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SAMMANFATTNING 

Denna brandutredning redogör för en händelse där befintligt brandskydd har fungerat bra men 

där man samtidigt kan konstatera att brandskyddet inte varit tillräckligt för att begränsa 

egendomsskadorna. Branden, som troligtvis är anlagd, orsakade skador för flera miljoner. 

Skadeomfattningen hade kunnat begränsats om brandskyddets utformning varit annorlunda. 

Rapporten redogöra för hur viktigt det är att anpassa brandskyddet till risknivån och att 

installation av tekniska brandskyddsåtgärder i offentliga lokalare bör uppfattas som en 

investering istället för en kostnad. 

 

Den brandhärjade byggnaden har en takkonstruktion som består av takelement av cement-

bunden träull med cellplast som värmeisolering. Branden som spred sig till takkonstruktionen 

visade sig vara svårsläckt pga cellplastens materialegenskaper och uppkomna glödbränder i 

konstruktionsvirket. De glödbränder som uppstod var inledningsvis svåra att upptäcka.  

 

För att släcka denna typ av bränder är det viktigt att lägga begränsningslinjer med god 

marginal så att en ev uppflammande brand innanför begränsningen inte riskerar att spridas 

utanför begränsningen.  

 

Den aktuella skolan ligger enskilt belägen och är endast delvis brandlarmad. Skolan har under 

upprepade tillfällen blivit utsatt för skadegörelse genom anlagda bränder. Det är mycket 

sannolikt att skolan även fortsättningsvis drabbas av anlagda bränder. Mot bakgrund av 

skolans utsatta läge och tidigare skadegörelse är det hög tid att förbättra egendomsskyddet 

genom att investera i brandskyddsåtgärder.  

 

Om man ställer brandskadekostnaderna av de bränder som genom årens lopp inträffat i den 

aktuella skolan i relation till vad det skulle kosta att installera heltäckande sprinkler finner 

man att redan efter en mindre brand kan man ”räkna av” sprinklerinstallationen.  

 

För att skydda skolbyggnaderna mot bränder som anläggs på utsidan bör man förutom 

sprinkler även förse takfoten med värmedetektionskabel. Dessutom bör man ta ställning till 

behovet av andra åtgärder för att minska skadegörelse, t ex kameraövervakning, belysning, 

okrossbara fönster. 

 

Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv (riskhanteringsmässigt) visar denna brand att man bör 

inventera och värdera alla kommunala skol- och förskolebyggnader för att kunna ta ställning 

till var det föreligger behov av skyddsåtgärder. Genom att anpassa skyddsnivån till risknivån 

kan omfattande skador till följd av anlagda bränder och annan typ av skadegörelse förhindras 

eller åtminstone begränsas. 
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ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN 

Syftet med denna undersökning är att redogöra för en händelse där befintligt brandskydd 

fungerade men där man samtdigt kan konstatera att brandskyddet inte var tillräckligt för att 

begränsa egendomsskadorna. Branden, som troligtvis är anlagd, orsakade skador för flera 

miljoner. Skadeomfattningen hade kunnat begränsats om brandskyddets utformning varit 

annorlunda. Rapporten syftar till att redogöra för hur viktigt det är att anpassa brandskyddet 

till risknivån och att installation av tekniska brandskyddsåtgärder i offentliga lokaler bör 

uppfattas som en investering istället för en kostnad. 

 

HÄNDELSE, BRAND- OCH OLYCKSFÖRLOPP 

Omfattning och åtgärder vid upptäckt  

Automatiskt brandlarm inkom från objektet till SOS Alarm, som i enlighet med larmplanen 

drog litet larm stn 10. Under framkörning fick styrkeledaren information om att en person 

även ringt in och larmat om branden. I detta skede drogs stort larm stn 11 och insatsledaren 

åkte till brandplatsen.  

 

Omfattning vid framkomst 
Vid räddningstjänstens framkomst kl 20:21

1
 konstaterades följande: 

 

1. Utvecklad brand i ett klassrum 

2. Ett fönster är trasigt och lågor slår ut genom fönstret 

3. Det brinner i takfoten 

4. Rök pressas ut från det man tror är en krypvind  

 

Räddningstjänstens åtgärder 

Första styrkan på plats begränsar inledningsvis branden genom utvändig släckning. Därefter 

sätts dimspikar och håltagning utförs i taket. När den andra styrkan anländer trycksätts och 

ventileras byggnaden med PPV-fläkt samtidigt som invändig släckning utförs. Taket 

kontrolleras med IR-kamera. Delar av styrkan lämnar platsen kl 21:53
2
. En enhet stannar kvar 

för bevakning.  

