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1 Sammanfattning 

Måndagen den 6 augusti klockan 13.42 kommer ett larm in till räddningstjänsten om att en 
brand har uppstått efter en explosion i anslutning till en acetylenflaska där två personer 
skadas. 

Acetylen är en mycket lättantändlig gas som vanligtvis produceras vid en reaktion mellan 
kalciumkarbid och vatten. När den förbränns med oxygen alstrar acetylen den hetaste lågan 
av alla bränngaser (3200 grader Celsius). Nästan alla blandningsproportioner av acetylen och 
luft är explosiva, d.v.s. från 2.3% ända till 82 % acetylen i luft. Som exempel hur lätt en 
acetylen-luft-blandning kan tändas, kan nämnas, att den gnista som man hos sig själv kan 
utlösa om man har blivit statiskt uppladdad, är mer än tillräcklig för att få gasblandningen att 
antändas. 

Acetylenflaskor som utsätts för öppen eld kan spricka (explodera) och förorsaka fara genom 
kringflygande bitar, tryck, flammor och heta gaser. Spruckna flaskor kan flyga avsevärda 
sträckor. 

Det gick rykten om att det fanns 70 flaskor, men det visade sig senare vara ca 500 stycken. 
Enligt AGA skulle dessa flaskor vara tomma, men betraktades ur riskhänseende som fulla. 
Dessutom fanns det i ett angränsande rum en stor gasoltank.  

I och med räddningstjänstens avspärrningar så berördes in- och utfarterna till Alsike. Klockan 
19.15 minskas riskavståndet till 300 meter och de boende i Alsike tillåts att gå hem. Trycket 
ifrån allmänhet och media var stort och kommunen kände att de hade väldigt svårt att få 
bekräftade uppgifter att kunna gå ut med. Kommunen fick själv jaga information och den 
information de fick, blev inte uppdaterad i någon större utsträckning. 

De boende kunde läsa om olyckan på kommunens webbplats. Dock blev trycket på 
webbplatsen så stort att den gick ned. Även lokalmedia samt Brandkåren Attunda lade ut 
information om olyckan på sina respektive webbplatser. 

            Förbättringsförslag 

 Vid större olyckor bör kommunen erbjudas plats i staben för att snabbt få den 
senaste informationen alternativt att räddningstjänsten avsätter en person som sitter 
hos kommunledningen. Ett annat alternativ är att kommunen får en 
kontaktperson/funktion de kan ringa/kontakta för att kunna få bekräftade uppgifter 
fortare. 

 Vid större/allvarliga händelser kan VMA-tutor med fördel användas. Dock hörs de 
bara i området som är drabbat. 

 Ge även SOS alarm information då många medborgare ringer dit för att få mer 
information. 

 Samövningar med de större anläggningarna som finns i respektive kommun är att 
föredra. AGA och räddningstjänstens senaste samövning var 2005 enligt Paul 
Pogossov. 

 Se över rikets specialenheter samt våga utnyttja dessa i större utsträckning. Ett 
fordon som  förmodligen skulle fungera i detta fallet är polisens specialfordon 
SandCat. 

 Respektive farlig verksamhets insatsplan bör innehålla information om riskavstånd 
för typolyckor baserade på deras riskanalys. 

 Nyttja sociala medier i informationsspridning i större utsträckning. 
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2 Anledning till undersökningen 

AGA gas på Hyvelgatan 52 i Knivsta är en Sevesoanläggning av lägre grad. I anläggningen sker 
kontroll utav gasflaskor, både av brandfarlig och ej brandfarlig gas. Antalet medarbetare 
uppgår till ca 35 stycken. 

Måndagen den 6 augusti klockan 13.42 kommer ett larm in till räddningstjänsten om att en 
brand har uppstått efter en explosion i anslutning till en acetylenflaska där två personer 
skadas. Efter räddningstjänstens ankomst spärras området av och brandsläckning påbörjas 
först i ett senare skede. Insatsen pågick under lång tid. 

Syftet med utredningen är att lära sig ifrån händelsen. Denna olycka var omfattande, med 
risker från brandfarliga och explosiva gaser vilket sällan förekommer i sådan mängd. Media 
hade stort intresse för händelsen och den påverkade många i och med riskavståndet. 

 

2.1 Frågeställningar i utredningsdirektiv 
Räddningstjänstens hantering av risken med brandfarliga och explosiva gaser 
1 Hur tolkades och hanterades de risker som fanns på anläggningen? 

