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ALLMÄNT 
 

 
 

Insatsrapport nr. 2011/01010 Larmtid 2011-10-25 kl. 12.37 
Objektsnamn Mälardalens Högskola Objektsadress Västermarksgatan 36 
Olyckstyp Brand i byggnad Objektstyp Högskola 
Startutrymme/föremål Pentry / mikrovågsugn Brandorsak Tekniskt fel 
Omfattning Lindriga skador Personskador Inga kända 
 
SAMMANFATTNING 

Ett tekniskt fel på en mikrovågsugn som orsakade en brand, men som fick lindriga konsekvenser tack 
vare det brandtekniska utförandet på lokalerna. 
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PROTOKOLL 
 
Anledning till undersökning 
Brand i byggnad, ett pentry på Mälardalens högskola 
Undersökningen utförd av 
Peter Ehrenstråhle, räddningstjänsten i Eskilstuna 
 
Beskrivning av objektet 
Ett mindre pentry, avsett för att eleverna ska kunna värma medhavd mat i mikrovågsugnar, 8 stycken. Det 
finns även ett gemensam kyl- resp. frysskåp och disk möjligheter i pentryt. Det är beläget under läktaren 
(samma brandcell) till hörsalen, Filharmonin. Lokalens beteckning är L 285 B, enl. dörrskylt. 
Beskrivning av händelsen 
Tisdagen den 25/10 2011 klockan 12.37 utlöser det automatiska brandlarmet. Larmet är klassat som 
”automatlarm styrka 1” hos räddningstjänsten, dvs. en basbil (släckbil) samt 1+4 personal. Dessa ger sig iväg 
från brandstation till platsen. Samtidigt startar utrymningen av skolan, den har enl. uppgifter fungerat 
tillfredställande. Dörren till pentryt är en del av brandcellsgränsen och står uppställd med hjälp av 
elektromagnet kopplad till larmet, den stänger. I samband med att rtj. kommer till platsen och man konstaterar 
rökutveckling så begärs förstärkning från stn. 100, insatsledare, höjdfordon samt ytterligare en bas-bil. 
Räddningschef i beredskap samt stabsfunktionen aktiveras även. Larmet har inte adresserbara detektorer och 
sektionerna är relativt stora, men man finner en utlöst detektor i ”Filharmonin”. Man ser också att det kommer 
rök ur ventilationen, både i övre hörnet på lokalen och genom ventilationsgaller i trapporna. Man söker då 
vidare och konstaterar branden i pentryt. Den släcks med en relativt liten mängd vatten av personal i 
rökskyddsutrustning. Det är flera detektorer som löst ut visar det sig senare. 
 
Undersökning 
På grund av tidpunkten för händelsen så fanns möjlighet att starta undersökningen i omedelbar anslutning till 
branden. Brandbilden indikerar på att det är till vänster i rummet, och på den översta raden av ugnar som 
branden startat. Det visar sig vid kontroll att det är den översta vänstra ugnen som använts, det fanns mat i 
ytterligare en ugn men den var inte utsatt av branden. Den brinnande plasten har sedan runnit ner och antänt 
ugnarna nedanför, även luftrörelserna från de igång varande ugnarna har påverkat brandbilden. Den direkta 
brandorsaken är troligen ett tekniskt/elektriskt fel på den aktuella ugnen. Prov har gjorts på en ”matlåda” av 
samma typ som fanns i startföremålet, den var inköpt på Ikea och avsedd för användning i mikro. Proven har 
gjorts i en äldre kraftfull mikro med långa tider och både tom och med innehåll (vatten alt. Tortilini) utan 
några synbara skador på matlådan. Färgen på den ”eldhärjade” matlådan antyder också att den inte deltagit i 
branden utan endast smält av värmen.  
Spridningsrisk 
Dörren till pentryt, som är del av brandcellsgräns, har som avsett stängts när larmet utlöst. Utrustningen för 
tidig upptäckt av brand kan anses ha fungerat tillfredsställande, även brandcellsgränsen till utrymningsvägen. 
Slutsatser 
Ett tekniskt fel som orsakade en brand, men som fick lindriga konsekvenser tack vare det brandtekniska 
utförandet på lokalerna. 
 
Erfarenheter 

• En ännu tidigare upptäckt av branden har säkerligen kunna gjorts om larmet hade haft adresserbara 
detektorer, som ”talat om” vilken detektor som löst ut. Detta då dörren till utrymmet där branden 
fanns, stängdes och dolde branden. Detta var dock avsikten för att förhindra brandspridning, vilket 
också fungerade. 

•  Man hade problem med att ventilera bort rök/brandgaser då lokalerna saknar möjlighet att ventilera 
till det fri, högt monterade öppningsbara fönster/luckor. 

Förslag 
• Att förse detektorerna i ”dolda utrymmen” med ljudgivare, samma typ som används på hotellrum. 

Detta för att snabbare kunna konstatera var man har problemet vid utlösning av brandlarmet. 
• Att förse lokalerna med öppningsbara fönster/luckor, högt monterade, för brandgas/rök ventilation. 

För att underlätta brandsläckning och minska sekundärskadorna i byggnaden. 
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För Räddningstjänsten Eskilstuna 
 
................................................................... 
Peter Ehrenstråhle 
Brandinspektör/Brandutredare 
Tel: 016-710 74 67 
 
 
BILDBILAGA 

 

 
 
Start föremålet har stått på översta hyllan. 
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Resterna av ”matlådan” 

 
 
En ugn av samma typ som startföremålet, den har inget grillelement eller andra konstigheter. 
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Den andra mikron som varit igång vid tillfället. 
 

 
 
Dörren in till pentryt. 
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Filharmonin, hörsalen. Pentryt är beläget under stolen. 
 

 
 
Röken kom ur ventilerna och uppe i vänstra hörnet på bilden, pilar. 
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