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Den 9/4 2013 drabbades Sundsvalls Fjärrtransport av brand i sina lokaler. Det var en lastbil som 
började brinna inne i verkstaden efter kl 04,00 på morgonen. Bilen var parkerad på eftermiddagen den 
8/4 för att bromsarna skulle servas.   

Branden fick inte fäste i byggnaden utan det var bara hytten och angränsande ytor som brandskadades. 
Däremot så blev alla ytor i byggnaden belagda med sot från branden. Brandcellsgränserna var inte 
tillräckliga och räddningstjänstens fläktar spred brandrök och partiklar i hela byggnaden som är ca 
80x30 meter. I byggnaden är det inrymt 4 olika verksamheter. Det är kontor, verkstad, reservdelslager 
och ett höglager där gods som transporterades och mellanlagrades förvarades.                

Alla ytor har blivit förorenade av sot. Kostnaden för skadorna kommer att uppgå till flera miljoner.  

Rapporten rekommenderar lösningar som förhindrar att inte en liknande händelse ska kunna göra 
samma skada.       
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På grund av den stora skadan som branden orsakade så är det intressant att få reda på hur rök- och 
partikelspridning skett.  
Målet är att få fram erfarenheter så att man kan förhindra att samma skada sker igen i lokalerna efter 
renovering. Intervjuer med personal i företaget och upprepade besök i lokalerna ligger till grund för 
rekommendationerna i rapporten. 
Rapporten kommer bara att vara rådgivande och bör vara klar senast i April månad. 
Rapporten kommer att delges MSB som temautredning, räddningstjänsterna i Västernorrland samt 
företaget Sundsvall Fjärrtransport som är ägare av den drabbade fastigheten. 
Utredningen görs av Lars-Göran Nyhlén vid Medelpads Räddningstjänstförbund. 
 

Objektet består av tre olika byggnader som är hopbyggda.  
• Det är kontoret som är en Br1 byggnad.  
• Verkstaden som är en Br3 byggnad 
• Höglagret som är en Br3 byggnad 
•  
Eftersom räddningstjänstens insats mot branden har var varit en av de orsaker som spridit rök och 
sotpartiklar så följer en redogörelse för insatsen och bedömningar av räddningsledare för den under 
rubriken ”Räddningsinsats”. 

På eftermiddagen den 8/4 lämnades lastbil på verkstaden för att bromsarna skulle servas 
nästkommande dag. Bilen hade endast körts några kilometer den 8/4. Personer hade rört sig i lokalerna 
tidigare på morgonen och vid klockan 04:00 fanns det inga tecken på brand. Branden har med stor 
sannolikhet börjat efter klockan 04:00 på morgonen. 
Den första indikationen för brand kom av brandlarmet som var kopplat till Securitas. Den indikationen 
kom kl 04:57. Securitas väktare kom till platsen och larmade 112. I verkstaden fanns inget brandlarm 
utan larmet gick när brandlarmet som är installerat i höglagret indikerade brand. Det fanns även larm i 
kontorsbyggnaden där övernattningsrummen är belägna. Vid ca 04:20 på morgonen hörde en av 
chaufförerna på åkeriet att det skramlade inne på verkstaden. Han kollade inte vad det var för det var 
ganska vanligt att det kunde vara någon på verkstan på morgonsidan. Troligtvis var det branden som 
åstadkom ljudet vilket i så fall innebär att det tog ca 40 minuter innan brandröken nått detektorn i 
höglagret. 
05:01 inkom larmet till SOS. Enligt SOS ärenderapport så såg inringare rök och lågor, han meddelade 
också att det fanns gasflaskor i lokalerna. 05:03 larmades räddningstjänsten och var på plats 05:14. 
Räddningstjänstens första befäl på plats, som initialt är räddningsledare, hade vetskapen om att det 
fanns gasflaskor och att det var en verkstad och att det ibland kunde sova personer någonstans i 
lokalerna. Ett rökdykarangrepp skedde i verkstaden där man hade lokaliserat bilen som brann. Man 
lyckades ganska snabbt att släcka branden. Därefter tog man ut gastuberna som inte var 
värmepåverkade.  
För att åstadkomma en bra arbetsmiljö för rökdykarna så satt man 2 stycken PPV-fläktar mot porten 
för den brinnande lastbilen. Det medförde att man fick rökspridning i angränsande utrymmen. Den 
brinnande lastbilen kunde dras ut av en traktor. 
Branden hade spridit sig till bilen som stod parkerad på verkstadsplatsen bredvid. Den bilen var utan 
bakhjul och stod uppallad på en hudraullyft som var strömlös och på grund av branden och det tog tid 
att få ut den bilen. 
Parallellt med att få ut bilarna så pågick ventilering av lokalerna. 
Räddningsinsatsen avslutades 07:00 av räddningsledaren. Vid 09:00 var informationen given till 
ägarna.  
    