1.1 Hur upplevde personalen riskmiljön? 
1.2 Hur motiverades riskavståndet och hur motiverades påbörjat insats? 

2 Vilken information använde sig räddningstjänsten av under insatsen (ex. riskanalyser, 
insatsplan, sba-pärm mfl.)? 

3 Hur överensstämmer anläggningens riskbild med räddningstjänstens säkerhetsarbete? 
4 Hur har företaget beskrivet sina risker och finns denna händelse beskriven i företagets 

riskanalys? 
Ledning av insatsen 
5 Hur fungerade ledningsarbetet inne och ute med fördelning av arbetsuppgifterna? 
6 Vilket behov av resurser och kompetens behövs vid en liknande insats? Vad finns inom 

egen organisation och vad behöver vi hjälp med? 
Kommunikation  
7 Hur anser AGA gas att kommunikationen fungerade mellan räddningstjänsten och 

företaget? 
8 Hur fungerade kommunikationen mellan räddningstjänsten och kommunen? 
9 På vilket sätt kunde de som vistas och de boende i närområdet få information? 

 

2.2 Avgränsningar 
I denna utredning kommer vi endast att titta på räddningstjänstens hantering av risken med 
brandfarliga och explosiva gaser samt hur kommunikationen mellan AGA, räddningstjänsten 
och kommunen fungerade. 



3 Objektsbeskrivning 

Byggnaden är på ca 3300Kvm och är byggd 1988. Byggnaden är i huvudsak utförd i ett plan 
och klassad som BR 2. Byggnaden är att betrakta som en brandcell. En del av byggnaden är 
dock utförd i två plan där det övre planet utgörs av en kontorsdel. Huvuddelen av 
byggnadens ytterväggar består av regelkonstruktion på betongsockel. Bjälklaget mellan 
våningarna är betong. Bärande delen av takkonstruktionen bestod i huvudsak av 
limträbalkar med förstärkning av järnbalkar (I-balk). Över den drabbade delen är taket 
utfört, inifrån sett, med dubbla mineritskivor, (i gasolrum 4 lager minerit) mineralullisolering, 
plywood/kryssfaner och som yttertäckning gummiduk. Utrymmet för brandstart, som kallas 
acetylenrevisionen har omslutningsväggar i huvudsak av betong. Inom hela anläggningen 
hanteras ett flertal brandfarliga ämnen i större mängder såsom gasol, acetylen, aceton, 
isopropanol, dieselolja och flytande metan. 

 

AGA gas har gjort en riskanalys över sin anläggning på Hyvelgatan 52 i Knivsta. Den 
upprättades 2004-08-09 och reviderades 2010-07-20. I den tar de upp olika faror och risker, 
vad konsekvenserna kan tänkas bli, vilken skyddsnivå olika faror kräver samt 
rekommendationer för att undvika dessa faror.  

 

 

 

 

 



4 Händelseförlopp och räddningstjänstens ingripande 

Måndagen den 6 augusti klockan 13.42 kommer ett larm in till räddningstjänsten om att en 
brand har uppstått efter en explosion i anslutning till en acetylenflaska där två personer 
skadas. Räddningstjänsten i Knivsta åker till Hyvelgatan 52 och möts utav kraftig 
rökutveckling. De backar fram med bilen för att kunna retirera snabbt om det skulle 
behövas. AGA gas Operational SHEQ Advisor Paul Pogossov möter upp och ger Knivsta 
anläggningens insatsplan. 

Strax därefter anländer Arlandas släckbil 573 och någon minut senare brinner det igenom 
taket, i samma stund som det sker anländer Märstas släckbil 541 till platsen. På väg fram 
möts styrkeledaren (Stl) i 541 utav personal ifrån AGA som undrar var ambulanserna är, då 
de har två stycken som är skadade, Stl kallar då fram brandpersonal för sjukvård av de 
skadade. Stl på 541 fortsätter framåt mot brandplatsen för att möta upp Stl på Knivstas 
släckbil 671. . De diskuterar ihop sig tillsammans med ledningsbil 608 som även den har 
anslutit till platsen. 608 tar då beslut om att retirera och spärra av ca 1000 meter runt om. 
Brandstyrkorna hjälper till att utrymma de som befinner sig i närheten och backar därefter 
undan.  

I det rum där acetylenflaskan som startade branden fanns, fanns det ytterligare 
acetylenflaskor. Det gick rykten om att det fanns 70 flaskor, men det visade sig senare vara 
ca 500 stycken. Enligt AGA skulle dessa flaskor vara tomma, men betraktades ur 
riskhänseende som fulla. Dessutom fanns det i ett angränsande rum en stor gasoltank. Med 
denna tank i beaktande och risken för BLEVE (boling liquid expanding vapor explosion) så tar 
man beslut om riskavstånd om 1000 meter utifall ett ”worst case scenario”. Brandkåren 
vågade till en början av säkerhetsskäl för brandpersonalen inte gå in i byggnaden. 
Svårigheterna initialt var att veta om det fanns fler flaskor som kunde explodera samt 
gasoltanken. 