 

Klockan 22:52
2
 uppmärksammas ett antal glödbränder i takkonstruktionen och styrkan larmas 

åter till platsen. För att förhindra fortsatt brandspridning läggs begränsningslinjer längs 

taknocken och på vardera sida om startutrymmet. Branden släcks och taket kontrolleras med 

IR-kamera. Räddningsinsatsen avslutas kl 01:12
2
. Ansvaret för byggnaden överlämnas till 

fastighetsägarens bevakningsföretag som får till uppgift att övervaka byggnaden tills 

restvärdesräddning påbörjas.  

 

På morgonen kl 06:39
3
 inkommer ett nytt larm om brand på skolan. Glödbränder har återigen 

uppstått och en ny räddningsinsats inleds. Det konstateras då att begränsningslinjerna fungerat 

och att glödbränderna uppstått i yttertaket innanför begränsningslinjerna. Glödbränderna 

släcks. En grävskopa rekvireras för att riva taket innanför begränsningslinjerna. 

 

                                                 
1
 Insatsrapport 201000418 

2
 SOS ärenderapport 4-1751123-1 

3
 Insatsrapport 201000422 
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Skadeomfattning 

Omfattande brandskador uppstod i startutrymmet. Övriga lokaler rök- och vattenskadades. 

Den bärande konstruktionen (limträbalkar) för yttertaket brandskadades i startutrymmet. 

Skador uppstod även i yttertaket genom den håltagning som utfördes för att skapa 

begränsningslinjer. Inga personskador uppstod. 

 

Spridningsrisker 

Risk för brand- och rökspridning till angränsande lokaler förelåg. Angränsande byggnader 

ligger minst 8,0 meter från den brandhärjade byggnaden varmed ingen brandspridningsrisk till 

andra byggnader förelåg. Skolan var vid den aktuella tidpunkten obemannad varmed ingen 

risk för människors liv och hälsa förelåg.  

 

UNDERSÖKNING 

Omständigheter 

Brottsmisstanke förelåg varför polisen inledde förundersökning och utförde teknisk under-

sökning
4
. Brandplatsundersökning utfördes tillsammans med polisens tekniker 2010-04-06. 

Brandprover togs av polisens tekniker för att utreda misstanke om anlagd brand. Proverna har 

skickats till SKL för undersökning. 

 

Platsbeskrivning 

Objektet, en grundskola (F-2) med fritidshem, består av fyra byggnader som ligger enskilt 

belägna i ett skogsparti i stadsdelen Råby i Västerås. 

 

 
Flygfoto tätorten 2007, källa: Nya kartportalen Västerås Stad 

 

                                                 
4
 Kriminaltekniker Kjell Eriksson 

A 

B 

C 

D 
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Skolan har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse genom anlagda bränder. Den 

aktuella byggnaden totalskadades av en brand och återuppfördes 1994. Nedan redovisas en 

företckning över de bränder som sedan 1998 har föranlett räddningsinsats i objektet. 

 
Datum Tid Händelse Bekrivning 

2008-06-15 05:59 Brand i byggnad Brand i fönsterkarm. Branden som med största sannolikhet var 

anlagd var mycket nära att sprida sig till övrig inredning, se bild 

nedan. Saneringskostnaderna uppkom till 597 000 kr
5
. 

2002-05-23 18:47 Brand i det fria Ett flertal brandhärdar längs cykelbanan. 

2001-05-07 21:18 Brand i byggnad Lekstuga utbränd. 

1998-11-09 04:57 Brand i byggnad Anlagd brand i ytterdörr. Brand- och rökspridning in i byggnaden. 

Källa: MBR Insatsrapporter Alarmos 

 

 
Brand i hus A, 2008-06-15 

 

Byggnaderna är försedda med utglesat automatiskt brandlarm som via tidur larmar SOS 

Alarm då skolan är obemannad (ca kl 17-07). Rökdetektorer finns i kapprum och korridorer. 

Klassrummen är inte brandlarmade. 