Skadan till största del uppkommen av värme och rök. Direkt brandskada i fastigheten har vi endast i 
taket ovanför lastbilen samt på väggen till höger om bilen, en kabelstege är också direkt utsatt av 
branden. 
De övriga skadorna uppstår av värme, rök och partiklar. Värmen ackumuleras högt upp mot taket och 
förstör all elinstallation i verkstaden som går på kabelstegarna. Metallkopplingar för bland annat 
tryckluft blir otäta. Vattenledningar börjar läcka av värmebelastningen. Packningar av gummi, typ O-
ringar, är skadade.  
En butik hade inte hunnit öppna men hade sitt varulager som består av reservdelar till lastbilar mm 
uppackat på hyllor. Allt har fått en beläggning av sot. 
Röken gör att det luktar i hela byggnaden på 2400 kvm. Partiklar ligger på ALLA ytor i huset och är 
ett arbetsmiljöproblem innan de sanerats och förstör elmotorer och bland annat företagets dataserver 
mm. Skador och hur de uppkom redovisas i bildbilaga. 

Direkt orsak 

Direkt orsak till olyckan är att det uppstått brand i lastbilshytten. Det finns inte många tändanledningar 
i en parkerad lastbil och den här hade stått parkerad i minst 6 timmar innan branden startade. Dock så 
går det att ställa in dieselvärmaren så att den ska starta en viss tid varje morgon. Om den var ställd att 
slå till så skulle det kunna vara en tändanledning. Branden har varit hårdare på den sida som 
dieselvärmaren är monterad. Branden har sedan spridit sig bakåt och luftfiltret som sitter mellan 
framhjul och dieseltank är helt bortbränt samt aluminiumplåten som utgör ”golv” bakom hytten har 
smält bort. Det har brunnit så kraftig att tanklocket till dieseltanken smält bort eller flugit iväg av 
tryckökning i dieseltanken. Packningen mellan tanklock och tank är kvar och den är hårt bränd. Det är 
möjligt att diesel tryckts ur dieseltanken och bidragit till ökad intensitet.  

Bidragande orsaker till skadan 

Det finns ett antal samverkande orsaker till skadans utbredning och storlek utöver den direkta orsaken. 
• Avskiljningen mellan de olika verksamheterna har brister. 
• Räddningstjänstens arbetsmetod med fläktar för arbetsmiljöförbättring. 
• Fastighetens möjligheter att evakuera värme och rök. 
 
Avskiljningen mellan de olika verksamheterna: 
Man kan säga att fastigheten har fyra olika verksamheter. De verksamheterna är kontor, verkstad, 
butik och höglager.  
 
Kontor - Verkstad 
Kontoret är avskiljt från verkstaden med en branddörr i klassen A60. Väggen är av betong. Dörren är 
gammal och ”hänger” på gångjärnen. Den har en överfals men ingen tätning som stoppar rök och 
partiklar. Den är dessutom så sliten så att den måste ”lyftas” in karmen om den ska stängas, 
dörrstängaren kan inte stänga dörren. Gångjärnet har lagats tidigare och lagningen är otillräcklig. Det 
är nog en rostskada i dörren. 
Ytterligare en branddörr finns från verkstaden in till kontorsbyggnaden. Bakom den branddörren finns 
en oljebod, den är i samma byggnad som kontoret och dörren mot verkstaden är inte tillräckligt tät och 
mellan oljeboden och dataserverrummet finns det en otät genomföring som har släppt in rök och 
partiklar. Det medförde att dataservern slutade att fungera. Det finns flera otäta genomföringar mellan 
oljebod och kontor. Dock finns det ingen dörr mellan oljebod och kontor. Partikelspridning har också 
kunnat ske via ventilation in till serverrummet bland annat.  
 