Efter att ha samlat information och avvaktat brandens förlopp kunde brandpersonalen gå in i 
byggnaden. Där konstaterades att säkerhetsventilen på gasolcisternen fungerade och 
släppte ut gas i lagom takt. Det fanns därmed ingen risk för explosion  

 

En ledningsplats etablerades på Statoil, men ledningsbil 608 ansåg inte att det var en lämplig 
plats för ledning och bytte därför plats till en angränsande busshållplats/parkering. 

Klockan 16.30 kommer det information om att säkerhetsventilen på gasoltanken visslar 
stötvis. Enligt AGA är tanken ofarlig tills dess att säkerhetsventilen ger en konstant vissling. 
Verkstadsdelen betraktas nu som sönderbränd och en strategi tas fram för att försöka 
skydda kontorsdelen och den oskadade delen utav byggnaden. Vid kvart över fem 
presenteras strategin. Staben ger klartecken och 608 flyttar fram den operativa 
ledningsplatsen. När Knivsta släckbil C671 och Uppsala släckbil C111 når byggnaden 
uppdagas att endast gaveln har brunnit, stora delar av bottenvåningen är orörd. Branden har 
dock spridit sig till fasaden på kontorsdelen över brandrummet.  

C111 mäter temperaturen på gasoltanken och de flaskor som står i brandrummet. Risken för 
BLEVE  bedöms vara över och ett strålrör monteras för att kyla flaskorna. Polisens 
bombrobot tar bilder ifrån brandrummet och bekräftar dessa uppgifter. 

Ett flertal begränsningslinjer tas upp. Därefter flyttas positionerna fram för att släcka 
branden i fasaden. Två sektorer upprättas, så samtidigt som begränsningslinjer upprättas 
sker utvändig släckning samt bevakning av brandrummet. 



 

 

Klockan 19.15 minskas riskavståndet till 300 meter och de boende i Alsike tillåts att gå hem. 
Vid ca 20.00 konstateras gasoltanken vara helt sval och bedömdes som ofarlig. 

Senare under natten och morgonen därpå utförde räddningstjänsten restvärdesarbete. 

 

4.1 Acetylen 
Acetylens kemiska formel är C2H2 vilket innebär att molekylen består av kol och väte. 
Flaskorna finns i olika storlekar, de vanligaste är 5, 20 och 40 liter. Den inre volymen anges 
som ”vattenvolym”, d.v.s den teoretiska mängden om man fyllde flaskan med vatten. Hela 
flaskan är kastanjebrun. Trycket i en nyfylld flaska vid normaltemperatur, d.v.s 15 grader 
Celsius är 20 bar. 

Acetylen är en mycket lättantändlig gas som vanligtvis produceras vid en reaktion mellan 
kalciumkarbid och vatten. När den förbränns med oxygen alstrar acetylen den hetaste lågan 
av alla bränngaser (3200 grader celsius). Acetylenets stora reaktivitet gör den mycket 
användbar för svetsning, skärning, värmebehandling och beläggning i många olika industrier.  

Tack vare att flamman har så hög temperatur och är så koncentrerad används gasen även i 
laboratorier och inom forskning för optisk spektrometri.  

Nästan alla blandningsproportioner av acetylen och luft är explosiva, d.v.s. från 2.3% och 
ända upp till 82 % acetylen i luft. Som exempel hur lätt en acetylen-luft-blandning kan 
tändas, kan nämnas, att den gnista som man hos sig själv kan utlösa om man har blivit 
statiskt uppladdad, är mer än tillräcklig för att få gasblandningen att antändas. 

Acetylenflaskor som utsätts för öppen eld kan spricka (explodera) och förorsaka fara genom 
kringflygande bitar, tryck, flammor och heta gaser. Spruckna flaskor kan flyga avsevärda 
sträckor. 



 

Inuti en acetylenflaska finns det en porös massa. Denna massa innehåller ett lösningsmedel i 
vätskeform, normalt aceton. När flaskan fylls med acetylen löser sig acetylengasen i 
acetonet. Av säkerhetsskäl ser man till att denna gasfyllda vätska inte får stumfylla alla 
porer, utan 40 % av volymen (vilket betyder en liten gaskudde i varje por) lämnas fritt för att 
skydda flaskan mot stumfyllning. Vätskan expanderar nämligen om flaskan värms upp.  

