp 

På kvällen runt klockan 19:00 tiden 2022-06-18 tänder personen i lägenheten en 

stearinljuslykta som är placerad på balkongen. Senare på kvällen går personen in i 

lägenheten. Strax innan 23:00 upptäcker lägenhetsinnehavaren från vardagsrummet 

att det brinner kraftigt på balkongen och springer till köket och hämtar vatten i en hink. 

Väl tillbaka i vardagsrummet börjar lågor slå in i lägenheten via övre delen av 

fönsterkarmen och lägenhetsinnehavaren sliter då ner gardinerna för att branden inte 

ska ta sig till dessa. I samma skede kommer grannen från lägenheten bredvid över med 

en kastrull med vatten för att hjälpa till att släcka branden. Lägenhetsinnehavaren 

bedömer att risken är för stor att gå in i lägenheten så de stänger dörren till trapphuset 

och larmar SOS. Branden är omfattande och upptäcks av många i närområdet. 

 

SSBF larmas klockan 22:58 och Solna brandstation anländer till brandplatsen klockan 

23:01 följt av ledningsenheter 1080 och 1180 samt enheter från Kungsholmens och 

Vällingbys brandstationer. Vid framkomst ser Solna att det brinner kraftigt på 

balkongen och börjar släcka branden på balkongen från marken. Vattenpåföring av 

takfoten genomförs också då risk för brandspridning till vinden bedöms föreligga. 

 

  
Figur 3 och 4. Bilder tagna av vittne. Branden vid räddningstjänstens framkomst samt inledande 

släckinsats från marken. 

 

Rökdykare tar sig in via lägenheten och släcker branden på balkongen. 

Där efter kontrolleras och konstateras att viss rökspridning har skett till 

grannlägenheten och vinden. Ventilation av röksmittade utrymmen, friläggning och 

mindre håltagning vid takfoten genomfördes samt temperaturkontroller (via IR 

kamera) av takfoten för att säkerställa att branden inte hade spridit sig till 

konstruktionen. (se figur 5). 
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Figur 5. Mindre håltagning vid takfot mot vinden markerade. Bortbränd färg på balkongens plåttak 

tyder på en hög värmepåverkan från branden på balkongens högra sida samt intill väggen bortåt i bild. 

 

4 Slutsatser 

Utredningen har ej kunnat fastställa brandorsaken.  

 

Branden har startat på balkongen. Ljuslykta, soffa, trätrall och trädetaljer kring 

balkongdörr och fönster har deltagit i brandförloppet. Lågor slog även in via 

fönsterkarmens ovandel in i lägenheten. Utredningen har ej kunnat fastställa någon 

annan tändkälla än stearinljuset i ljuslyktan på balkongen. Möbleringen av balkongen 

var inte anmärkningsvärt stor, men möbleringen i form av de äldre kuddarna och 

träsoffan utgjorde en ökad brandbelastning på balkongen. Branden hann inte sprida sig 

in i lägenheten mer än via fönstrets översta del. Troligtvis har fönstret har gått sönder 

på grund av värmen från branden vilket medför att lågor kan komma in i lägenheten. 

Att lägenhetsinnehavaren slet ner gardinen bedöms vara en bidragande orsak till att 

branden inte utvecklades mer än den gjorde innan räddningstjänsten släcker branden. 

Fönstret till balkongen gick under händelseförloppet sönder, antingen i samband med 

branden eller när räddningstjänsten påför vatten mot balkongen. Detta bidrog till en 

ökad rökspridning till lägenheten. Fönster mot balkong utgör inte en del av byggnadens 

tekniska brandskydd och har inget klassat motstånd mot brand. 
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Figur 6 och 7. Tecken på brandens intensitet på plåttak och dörr, fönster och balkongräcke markerad. 

Brännskador av nedfallande het materiel på plaststol vid uteplats till lägenhet i markplan. 

