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Olycksutredning. 

 
Utredare 
Brandmästare Jan Klauser 
 
 

Myndighet 
Ängelholms 
räddningstjänst 
 
 

Telefon 
0431-402659 
 

Medutredare  
- 
 

Myndighet/Organisation 
-  
 

Telefon  
- 
 

Olycksdatum  
2011-03-08 
 

Olycksplats  Olyckstyp  
Brand i byggnad 
 

Utredningsdatum 
2011-03-09 
2011-03-22  
 

Bilagor  
Insatsrapport 
Relationsritning 
Besiktningsprotokoll sotare 
Bilddokument 
  

Insatsrapportnummer  
20–2128087-2 
2011A00080 
 
 

Övrigt  Granskad av  

 
Uppdragsgivare: Ängelholms kommun, räddningstjänsten. 
Syftet: Fastställa anledningen till uppkomsten av branden. 
Skapa förslag till åtgärder/förbättringar för räddningstjänsten. 
Upplysningar om olyckstillfället. 
 

Sammanfattning: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Larmtid; 2011-03-08 21:55:48 
Adress; 
Objektstyp; Villa 
Startutrymme; takbjälklag 
Startföremål; Takstolar 
Orsak, Direkt – Indirekt; Värmeöverföring/torrdestillation, brister i 
monteringen av skorstensrör, brister i spiskåpan. 
. 
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Bakgrundsbeskrivning: 
Huset är uppförd 2000 och är i ett plan, byggt i tegel samt ett tak med tegelpannor. 
Den aktuella spisen monterades i samband med nybyggnationen- 00 och består av en 
kassett som är inbyggd. 
Från kassetten är ett koppar rör vinklat i 45 graders in i skorstenen, röret är isolerat 
med en nätmatta 2x30 mm 
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Besiktning av installationen genomfördes 01-04-18 

 
 
 
 

leans
Anteckning
hur mycket mer ska bort?
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Sotning genomfördes 2010-03-04 och skall genomföras vartannat år. 
Brandskyddskontroll är inte utförd, objektet är på åtta- års frist och skulle 
genomförts under detta år. 
 
 
Händelseförlopp: 
Under kvällen användes kassetten vid 19:00 tiden, något som sker återkommande av 
ägarna. 
Omkring 21:30 satt ägarna och tittade på tv:n, ägarna noterade vid tidpunkten att det 
knastrar och smäller från den plats där spisen är placerad. Vid den takbjälke som är 
placerad framför spiskåpan upptäcker ägarna att en brand håller på att utvecklas i 
takbjälklaget.  

 
Ägarna ringer då till SOS alarm och begär räddningstjänsten, därefter evakuerar de 
sig ut från huset, två vuxna samt ett barn och inväntar räddningstjänsten ute i 
trädgården. 
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Direkta orsaker till olyckan: 
Brand har utvecklats i takbjälklaget och primärområdet är förlagt till området direkt 
ovanför spisen/kassetten 
 

 
Därefter har branden utvecklats och en brandspridning har skett i vindsutrymmet. 

 
Tydlig brand-bild direkt ovanför toppen på spiskåpan, där innertaket samt träreglar 
är avbrända 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skorstens-stocken. 
 
Ovansidan på spisen 



 

 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst  

Kommuner i samverkan 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga. 

Skapat:  2011-04-07 
Reviderat: 200 

 

 
Bakomliggande orsaker till olyckan: 
Branden har uppstått i bjälklaget som ligger primärt ovanför spiskåpans anslutning 
upp i bjälklaget. 
Ingen el finns installerad i det område som kan härledas till primärbrandområdet. 
Spiskåpan är putsad på tegel, som stomme vilken formar kåpan är det gipsskivor, 
dessa har sammanfogats med hjälp av en aluminium ram 
 

 
 

Vänster bild, teglet är borthugget.               Gipsskivorna är utvikta, och det    
                                                                    Isolerade rökröret är blottlagt. 
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Rökröret är isolerat med en nätad isolering 2x30 mm. Den nedre halvan av rökröret, 
Har isolering runt om. Den övre delen har isolering enbart på ovansidan av röret. 
Alltså inte runt om rökröret. 
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Rökröret från kaminens ovandel är i koppar och är vinklat i ca 45 grader in 
till murstocken, vilken är uppbyggd av block. 
Anslutningen i murstocken består av ett fabricerat block med en keramisk   
anslutning.                                              
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Ovansidan på kåpan vindsutrymmet, bjälklaget. 
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Det är oklart vad som täckt ovandelen på kåpan, dock kan det uteslutas att det varit 
en murad topp-del. 
Av brandbilderna/brandskadorna att döma, så fastställs primärområdet till området i 
direkt anslutning till toppen på spiskåpan. 