Gränsen nås vid ca 65°C inne i flaskan när vätskan expanderat så mycket att flaskan har blivit 
”stumfylld”. Vid ytterligare ökning av temperaturen kommer trycket då att stiga mycket 
brant med risk för hydraulisk sprängning av flaskan, eftersom vätska inte kan komprimeras. 
Man skall tänka på att en temperaturökning inne i flaskan sker relativt långsamt då den 
porösa massan avsiktligt har en trög värmeledning. Den porösa massans isoleringseffekt 
fungerar även i omvänd ordning, det vill säga. Genomkylning av flaskan tar förhållandevis 
lång tid. 

 

4.2 Gasol 
 

Gasol består av antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. Gasol är en 
miljöanpassad, ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. Gasolen lagras och 
transporteras tryckkondenserad och är mycket brandfarlig. När en tryckkondenserad gas 
släpps ut förångas den hastigt med en kraftig volymökning som följd och ett lättantändligt 
gasmoln bildas. Då gasol är tyngre än luft har det också en tendens att ansamlas i lågpunkter 
i terrängen, brunnar osv. där brännbar blandning. 

 



5 Kommunikation mellan AGA gas och räddningstjänsten 

Samtal har skett med Operational SHEQ Advisor Paul Pogossov säkerhetschef AGA gas i 
Knivsta för att få reda på hur företaget AGA gas anser att kommunikationen fungerade 
mellan räddningstjänsten och företaget under insatsen.  

Operational SHEQ Advisor på AGA gas hade möjlighet att följa räddningstjänsten, men han 
kände ibland att hans kunskap inte togs tillvara. Han anser sig själv besitta stor kunskap om 
hur gasflaskor påverkas vid en brand, vad som kan hända alternativt inte hända. Dock, som 
han själv sa, ju längre tid det får brinna desto svårare att avgöra vad som kan ske. Ett tätare 
samarbete mellan räddningstjänsten och AGA hade varit önskvärt. 

Räddningstjänsten delegerade vissa ansvar/uppgifter till Operational SHEQ Advisorn och 
ibland ignorerade man honom och det han berättade. Detta kände han var lite olustigt, då 
det ibland kändes som att räddningstjänsten litade på honom och ibland inte.  

AGAs Operational SHEQ Advisor kom med ett antal förslag på lösningar hur man skulle 
kunna släcka och/eller bevaka brandförloppet men inget av detta utfördes. En del av 
lösningarna kräver materiel vi inte har i dagsläget så som små helikoptrar med kamera både 
för stillbild samt video exempelvis. Andra förslag negligerades av olika anledningar. 

Vidare undrar han varför man plockar in experter i en stab om man ändå inte lyssnar på 
dem, de om några vet hur gasflaskor beter sig. Så viss kritik framfördes mot besluten, eller 
snarare frånvaron av beslut (att släcka och inte bara backa undan och vänta). 

 
      Foto: Clas Arnheim 

 



6 Kommunikationen mellan räddningstjänsten och kommunen 

Knivsta kommun, nedan kallad kommunen, representerad av Emma Dahlgren 
säkerhetssammordnare. Brandkåren Attunda samt Knivsta kommun, tyckte att de fick för lite 
information ifrån räddningstjänsten. Dock hade de förståelse för det, då de litade på att 
räddningstjänsten gjorde sitt jobb efter bästa förmåga. 14.28 fick kommunen ett samtal ifrån 
den operativa chefen om att en olycka har skett, d.v.s ca 44 minuter efter att larmet gått till 
räddningstjänsten. 

Trycket ifrån allmänhet och media var stort och kommunen kände att de hade väldigt svårt 
att få bekräftade uppgifter att kunna gå ut med. Kommunen fick själv jaga information och 
den information de fick, blev inte uppdaterad i någon större utsträckning. I och med 
räddningstjänstens avspärrningar så berördes in- och utfarterna till Alsike och informationen 
om alternativa färdvägar/de vägar som var öppna för trafik kom väldigt sent till kommunens 
kännedom. Även SOS fick ett antal samtal om alternativa färdvägar in och ut i Alsike, utan att 
ha något svar att ge. Kommunen var nere på skadeplats i två omgångar och fick då de mer 
information ifrån polisen än ifrån räddningstjänsten. 

Deras önskan är att få en snabb kontakt och fler bekräftade uppgifter ifrån 
räddningstjänsten.  

 

7 Information till boende och de som vistades i närområdet 

De boende kunde läsa om olyckan på kommunens webbplats. Dock blev trycket på 
webbplatsen så stort att den gick ned. Kommunens telefonväxel höll öppet som vanligt fram 
till 16.30. Efter 16.30 hade kommunen spelat in ett talsvar som rekommenderade folk att gå 
in på webbplatsen för att läsa mer. 