 

 
Figur 8. Del av soffa till vänster kvar i grundposition med kolnade rester synliga längs vägg och 

balkongsida.  Bordsskiva och bordsbensstativ (grön markering) samt stålram till ljuslykta (gul 

markering) flyttade från grundpositionen under räddningsinsatsen. Smält balkongräcke (gult inringad). 
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Balkongen var försedd med glassidor och räcke av aluminium. Värmen från branden 

bidrar till att glassidorna spricker/mjuknar och balkongräcket av aluminium smälte vid 

branden1 (figur 6). Heta delar från branden föll ned på grannens tomt i markplan under 

balkongen och orsakade brännskador på plaststol, trätrall med mera som stod rakt 

under balkongen (figur 7). Byggnadens tekniska brandskydd bedöms ha fungerat som 

det ska. Lätt rökspridning skedde till vinden och till grannlägenheten. Orsak till detta 

var att rök trängde in via takfot då branden och trycket från branden var högt samt att 

takfot ej var helt tät. Röken som kom till grannlägenheten bedöms ha kommit in via 

öppen ventilation i fasaden in till skafferi i grannens kök. Detta med anledning av den 

tryck- och rökspridning som sker på utsidan av byggnaden i samband med påföring av 

vatten mot balkongen vid släckningsarbetet. Utformningen strider inte mot 

byggreglerna men placeringen och utformningen av ventilationen har medfört att 

rökspridning har kunnat ske till annan brandcell inom 60 minuter. Balkongens plåttak 

utgjorde även en skyddande barriär mot brand och värmepåverkan på takfoten. 

 

  
Figur 9 och 102. Ventil in till grannens skafferi markerad. Bild tagen av grannen som visar hur rök från 

branden sprids längst fasaden till grannens balkong. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Smältpunkt för aluminium är 660 grader. Källa Nationalencyklopedin.  
2 Figur 10 skärmdump från film tagen av vittne under insatsen. 
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Upptäckten av branden, att larmsamtal inkommer till SOS i aktuellt skede, samt närhet 

till Solna brandstation (framkörningstid 3 minuter) medför att brand till lägenhet och 

vinden förhindras. Släckning av branden och kylning av den brandpåverkade takfoten 

är den initialt första åtgärden som vidtas vid Solna brandstations framkomst vilket 

avbryter brandförloppet. En brandspridning till aktuell vind hade medfört en betydligt 

mer omfattande räddningsinsats. 

 

   
Figur 11 och 12. Vinden med bjälklag av trä med vindsförråd. Spår av värmepåverkan kring takfot 

markerad. 

 

 
Figur 13. Spår av kolat trä från branden på takfot vid balkongens vänstra sida 
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4.1 Annan händelse i samband med räddningsinsatsen 

Under insatsen informerar polisen räddningsledaren om en skottlossning på samma 

gata samt en eventuellt pågående kidnappning. Räddningsledaren säkerställer i 

samverkan med polisen att området för räddningsinsatsen är arbetsmiljömässigt 

tillräckligt säker. Räddningsledaren bevakar i samverkan med polisinsatschefen 

händelseutvecklingen under den fortsatta insatsen. Ingen av övrig brandpersonal hade 

uppfattat eller hört skottlossningen. Den ökade hotbilden påverkade dock inte 

räddningsinsatsen negativt. 

 

Normalt under en räddningsinsats finns denna typen av omfallsplanering inte med, 

mer än vid uttalade PDV-händelser eller liknande3. Med tanke på den ökning av 

skjutningar som skett i Sverige de senaste åren kan SSBF använda denna händelse som 

underlag för diskussion, utbildning och övning. Detta i syfte att informera och 

förbereda utryckande personal om att en hotbild av denna typhändelse har och kan 

inträffa under en pågående räddningsinsats. 

 

5 Rekommendationer 

Bostadsrättsföreningen rekommenderas ta del av informationen ”Brandsäkra din 

balkong” på Storstockholms brandförsvars hemsida via länk nedan. Detta i syfte att 

skapa medvetenhet kring de risker som kan föreligga och minska risken för uppkomst 

av en brand samt för att skydda mot att sekundärt drabbas av en brand på balkong. 

 

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandsakra-din-balkong/ 

 

5.1 Mottagare och delgivning 

Rapporten delgavs bostadsrättsföreningens styrelse via telefon 2022-06-30 samt via 

mail 2022-08-18 

 

 

                                                        
3 Pågående Dödligt Våld 

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandsakra-din-balkong/