 

                                                 
5
 Olof Harkman, Fastighetskontoret, Västerås Stad 
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Orieteringsritning, sektion 4, över den branddrabbade byggnaden. 

 

Den brandhärjade byggnaden är byggnadtekniskt indelad i ett antal brandceller, EI30, se 

ritning nedan.  

 
Brandcellsgränser i hus B 
 

Byggnaden som har ett låglutande sadeltak är invändigt utförd med sk ryggåstak, dvs utan 

undertak. Yttertaket vilar direkt på bärande balkar av limträ vilket ger klassrummen en luftig 

karaktär med högt till tak. 

Klassrum 1 Klassrum 2 
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Sektion av byggnaden  

 

Byggnaden saknar således krypvind och traditionell takfotsventilation vilket man under 

räddningsinsatsens inledande skede trodde fanns. Takkonstruktionen består av takelement 

som vilar direkt på bärande balkar av limträ. Från taktäckningen räknat består taket av 

takpapp, träullmatta, 150 mm isolerskiva av cellplast och 150 mm takplatta av pressad 

cementbunden träull. Tvärs genom takplattorna löper armerande rundvirkesstavar.  

 

 

 
Sektion som visat yttertakskonstruktionen, källa: bygglovhandling 1994 
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Håltagning för begränsningslinje. Bilden visar takplattor med rundstavar och ovanförliggande  

isolering av cellplast. 

 

 
Takelement i närbild 
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Efter kontakt med landets enda leverantör av denna typ av takelement kunde fabrikatet 

säkerställas. Takelementen är tillverkade av företaget Träullit AB
6
. Träullit takelemet består 

av cementbunden träull med armering av svarvat rundvirke av gran
7
. På takelementet ligger 

ett sandwichelement Träullit sandwich. Träullit sandwich är en cellplastskiva med pålamine-

rad 15 mm träullitskiva
7
. Träullitskivan skyddar cellplasten mot temporärt höga temperaturer 

vid exempelvis asfaltsklistring av takpapp. För att uppnå högre värmeisoleringsförmåga har 

sandwichelementet kompletterats med fler skikt av cellplast
8
.  

 

Träullit Takelement har brandklass REI 30 och är klassad som tändskyddande beklädnad med 

ytskikt klass 1
9
.  

 

 
Träullit takelement, kompletterande cellplastskikt, träullit sandwich Källa: träullit byggteknisk anvisning 6:03 

 

 

Brandprov, takelement 

För att kontrollera takelementets och cellplastisoleringens brandegenskaper utfördes ett enkelt 

brandprov där en del av ett takelement från den aktuella skolan testades. Träullens antändlig-

het testades först med en liten låga (tändsticka). Därefter utfördes testet med stor låga (gas-

brännare). Träullen antändes inte trots att gaslågan hölls mot träullen i en minut. Däremot 

noterades att träullen blev porös av den lokala värmepåverkan och föll isär vid försiktig 

beröring. 

 

                                                 
6
 Mattias Ryckert, Nike Arkitetur, telefonsamtal 2010-04-09 

7
 Byggteknisk anvisning nr 6:03 2008, Träullit  

8
 Produktblad, yttertak, nr 6:05 2009, Träullit 

9
 Typgodkännandebevis 3173/79 
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Test med liten låga. 

 

 
Test med stor låga. 
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Avslutningsvis testades cellplastens brandegenskaper. Cellplasten kunde utan svårigheter 

antändas med en liten låga (tändsticka). Plasten smälte och bildade en liten pölbrand. När 

plasten lyftes undan från underlaget fortsatte pölen att brinna. 

 

 
Cellplasten antändes enkelt med en liten låga (tändsticka). 

 

 
Brinnande droppe av cellplast, vid sidan syns den utbränd tändsticka (tändkällan). 
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Särskilda iaktagelser vid brandplatsundersökningen 

Djupa brandskador har uppstått intill det fönster som vid räddningstjänstens framkomst var 

trasigt. De två hyllplan som fanns monterade på väggen under fönstret har helt förintats av 

branden. I denna del av klassrummet är väggens ytskikt och beklädnadsskiva bortbränt, 

limträbalken som bär upp yttertaket har djupa brännskador och fönsterkarmen är i princip helt 

bort bränd. 