Via olika lokalmedia gick det även ut information. 

Brandkåren Attunda lade ut information angående denna olycka på sin webbplats den 6 
augusti klockan 16.05 och på Brandkåren Attundas Facebooksida strax därefter. 

På kvällen den 15 augusti arrangerades det ett informationsmöte där medborgarna fick 
möjlighet att ventilera och ställa sina frågor till kommunen, räddningstjänsten, polisen samt 
personal ifrån AGA. Det fanns frustration ifrån medborgarnas sida över bristen på 
information. Många hade sökt efter Knivsta på Facebook utan att hitta något, vilket kan 
förklaras genom att kommunen inte har någon Facebooksida där. Det efterfrågades också 
sms-/telefonlistor så att alla ”drabbade” kan få information genom den vägen. Varför man 
inte använde sig utav VMA-tutor (Viktigt Meddelande till Allmänheten) efterfrågades också. 

 

 



8 Analys 

Brand i gasflaskor är ett larm vi inom räddningstjänsten inte ställs allt för ofta inför. Att vi 
stöter på denna mängd gasflaskor på ett och samma ställe är ytterst ovanligt. Vi har ett 
väldigt högt säkerhetstänk vid dessa olyckor, kanske lite för högt om man ska tolka AGA gas. 
Vår tolkning är att AGA gas riskbild och räddningstjänstens säkerhetsarbete inte 
överensstämmer helt. Räddningstjänsten vill oftast backa och vänta ut faran (passiv insats) 
medan AGA vill ha en offensiv insats då de anser att det inte ska vara någon fara om man 
påbörjar insatsen inom rimlig tid.  

Vid första styrkans ankomst möts de av vit dimma och ingen synlig brand. Planeringen var 
att göra ett snabbt angrepp med vattenkanon men under uppkopplingen med vattenkanon 
brinner det igenom taket och svart rök väller ut. Man upplever nu att riskmiljön förändrats 
och backar bakåt för en passiv insats. 

Med den informationen som kommer fram under insatsens fortsatta skede gör att ledningen 
använder sig av standardrutiner när riskavståndet på 1000 meter bestämdes. 

Säkerhetsansvarig på AGA gas i Knivsta Paul Pogossov lämnade över insatspärmen för AGA 
gas till insatsledaren. Paul stannade sedan kvar på ledningsplatsen.  

Räddningstjänstens riskbild av anläggningen överstämde inte med AGA gas riskbild. 
Insatsplanerna som fanns i Knivsta släckbil 671 var inte aktuella och det var sju år sedan man 
har haft en samövning mellan räddningstjänsten och AGA gas. 

I AGA gas riskanalys finns risken med hantering av gasflaskor beskriven. (se bilaga 1) 

Säkerhetsansvarig på AGA gas Paul Pogossov är kritisk till samarbetet med räddningstjänsten 
han upplevde att man ibland litade på honom och ibland inte. 

Knivsta kommun anser att de fick för lite information från räddningstjänsten och det var ett 
stort tryck från allmänhet och media. 

Informationen till allmänheten gick via kommunen växel och webbplats. Brandkåren Attunda 
la ut information på sin webbplats och facebooksida. 

VMA-tutor (viktigt Meddelande till Allmänheten) användes inte. 

I dagens informationssamhälle utnyttjar människan olika media för att snabbt få reda på 
information om det som eftersöks. Informationen kan även uppdateras löpande, vilket 
”alltid ger det senaste”. Facebook har idag blivit en populär kanal för att kunna sprida 
information på ett snabbt och enkelt sätt. Men att nå ut med information är svårt. Det gäller 
att nå ut med rätt information och vid rätt tillfälle. 

Att arrangera ett möte strax efter en olycka är ett bra initiativ. Kan man få ett svar på varför 
en viss sak gjordes på ett visst sätt så skapar det ofta en förståelse och acceptans över varför 
det gick som det gick, oavsett om det gick bra eller dåligt. 

Inom Attundas område har vi 4 stycken Sevesoanläggningar, samtliga av lägre grad. I och 
med det förhållandevis låga antalet borde brandstyrkorna ta sig tid för att besöka/orientera 
sig på dessa anläggningar. Att försöka få till gemensamma övningar med anläggningarna 
vore också önskvärt, förmodligen ifrån båda parter. 