 
 
Vid platsundersökningen kunde inget identifieras som har fugerat som ett topplock 
och hindrat värmen från kaminen samt rökröret att fritt strömma upp i bjälklaget. 
Vilket har då skapat möjlighet för värmen att under tidsperioden från- 00 fram till 
datumet för händelsen- 11, påverka den träkonstruktion i form av takstolar, innertak, 
reglar mm på ett negativt sätt. 
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Värmen har alstrats upp i bjälklaget, vilket har lett till att en torrdestillation av 
träkonstruktionen har påbörjats. Detta i sin tur gör att den termiska tändpunkten 
sänkts (Den lägsta temperatur då ett ämne antänds av sig själv utan att någon yttre 
tändkälla finns närvarande).  Torrdestillerat trä kan antändas redan vid 80 grader. 
 
Slutsats: 
Möjligheten för den värme som alstras från kaminen samt rökröret att stiga upp på 
vinden/bjälklaget, har lett fram till att brännbart material på vinden har påverkats 
och därmed har en ändring av den termiska tändpunkten skett. Vilket har lett fram 
till att en utvecklad brand har kunnat uppstå. 
 
Not: 
Vid de bränder som orsakas av fel i schakten, är de vanligaste felen: 
Schakt byggt av brännbara skivor som masonit, plywood, spånskivor och rå spont 
samt att det finns brännbara delar i schakten. 
 
 
Förslag till åtgärder/Förbättringar: 
Detta är ett återkommande problem som leder fram till utvecklade bränder, vilket 
bör analyseras från MSB. 
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Analys av insatsen  

 
 
Rekommendation        Åtgärd              Kommentarer         Ansvarig                          Tidplan 
Som insatsledare 
fråga vilken station 
som är med på 
larmet, gäller N 2-3 

Info För att 
undvika 
missförstånd 
med vilka 
enheter som är 
ut larmade. 

RL 2011-04-20 – 
05-31 

HALS sökning på 
RAKEL 

SBM 
samverkar med 
SOS operatör 

Att söka 
HALS via 
knapp 3 
fungerar inte, 
utan det krävs 
att vi kallar 
1000 eller 
riktar 
sökningen. 

RE 2011-04-20 – 
05-31 

Osäkerhet av 
körning med 3030, 
deltid 

Se över 
utbildningsplan 
för körning 
med 3030, 
skall alla av 
deltid kunna 
köra 3030? 

Tveksamheter 
har framförts 
ang. 
hanteringen av 
3030 från 
deltidstyrkan.  

RL/JA 2011-04-20 – 
05-31 

Håltagning Övning i 
ventilation/hål 
tagning i tak 

Övning i 
grunderna för 
håltagning 

RL/JA 2011-04-20 – 
05-31 

Maskinval vid 
håltagning 

El-verktyg? Är el-verktyg 
ett alternativ 
vid arbete med 
håltagning? 

LH/TK 2011-04-20 – 
05-31 

Dimspik till förhöjt 
lågtryck 

Övas med.  RL/TP 2011-04-20 – 
05-31 

Tänk på 
möjligheten, till att 
påbörja akut 
restvärde under 
pågående 

Info  JK 2011-04-20 – 
05-31 
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räddningstjänst 
 
 

Rutiner 
depåcontainer 

Klarlägga 
rutinerna för 
användning, 57 
minuter från 
begäran till 
ankomst 

Kostnader för 
container? 

RL 2011-04-20 – 
05-31 

Andningsapparater, 
spiroguide 

 Svårigheter att 
byta 
flaskpaket, 
varnings 
system 
otillförlitligt 

LH/IM 2011-04-20 – 
05-31 

 
 
Återkoppling: 
Ängelholms räddningstjänst. 
Vakthavande brandingenjör. 
MSB-Enheten för lärande av olyckor och kriser 
Peter Nord/Håkan Steen – MSB. 
SKNV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