 
 



Verkstad – Verkstadskontor 
Mellan verkstaden och verkstadskontoret fanns det en sluss med 2 stycken klassade dörrar, den ena 
dörren var i klass A 60 och den andra i klassen IE 30-Rw. IE 30-R dörren var förhållandevis ny. A 60 
dörren var tillverkad 1978 och stängdes inte av sig själv trots dörrstängare. Den har naturligtvis blivit 
sliten med åren. Bakom A 60 dörren så gick det en trapp upp till ett fikarum som är riktigt belastat av 
sot och rök. Vid min kontroll så upptäckte jag att det finns en annan, helt oklassad, dörr i slussen.  
Genom betongtakstolarna gick det ledningar och det fanns ett flertal hål borrade i takstolen som var 
ovanför branddörren i A 60. Därmed är ju en stor del av branddörrens funktion satt ur spel. Den andra 
dörren i slussen som avskiljer verkstadskontoret har inte häller kunnat avskilja rök och partiklar 
tillräckligt bra. Naturligtvis ökar ju belastningen på den dörren i och med hålen i takstolen. Mellan 
takstolen och den korrugerade plåten finns det en tätning i varje korrugering. Den tätningen har inte 
tålt värmen och smält bort till stor del. Väggen har blivit så värmepåverkad så att den inte tätar mot 
takstolen längre. Glipan är 3cm hög och 2 meter lång. Efterhand har jag dragit slutsatsen att EI30-Rw 
dörren är insatt för att ljudet från verkstaden inte skall komma in till kontoret och inte för sina EI30-
Rw egenskaper. 
 
Verkstad – Butik 
I butiken är det ingen brandskada men ett sotlager över alla ytor. Sot och rök kar kommit in till butiken 
genom branddörren som var stängd men det mesta sotet har kommit i mellan betongtakstol och 
korrigerad plåt i taket. På vissa ställen är det tätat i korrigeringen men den tätningen har inte tålt 
värmen och på andra ställen är det inte tätat. Mot butiken var det ingen tätning mellan takstol och 
takplåt. 
 
Butik – Höglager 
Höglagret är byggt senare och kan betraktas som en annan brandcell. Dock finns det genomföringar 
som gör att brandcellsgränserna inte har avsedd funktion. I höglagret så har man klarat sig från 
värmeskador. Det ligger dock ett lager sot över alla ytor i höglagret. 

Vid framkomst så hade räddningsstyrkan i god information om hur det var på platsen. Den väktare 
som ringde in larmet hade bra lokalkännedom. Man visste att det fanns gasflaskor och att det var en 
verkstad och att det eventuellt var personer som övernattade i byggnaden. Med den informationen så 
skulle det prioriteras.  
Byggnaden antas vara en Br 3 byggnad, den tål inte brand så länge, gasflaskorna måste 
räddningstjänsten ha ut om inte insatsen ska vara defensiv, vart i de 2400 kvadratmeterna är 
övernattningsrummen? Ägarrepresentanter kom tidigt till platsen och rätade ut de flesta av RL 
frågetecken.  
Vid framkomstrapporten så meddelade RL att det rök ur 5 portar i verkstaden. Han prioriterade ett 
rökdykarangrepp med PPV-fläktar i ryggen. Det gjorde att miljön för rökdykarna blev bra att jobba i. 
Vid rökdykarinsatsen början fanns det en skyddsgrupp på baspunkten. Rökdykarna såg inte att det var 
en lastbil innanför porten innan PPV-fläktarna startats. När PPV-fläktarna började gå så började 
konturerna av en lastbil synas.  
Rökdykarna kom snabbt fram till hytten på lastbilen som brann och kunde släcka det mesta av 
branden. När branden dämpats hittades gasflaskorna och det gick att förbereda att dra ut bilen med en 
traktor. Gastuberna var inte nämnvärt värmepåverkade när de togs ur byggnaden. 
Det hade vid den tiden kommit till RL:s kännedom att de som övernattade hade gått ut.  
 
Verkstaden var byggd så att man kunde köra igenom den, det fanns alltså portar på motsatt sida. 
Räddningstjänsten satt 2 stycken PPV-fläktar utanför den aktuella porten och körde igång innan det 
blivit tillräcklig frånluft på andra sidan verkstaden. I och med det så fick vi rökspridning till andra 
utrymmen. Det tog minst 15 minuter innan tillräcklig frånluft fanns för att kunna evakuera rök och 
värme på ett bra sätt. Åtgärden med PPV-fläktarna var en arbetsmiljöförbättrande åtgärd inledningsvis. 



Inledningsvis visste inte räddningstjänsten att det var betongtakstolar utan man befarade att takstolarna 
var av stål och det gjorde att man snabbt ville släcka branden i lastbilen för att kunna hitta 
gasflaskorna. Se bild i bilagan på nedsjunkning i verkstadstaket. 
Den eventuella livräddningen prioriterades bort eftersom man inte visste vart den/de övernattande 
skulle befinna sig. Det fanns 2400 kvadratmeter att leta på.  
Man får påstå med facit i hand att de initiala besluten var rätt.  
 