Att våga nyttja all ny teknik som finns runt omkring oss idag är något vi inom 
räddningstjänsten inte alltid är så snabba med. Det kan finnas saker vi inte har tänkt på eller 
produkter som inte har ett uttalat användningsområde inom vårt gebit, men som vi ändå kan 
ha nytta av Ta exempelvis förslaget med en liten fjärrstyrd helikopter som kan ta både still- 



och videobilder. Nackdelen med sådana produkter är att de kostar pengar i inköp samt 
kräver att användaren kan hantera produkten. Då kanske det krävs utbildning som också kan 
kosta pengar eller tid som måste tas i anspråk ifrån någon annan arbetsuppgift. Brandbilarna 
är dessutom relativt fullpackade med materiel redan i dagsläget, att införskaffa en 
ytterligare produkt som sedan hamnar på en hylla på brandstationen för att det råder 
platsbrist på brandbilen, är inte direkt en lämplig lösning på ”problemet”. Räckvidd och 
batteritid kan också utgöra problem för denna sorts produkter. 

I Köping finns det en statlig kemenhet som innehåller mycket resurser för typ övervakning 
som hade kunnat utnyttjats vid denna olycka. Frågan är dock hur utbredd denna enhets 
existens är bland ledningsfunktioner samt larmcentral. 
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Sammanfattning 
En brand som fick stora konsekvenser, inte minst för företaget. En brand som dessutom anses 
ovanlig och där risken för att den skulle hända är beräknad/värderad som mycket låg. 
(Riskanalys 2006 1/100 000) 

En brand med huvudsaklig inblandning av acetylen/hydralolja och byggnadsmaterial inom 
AGA:s anläggning i Knivsta kommun. Den studerade gasbranden verkade först enkel -
acetylengas läcker ut och antändes vid arbete med en acetylentub. Det visade sig finnas flera 
möjliga förklaringar/tändkällor till att gasen antändes samt att det bör uppmärksammas vid 
utsläpp av acetylen i luft krävs ytters liten tändenergi ( 4-6 Joul = ”myggspark”) för att tända 
gasblandningen. Det har därför ej gått att fastställa den primära orsaken till branden. Det kan 
vara olika förhållanden, möjligen samverkande, som lett fram till branden. En del kan ha varit 
hanteringsmässiga men även organisatoriska samt att otydligheter i organisationen och 
instruktion har bidragit. 

Det fanns flera svårigheter vid räddningsarbetet. Framför allt osäkerhet om kvarvarande tuber 
innehöll acetylen eller ej samt brandens påverkan på en gasolcistern i angränsande rum. Här 
hänvisar jag till den insatsutvärdering som finns. 

Anledning till undersökningen 
Det finns ett flertal olika anledningar till att denna brandutredning görs. Lagkrav LSO 2004 
(Lagen om skydd mot olyckor) utgör själva kärnan som ålägger kommunerna att utreda 
olyckor och bränder. En annan är att erfarenhet som förhoppningsvis kan erhållas bidrar både 
till ökad kunskap nationellt genom inrapportering till MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) samt inom det kommunala säkerhetsarbetet. Arbetet är även viktigt för 
kunskapsåterföring och utveckling av den egna organisationen samt drabbad organisation. 

Utredningsmetod - Genomförd undersökning 

Fokuserar har legat på den tekniska undersökningen av brandplatser, i syfte att besvara hur 
och var branden har börjat, vad som har orsakat branden och hur brandspridning har skett.

En annan viktig del i brandorsaksutredningen har varit att fånga upp möjliga förbättringar för 
undvikande av liknande händelser.  

Brandorsaksutredningen är i huvudsak utförd efter konventionell metod enligt Statens 
Kriminaltekniska Laboratorium ”Manual för brandundersökningar” SKL, Rapport 1999:3 

Det visade sig dock snart att det fanns ett behov att få en mer nyanserad bild av 
händelseförloppet då det även förelåg ett ”föreskede” och ett ”efterskeda” till branden. I och 
med detta har brandundersökningen även inkluderat en enklare avvikelseutredning enligt IRS 
2004 Se bilaga 1) Detta i syfte att spegla branden i ett bredare perspektiv och finna 
sammanhang. Genomförd undersökning – Utredningsmetoder 

Det visade sig dock snart att det fanns ett behov att få en mer nyanserad bild av 
händelsförloppet då det även förelåg ett ”föreskede” och ett ”efterskeda” till branden. I och 
med detta har brandundersökningen även inkluderat en enklare avvikelseutredning enligt IRS 
2004 Se bilaga 1) Detta i syfte att spegla branden i ett bredare perspektiv och finna 
samanhang. 
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Bakgrundsinformation 
Eftersom den normala verksamheten på olycksplatsen är komplex fanns ett behov av förstå 
arbetsprocessen.  

I den aktuella lokalen utför man revision på acetylenflaskor. Revisionen innebär att flaskorna 
besiktigas samt vissa delar byts ut. Där flaskan är i behov av ommålning blästras denna samt 
målas om. 