 

Tre av fyra fönster är trasiga. Två av dessa gick sönder under pågående räddningsinsats. Det 

tredje fönstret var trasigt när räddningstjänsten anlände. I den fjärde fönsterbågen är det inre 

glaset trasig men det yttre är helt. 

 

 
Klassrum 2: del av lokalen där de mest omfattande brandskadorna uppstått.   

 



Undersökningsprotokoll – Brandutredning Lövhagsskolan, Västerås, 2010-04-05 

 

 
 

 

13 

 
Startutrymmet från utsidan 

 

 
Klassrum 2: startutrymmet, vy in i rummet från primär brandområdet sett. 

 

Klassrum 1 ligger enligt ritning i samma brandcell som brandrummet (klassrum 2), men rent 

byggnadstekniskt förefaller klassrummen vara avskiljda, vilket även bekräftas av de 

begränsade brandskador som uppstått i detta angränsande utrymme. Brandskador i övriga 

intilliggande utrymmen, i andra brandceller, är begränsade till mindre värmeläckageskador. 

 



Undersökningsprotokoll – Brandutredning Lövhagsskolan, Västerås, 2010-04-05 

 

 
 

 

14 

  
Klassrum 1: avskiljande dörr mellan klassrum 1-2. 

Kraftigt brandskadat dörrblad mot brandrummet. 
Klassrum 1: avskiljande dörr mellan klassrum 1-2. 

Opåverkat dörrblad mot klassrum 1. 

 

 
Klassrum 1: avskiljande vägg mot klassrum 2. Brandskadad dörrpost och dörrfoder, brandskadad  

eldosa och mindre brandskador på bärande limträbalk. 
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Klassrum 1: hörn avskiljande vägg mot klassrum 2 och grupprum 129 

 

 
Klassrum 1: frånluftsgaller, ansluter mot kanal. 
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Kapprum 1: frånluftskanal från klassrum 1. 

 

 
Kapprum 2: brandskadat dörrfoder. 
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Allrum 115: brandskadat dörrfoder. 

 

 
Cellplastisolering med 15 mm träullitskiva. Notera även den brandskadade rundstaven i bildens  

övre del. 
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Del av takelement med med rester av förkolnad smält cellplast. Denna sida har varit monterad  

uppåt mot cellplasten och takpappen. 

 

 
Samma del av takelement som ovan, denna sida har varit monterad nedåt in i brandrummet. 
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Håltagning för att skapa begränsningslinjer i yttertaket. 

 

 
Begränsningslinjernas ungefärliga placering i förhållande till brandrummet. 
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Primärbrand 

Branden har startat i anslutning till ett fönster i den syd-östra delen av klassrummet. Detta 

område har markerats med rött på ritningen nedan. 

 

 
 

Startföremål 

Förmodligen har branden startat i förvaringsboxar och annat material som stod på de 

väggmonterade hyllplanen under fönstret.  

 

Brandorsak 

Mycket talar för att branden är anlagd. Skolan är enskilt belägen. Branden uppstod kvällstid. 

En brand kan anläggas utan någon större risk att bli iaktagen. Ett fönster var trasigt vid 

räddningstjänstens framkomst. Trots att analysen av brandproverna inte är klar ännu bedömer 

brandutredaren att det är sannolikt att branden är anlagd. 

 

Händelseförlopp 

Troligtvis har brandanläggaren krossat fönstret i klassrummets syd-östra del och därefter 

anlagt en brand i hörnet direkt innanför fönstret. Branden har snabbt utvecklats till att omfatta 

hela rummet. Heta brandgaser har trängt upp mellan takelementen. Cellplast har smält och 

bildat pölbränder på takelementen. Smält brinnande cellplast kan även har runnit ner i 

takelementet och antänt armeringen av trärundstavar. Brandspridningsförloppet i 

takkonstruktionen har förmodligen varit långsamt pga syrebrist och förekommit på flera 

ställen samtidigt. När cellplasten succesivt smält undan har nya läckageytor uppstått, syre har 

strömmat till och glödbränderna i trävirket har ökat i omfattning. 

 

Eftersom det inte finns detektorer i klassrummet har förmodligen brandförloppet pågått 

förhållandevis länge innan brandlarmet aktiverades. 

 

Brandsläckningsarbetet var komplicerat pga svårigheter att lokalisera samtliga glödbrand-

härdar. Trots att efterkontroll utfördes med IR-kamera återantändes branden vid två tillfällen. 

