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Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Gert Lönnqvist, Enhetschef 
Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) 
Mobil: 070-300 86 24 
E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se 
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Orsak till undersökning 

Brand i tvättstuga 
 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
 

 

Upplysningar om objektet 

Hotell Tre Liljor bedriver hotellverksamhet i en större byggnad som även rymmer bo-
städer och butiksverksamhet. Hotellverksamheten omfattar 38 rum och restaurang för 
100 gäster. Byggnaden bedöms vara uppförd under 1980-talet. Byggnadsteknisk brand-
klass Br1. Hotellverksamheten skyddas av ett vidarekopplat automatiskt brandlarm. I 
anslutning till hotellkorridor finns en tvättstuga. Denna skyddas med värmedetektor. 
 

Upplysningar om branden 

Personalen uppmärksammades av det automatiska brandlarmet och en anställd kunde 
snabbt lokalisera brandplatsen till en tvättstuga som är belägen i anslutning till en ho-
tellkorridor på andra våningsplanet. 
Vid upptäckten brann det med öppen låga i ett större plastkärl fyllt med smutsiga städ-
trasor som skulle tvättas. 
Den anställde flyttade snabbt tunnan till en rostfri diskbänk i rummet där tvätten vat-
tenbegjöts. Under tiden evakuerades restaurangens gäster och övriga hotellgäster till 
hotellobbyn. 
Vid räddningstjänstens ankomst kl 18.26 möter ingen personal vid centralapparaten. 
Man lokaliserar larmadressen och rökdykare beger sig till platsen. Där möter man den 
anställde som nu släckt branden. Tvättstugan ventileras från brandgaser och brandplat-
sen scannas med värmekamera. Några förhöjda temperaturer i intilliggande väggkon-
struktion kan ej iakttas.  Efter kontakt med brandutredaren beslutades att tunnan skall 
tas med till räddningsstationen för senare undersökning. 
 

Undersökningen 

Undersökningen inleds lördagen den 11/12. 
Kärlen utgöras av en blå plasttunna och en vit plasttunna. Brandbilden och plastrinning 
visar att den blå tunnan varit placerad i den vita under brandförloppet. I den blå plast-
tunnan finns städtrasor (ca 10 kg) och några golvmoppar. Trasorna är av bomullsfrotté 
och syntetmaterial. Många av trasorna uppvisar tydliga spår efter en kolande glödbrand. 
Eftersom trasorna ej ligger i den position de hade vid branden kan inga ytterligare slut-
satser dras. 
Måndagen den 13/12 görs ett besök på hotellet. Tvättstugan utgör en egen brandcell 
men det noteras att dörren till korridoren saknar brandteknisk klass och ej har dörr-
stängare. Dörren är alltid låst och kan bara öppnas av personal. I tvättstugan finns en-
dast mindre spår av branden. Rakt ovanför primärbrandplatsen finns den värmedetektor 
som utlöstes vid branden. I rummet finns tvättmaskin, torktumlare samt div. arbetsbän-
kar. Under en av bänkarna förvaras tvättmedel och 4x5 liter väteperoxid som används 
för blekning av textilier. 
En lokalvårdare lämnar en redogörelse för sina arbetsrutiner och de händelser som fö-
regick branden. 
På branddagens morgon hade en dunk (5 l) väteperoxid spruckit och dess innehåll run-
nit ut på tvättstugans golv. Man hade torkat upp vätskan med frottéhanddukar som se-
dan placerades i plasttunnan. I samma tunna kastades under dagen även andra förorena-
de trasor från det ordinarie städarbetet. Vid städning används mest vatten- och alkohol-
baserade kemikalier men det förekommer även möbelpolish. 



Väteperoxiden har följande beteckning; Tri Star, Vp-Blek, 7579 Väteperoxid 30 – 60%, 
Ekolab, Danmark. 
 

Slutsatser 

Med ledning av brandbilden samt inhämtade vittnesuppgifter finns anledning att anta 
att branden orsakats av självantändning. Koncentrerad väteperoxid reagerar vid kontakt 
med luft och andra kemikalier, textilier mm. och utvecklar då värme.  
Väteperoxid har torkats upp med frottéhanddukar som sedan placerats i ett plastkärl 
tillsammans med andra förorenade trasor. Textilier förorenade med väteperoxid kan 
självantända. 
Man kan heller inte utesluta att trasor kontaminerade med möbelpolish kan ha placerats 
i samma tunna. 
Vid den kemiska reaktionen (oxidation) har värme uppstått i sådan grad att antändning 
av textilierna skett. 
 

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade branden med stor sannolikhet spridits i tvättstugan. Vid 
antändning av brandgaserna finns fara för rök- och brandspridning till intilliggande ho-
tellkorridor och sekundärt till andra delar i byggnaden. Branden kunde då utgjort ett re-
ellt hot mot människor och kunde även lett till omfattande förstörelser av egendom. 
 

Erfarenheter 

Bränder orsakade av självantändning, där kemikalier reagerar med luft/ brännbart mate-
riel, är ett känt problem som kan förebyggas med kunskap. Utredaren anser att persona-
len i detta fall haft för låg kunskap om de kemikalier som nyttjas och de risker som han-
teringen av dessa innebär (se Säkerhetsdatablad). Oxiderande ämnen orsakar värmeut-
veckling i kontakt med luft. När ett sådant ämne absorberats i textilier och sedan 
”stängs in” i en hög trasor, leds värmen ej bort, varför risk för antändning föreligger.  
Även trasor med möbelpolish, moppolja o.dyl. utgör en potentiell brandrisk. Beroende 
på förutsättningarna uppstår ofta självantändning orsakade av ovanstående orsaker 
inom 4 – 48 timmar. 
 

Förslag 

- Antal dunkar med väteperoxid bör minimeras.  
- Dunkarna bör förvaras i ett plastkärl för att förhindra spill vid ev.  

    läckage. 
- Skyddsglasögon och skyddshandskar bör användas vid all hantering  

    av väteperoxid. 
- Förorenade städtrasor bör förvaras i ett tätslutande plåtkärl med lock.  
- För att förkorta lagringstid av förorenade städtrasor bör tvätt av 

    dessa ske dagligen. 
 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Hotell Tre Liljor 
samt delges räddningstjänster i Jönköpings län.  
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 

 



 

 
 

 

                                                       
 
 
 
 

Tvättstugan. 
Pilen visar plasttunnornas placering vid 
brandstart 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Väteperoxid Tri-Star 
Vp-Blek som förva-
rades och användes i 
tvättstugan 



 
 

 
 

På bilderna visas brandskadorna 
på plastkärlen 



 
 
 
 
 

 
 

På textilierna kan man se typiska 
förkolningsskador orsakade av upp-
värmning i samband med självan-
tändning i textilier 

Till vänster visas en förpackning 
av det polish som hotellpersonalen 
använder för polering av möbler 



 



 



 



 
 
 