Bredvid den brinnande lastbilen fanns en vägg av plåt som gick från golv till underkant takstol. 
Branden belastade väggen hårt och anslutningen mot takstolen blev påverkad och det blev en tre 
centimeters glipa med en utbredning på ca 2 meter. Det var tur att det inte blev brandspridning på 
andra sidan väggen. Däremot är rökskadan i rummet stor och värmeskadan på elinstallation stor. 
Se bild i bilagan 
 
Taket blev hårt belastat av branden. Den korrigerade takplåten är deformerad. Det blev ingen 
brandspridning till taket som har en beläggning av takpapp. Taket antändes inte, det 2 decimeter tjocka 
snötäcket kan nog ha räddat taket. Det syns dock tydligt att papptaket blivit hårt värmebelastat. Se 
bildbilaga. 
 
När räddningstjänsten körde sina fläktar så pressades rökgaser till angränsande utrymmen. Det fanns 
inga rökluckor i taket som kunde öppnas. Om det funnits rökluckor så hade skadan blivit mycket 
mindre. Rökluckorna hade evakuerat värme och släppt ut den mesta röken.  
De tätningar som finns mellan takstol och takplåt är inte brandklassade och har mist sin funktion. 
Troligtvis är tätningarna där för ljudisolering och för att förhindra dammspridning. 
Verkstadslokalerna är gamla och slitna men de är funktionella. 

För att en liknande skada inte ska uppstå vid en liknande händelse så bör man sätta in rökluckor som 
styrs av ett brandlarm. Brandlarmet kan styras av låsta dörrar, timer eller liknande eftersom det kan 
vara svårt att ha detektorer där det svetsas och körs lastbilar.  
När rökluckorna öppnar avlastas lokalerna på värme och rök. De rökluckorna ska vara dimensionerade 
för att kunna släppa ut den luft som räddningstjänstens fläktar tillför.  
Branddörrarna som nu är gamla och slitna och av klassen A 60 bör ersättas med dörrar som är av klass 
EI 30 eller kraftigare för att undvika rökspridning. Mot kontoret där det finns övernattningsrum bör 
man ha en sluss med 2 EI 30 dörrar för att inte få rökspridning in till kontoret från verkstaden. 
 
Verksamheterna kontor, verkstad, butik och höglager bör ha röktäta väggar som avskiljer 
verksamheterna. 
 
Ventilationen bör slås av vid brand. Partiklar och lukt kan bli kvar i ventilationen och lukta lång tid.  
 



 

 
 

 
 



 
Figur 1 När jag närmade mig branden tog jag några foton....... 

 
 

 
Figur 2 Den brinnande bilen framför verkstadskontoret och höglagret. 



 
Figur 3 I den här bilen hade det börjat att brinna i skåpet. Det är nog inte långt bort att även denna bil 
blivit övertänd. Då hade det kunnat gå illa. 

 
Figur 4 Här är brandskadan i taket. Om en bil till tänt i verkstaden hade det hade vi inte kunnat lita på 
taket. 



 
Figur 5 En bil orsakar den här nersjunkningen i taket, två bilar orsakar …?….? Höglagret längst bort i 
bild. 

 



 
Figur 6 Här ser vi skarven mellan verkstad och smörjhall. Det har varit varmt. En röklucka hade kunnat 
evakuera värmen på ett bra sätt. Det var tur att branden inte blev utvecklad i den andra bilen. Då hade 
temperaturen kanske medfört antändning i byggnaden. Taket jag står på här är en stålkonstruktion. Den 
kanske inte hade tålt så mycket mer. 

 



 
Figur 7 Mellan sträcken har väggen blivit deformerad av värmen. Det har blivit en glipa mellan 
betongtakstol och plåtvägg. Då har röken och värmen fritt fram. 

 
Figur 8: Här taket i samma rum som bilden ovan. Tätningarna i korrugeringarna har smält ner. Med 
rökluckor hade temperaturen blivit lägre och tätningarna kanske klarat sig. 



 
Figur 9 I takstolarna var det många otätade hål som gjorde att röken kunde sprida sig över hela 
byggnaden. Här visas bara några genomföringar. Bilen stod till höger och belastade den vägg vi ser. 

 

 
Figur 10 Här stod lastbilen, väggen har blivit hårt brandbelastad. I toppen på den här väggen har det 
blivit en glipa på 3 cm och som är 2 meter lång 

 
 



 

 
Figur 11 Här syns tätningar i korrugeringarna samtidigt ser man otäta genomföringar. De här 
tätningarna har klart värmen från branden. Samma typ av tätning har inte stått emot värmen där det 
varit varmare. 

 