Eftersom cellplast är ett energirikt material som smälter undan och bildar ”luftfickor” blir 

brandförloppet häftigt när brandspridning sker till plasten. 
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SLUTSATS, ERFARENHETER OCH UTLÅTANDE 

Slutsats och erfarenheter 
Bränder som sprider sig i takkonstruktioner med isolering av cellplast kan bli svårsläckta pga 

cellplastens materialegenskaper. Om takelementet även innehåller trä eller annat brännbart 

material kan glödbränder uppstå som är svåra att upptäcka. För att släcka denna typ av 

bränder är det viktigt att lägga begränsningslinjer med god marginal så att en ev återantänd-

ning innanför begränsningen inte riskerar att spridas utanför begränsningen. Tillgång till 

byggnadsritningar med brandcellsgränser underlättar självfallet den taktiska bedömningen av 

var begränsningslinjerna ska placeras. Vid den aktuella branden fanns inga sådana ritningar 

tillgängliga. Ett enkelt sätt att delge räddningstjänsten denna information är att för 

brandlarmade byggnader komplettera orienteringsritningar med brandcellsgränser.  

 

Den aktuella skolan ligger enskilt belägen och är endast delvis brandlarmad. Skolan har under 

upprepade tillfällen blivit utsatt för skadegörelse genom anlagda bränder. Det är mycket 

sannolikt att skolan även fortsättningsvis drabbas av anlagda bränder. Mot bakgrund av 

skolans utsatta läge och tidigare skadegörelse är det hög tid att förbättra egendomsskyddet 

genom att investera i brandskyddsåtgärder.  

 

Om man ställer brandskadekostnaderna av de bränder som genom årens lopp inträffat i den 

aktuella skolan i relation till vad det skulle kosta att installera heltäckande sprinkler finner 

man att redan efter en mindre brand kan man ”räkna av” sprinklerinstallationen, se räkne- 

exemplet nedan. Ett alternativ till sprinkler är att förse skolbyggnaderna med ett heltäckande 

automatiskt brandlarm. Denna lösning är dock inte att föredra eftersom en anlagd brand kan 

orsaka stor skada innan räddningstjänsten hunnit fram.  

 
Brandskadekostnad Sprinklerinstallation, kostnad 

Anlagd brand 2008, brand i fönsterkarm, brand- 

och rökskador i ett klassrum.  

Renoveringskostnad: 597 000 kr 

Riktpris (exkl vattenkälla, servisledning och pumpar): ca 325
10

 kr/m
2
 

Byggarea: 1710 m
2
 

Installationskostnad: ca 555 750 kr 

 

Även om räkneexemplet ovan dubbleras pga osäkerheter i kostnadskalkylen visar exemplet att 

sprinklerinstallation är en ekonomiskt försvarbar investering i förhållande till kommunens 

kostnader för anlagda bränder.  

 

För att skydda skolbyggnaderna mot bränder som anläggs på utsidan bör man förutom 

sprinkler även förse takfoten med värmedetektionskabel. Dessutom bör man ta ställning till 

behovet av andra åtgärder för att minska skadegörelse, t ex kameraövervakning, belysning, 

okrossbara fönster mm. 

 

Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv (riskhanteringsmässigt) visar denna brand att man bör 

inventera och värdera alla kommunala skol- och förskolebyggnader för att kunna ta ställning 

till var det föreligger behov av skyddsåtgärder. Genom att anpassa skyddsnivån till risknivån 

kan omfattande skador till följd av anlagda bränder och annan typ av skadegörelse förhindras 

eller åtminstone begränsas. 
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 Nyproduktionspris 250 kr/kvm + 30 % tillägg vid installation i bef. byggnad, Bo Hjorth, AlbaCon AB 



Undersökningsprotokoll – Brandutredning Lövhagsskolan, Västerås, 2010-04-05 

 

 
 

 

22 

Underlag och förutsättningar för utlåtandet 

Uppgifter och värdefull information för denna rapport har inhämtats från insatsledare Mikael 

Forsberg och styrkeledare Joakim Lants, MBR, säkerhetssamordnare Olof Harkman, 

Fastighetskontoret, Västerås Stad samt från Bo Hjorth, AlbaCon AB tillika medlem i 

Sprinklerfrämjandet. 