Arbetet har följande moment: 

 Först töms flaskorna på eventuell restgas på en speciell station i brandrummet. 

 Flaskorna förs sedan vidare till nästa station där följande sker: 

 Ventilskyddet monteras av 

 Gasflaskans ventil öppnas och man lyssnar om det finns gas kvar 

 Om gasuströmning ej kan höras skruvas ventilen av flaskan. Till hjälp har man en 
urdragare som är tryckluftsdriven och i metall. 

 Ett nätfilter som finns i flaskan tas bort och den sand som finns i flaskan 
dammsuges ur. 

 Flaskan besiktigas för att se att den är ok. 

 Ny sand fylles på i flaskan och nytt nätfilter monteras. 

 Sedan monteras en ny ventil och målar kring denna, alternativt om  

 Flaskan behöver blästras och målas monteras i stället en nippel och flaskan förs till 
blästring och ommålning i annan lokal. 

 Åter från blästring och målning monteras ny ventil. 

 Ett nytt ventilskydd monteras slutligen 

 

Beskrivning av byggnad/objekt 
Byggnaden är på ca.3300Kvm och är byggd 1988. 

Byggnaden är i huvudsak utförd i ett plan och klassad som BR 2. Byggnaden är att betrakta 
som en brandcell. En del av byggnaden är dock utförd i två plan där det övre planet utgörs av 
en kontorsdel. Huvuddelen av byggnadens ytterväggar består av regelkonstruktion på 
betongsockel. Bjälklaget mellan våningarna är betong. Bärande delen av takkonstruktionen 
bestod i huvudsak av limmträbalkar med förstärkning av järnbalkar ( I-balk) . Över den 
drabbade delen är taket utfört, innifrån sett, med dubbla minerit skivor, (i gasolrum 4 lager 
minerit) mineralullsisolering, playwood/kryssfaner och som yttertäckning gummiduk. 
Utrymmen, för brandstart, som kallas acetylenrevision har omslutningsväggar i huvudsak av 
betong. 

Inom hela anläggningen hanteras ett flertal brandfarliga ämnen i större mängder såsom gasol 
(tank med 3000l, acetylen 200000l- flaskor, aceton 5x190l, isopropanol 2x190l, diselolja 
5000l och flytande metan 110000l. (ämnesförteckning daterad 080131) 
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Omständigheter kring branden 
Den dag då branden startar är den första produktionsdagen efter semester och det befinner sig 
tre personer i arbete inom acetylenrevisionen. Två av dessa är mycket erfarna inom 
hanteringen och har arbetat där under många år. De befinner sig vid brandstarten på var sida 
om arbetsstation 3 medan den tredja medarbetaren befinner sig vid arbetsstation 2. Uppdraget 
för dagen var enligt arbetsledningen att byta skyddskåpor på flaskor. 

Händelse 
Explositionsartad brand uppstår inom AGA:s anläggning i Knivsta i utrymme som kallas 
acetylenrevision i norra delen av byggnaden. Larm till räddningstjänsten inkommer 2012-08-
06 Kl: 13:43:28 Detta utrymme sammanfaller, och är utan brandteknisk avskiljning mot lokal 
kallad ”gasolrevision”. Mellan dessa lokaler ligger ett brandtekniskt avskilt utrymme där en 
tank om totalt 3 kbm. innehållande gasol finns.  

Efter den explositionsartade inledningen på branden kan denna fortsätta att vidmakthållas och 
även lyckas sprida sig vidare i byggnaden då varken byggnadstekniskt eller annan åtgärd 
sätter stopp för detta. 

Brandorsaksutredning 
(Siffror i hundratal är hänvisning till bilder) 

Brandplatsundersökning 

Undertecknad besöker anläggningen dagen efter händelsen samt vid två andra tillfällen 
senare. Vid det första besöket, dagen efter branden pågår denna fortfarande till viss del i 
byggnadens takkonstruktion samt väggar. Det finns dock tillfälle att påbörja undersökningen 
då lokalen för brandstarten (acetylenrevisionen och gasolrevisionen) med flera är tillgänglig. 

Utifrån sett är uppenbart att de båda portarna har stått öppna under brandförloppet vilket 
sotbilden på fasaden ovan portarna vittnar om. En kraftig värmeskada på ytterväggens 
plåtfasad finns också utefter takfoten ovanför de båda portarna för acetylenrevision och 
gasolrevision. Denna har sannolikt uppstått vid den fortsatta branden i takkonstruktionen. 496. 
Det finns även brandskador i fasaden på byggnadens östra sida (gasolrevisionens yttervägg) 
samt att en stor del av byggnadens tak är genombrunnet. 

