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Undersökningsprotokoll 
 

Brand i servicebyggnad (soprum) 

 

Restaurang McDonalds, Breda Sten Värnamo 

 

Måndagen den 18 februari 2013, larm kl 01.19.04 

 

Insatsnummer 2013F00137, Värnamo kommun 
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Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Gert Lönnqvist, brandinspektör 
Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) 
Mobil: 070-300 86 24 
E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se 
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Orsak till undersökning 

I samband med ett brandtillbud i en byggnad inrymmande bl.a sophanter-
ing vid Mc Donald´s anläggning i Värnamo har undertecknad besökt 
anläggningen för att erhålla information om händelsen och dess 
konsekvenser. 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
 

Upplysningar om objektet 

Byggnaden är en servicebyggnad på tot 117 m2 i ett våningsplan. 
Byggnaden utgörs av kontor/förråd med ett tillbyggt kallförråd 
(miljöstation) där sophantering sker. Kallförrådet är en enkel konstruktion 
med väggar av trä (lockpanel) och tak av limträbalk och korrugerad plåt. 
I soprummet finns en balpress där tomkartonger balas. Det balade godset 
placeras på lastpallar och förvaras i rummet för att senare avsändas för 
återvinning. Brandpersonalen vittnar om att det förvardes stora mängder 
förpackningsmateriel i utrymmet vid brandtillfället. 
I rummet finns även en container med komprimator för att komprimera 
övrigt sopavfall. Det komprimerade avfallet töms enligt avtal med 
sopentreprenör.  
En person tömde sopor i containern vide ca 00.30, men märkte då inte 
något speciellt i lokalen. 

Upplysningar om branden 

Branden upptäcktes av personal vid OK/Q8 som kände röklukt. När man 
såg rök från McDonald´s soprum larmade man dess personal via telefon. 
En anställd vid restaurangen larmade 112 samt tog med sig en befintlig 
kolsyrasläckare för att försöka släcka branden i soprummet. 

Vid räddningstjänstens framkomst kl 01.29 har branden spridit sig i 
servicebyggnaden som inrymmer kontor, förråd och soprum. 

Undersökningen 

Restaurangpersonalen uppger att det brann med öppen låga i ett antal 
pallar med buntade kartonger som fanns placerade mellan en 
sopkomprimator (container) och en balpress. Brandbilden stödjer detta 
vittnesmål. De lägsta brandskadorna finns här, ett antal lastpallar har 
förkolningsskador ända ner mot golvets nivå. I brandresterna återfinns 
kardeler från en kabel med rester av en 4-polig kopplingshandske, vilken 
har försörjt balpressen med ström. Balpress och sopkomprimator är 
ständigt strömsatta men kan endast köras manuellt med personal 
närvarande. 

Branden har sekundärt spridits till krypvinden över förrådsbyggnaden. 

Vid undersökningen är sopkomprimatorn bortförd från brandplatsen. 

Under samtal med personalen framkommer det att soprummet nyttjas som 
väderskydd vid tobaksrökning. Det finns dock inga askkoppar utplacerade 
för detta ändamål. 



Slutsatser 

Undersökningen ger inget svar på hur branden uppstått. Branden kan ha 
orsakats av, el-fel, tobaksrökning eller ha anlagts av okänd person.  

Under rubriken “förslag“ ger utredaren ett antal råd om hur man kan höja 
brandsäkerheten vid återuppförandet av miljöstation vid anläggningen. 

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade byggnaden sannolikt brunnit ner till grun-
den. På grund av det ringa avståndet till restaurangbyggnaden (4 meter) 
finns överhängande fara för brandspridning till denna via strålningsvärme. 
Närheten till bensinmack (17 meter) samt till biogastank (17 meter) skulle 
kunna innebära en katastrofal utveckling av en okontrollerad brand i om-
rådet. 

Erfarenheter 

Byggnaden har erhållit så omfattande skador att man enligt uppgift kom-
mer att riva densamma. 

Förslag 

Vid nybyggnad av förråd/miljöstation bör man säkerställa;  
-  att kartong och annat emballage ej exponeras för allmänheten (tätt sop-

rum). 
- att ett internt brandlarm med rökdetektorer installeras för tidig upptäckt 

av brand (aktiverad detektor ger signal i restaurangen). 
- att all hantering av öppen eld (inklusive tobaksrökning) i soprummet 

förbjuds. 
- att utrymmet kompletteras med brandredskap (rek. 9 kg pulversläckare). 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  
McDonald´s Värnamo, samt Räddningstjänsten Värnamo 
 
 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 
 



 
 
 
 
 

 
Soprummet. Förpackat emballage och container med komprimator forslades bort i samband med 
räddningsinsatsen. 

Soprum 

Kontor 



 
 

 
 

Genombränning av takutsprång 
mot vindsutrymmet över kon-
torsdelen. Sekundär brand. 

Primärbrandområde. I det-
ta område brann förpack-
ningsmateriel när restau-
rangpersonalen försökte 
släcka branden. Här finns 
också de lägst belägna 
skadorna i rummet (för-
kolnade lastpallar). 



 
 
 

 
 
 

I brandresterna finns rester 
av strömkabel till balpressen 

Smältskador på Cokacola-
container är svårast mot 
primärbrandhärden 

Förkolnade rester av lastpall 