Limmträbalkar i takkonstruktion uppvisar en brandskada från ovansidan. Detta tyder på att 
branden fortlöpande spridit sig i taket via den playwood/kryssfaner som låg under 
väderskydet av gummiduk.480.  

Den del av lokalen (lokalen är öppet samanhängande med gasolrevision) som uppvisar de 
största brandskadorna är acetylenrevisionen. Lokalen är kraftigt eldhärjad och nedsotad. Taket 
över lokalen är helt bortbränd och det som återstår är några bärande stålbalkar samt kraftigt 
brända limträbalkar vilka burit takkonstruktionen. Sotbild och värmeskador tyder på att 
brandstarten skett i acetylenrevisionen. (Detta verifieras senare av de personer som befann sig 
i lokalen vid brandstart.) På väggen till höger om entréport kan ses ett område som saknar sot 
vilket kan tyda på att detta är bortbränt eller något har stått lutat mot väggen. 465. Denna 
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då det på golvet nedanför återfinns gastuber som brustit och därvid troligen läckt ut gas som 
brunnit med sticklåga mot väggen.  I lokalen finns vertikala stålkonstruktioner som är 
fristående på golvyta samt fastsatta i denna med bultförband.  

Dessa utgör arbetsstationer ( nedan benämnda arbetsstation nr: 1,2,3 se bild 530) där olika 
arbeten med gastuber sker. Vid en av dessa ( nr:3 - belägen längst in i lokalen från 
portöppning betraktat) återfinns två gasflaskor på, var sida om stålpelaren (arbetsstation 3, 
501, 503) dessa saknar ventiler. En av dessa gasflaskor har en trattformad anordning 
nedstoppad i flasköppningen. (Visar sig vara för påfyllning av sand) Det kan även konstateras 
att värmen varit hög invid denna arbetsstation då smältskador kan ses på bl.a. ventilrattar och 
elutrustning. 506,507 Dessa smältskador bedöms ha uppkommit vid initialbranden då 
smältskador ”pekar” mot arbetsstation nr:3. Vidare hittas ett hammarhuvud av stål 521 på 
arbetsbordet vid arbetsstation nr:3. Totalt hittas tre hammarhuvuden av samma material och 
storlek i lokalen. Efter sanering kan vid arbetsstation nr:3 ses en avsliten hydraloljeslang 632. 
Arbetsstationen utgörs till en del av ett verktyg för fasthållande av gastuber under arbete. 
Detta verktyg är hydraloljestyrt via en pump och tank om ca.200 L vilken finns i ett annat 
utrymme i byggnaden. 

I ett brandtekniskt avskilt utrymme mellan acetylenrevisonen och gasolrevisionen finns ett 
tankrum med en 3 kbm. gasoltank. Detta utrymme har endast ingångsöppning mot utsida. 
Taket till detta utrymme har delvis rasat in i den bortre änden sett från ingången. 466. Detta 
takras har sannolikt skett under slutskedet av släckinsatsen då tank och tankrum till synes är 
opåverkat av branden. 

Det väggliv som finns mellan revisionen och övriga fabriken har förblivit intakt. 489. Denna 
vägg är ej någon klassad brandcellsskiljande byggnadsdel då den bland annat innehåller två 
större hål för produktionslinan för flaskor skall kunna passera igenom. Över en av dörrar i 
denna vägg, mellan fabrik och acetylenrevision, kan ses en mindre sotbild på fabrikssidan 
vilken tyder på att dörren varit stängd vid brandtillfället. Den huvudsakliga brandskadan på 
fabrikssidan kommer från taket.  

Det finns ett flertal möjliga tändkällor inom lokalen vilka ej kan uteslutas med hänsyn till den 
energimängd som krävs för att starta en brand i en miljö med utströmmande acetylengas. ( 6 – 
7 Joul = ”myggspark”) Nämnas kan mekanisk gnistbildning, Det har därför ej gått att 
fastställa den egentliga brandorsaken. 

Dokumentstudier 

Under utredningsarbetet har en större mängd dokument såsom riskanalyser, 
explosionsskyddsdokument, tillsynsprotokoll från myndigheter, minnesanteckningar från 
möten mm. gåtts igenom och blivit lästa.  

Därvid har bl.a. uppmärksammats att det tidigare uppstått liknande tillbud inom lokalen där 
räddningstjänsten larmats 2007-07-04. Vid detta tillfälle släcker personalen på platsen själv.  

Enligt uppgifter från  AGA skall en acetylenflaska av okänd anledning ej har följt den 
normala produktionsvägen från att tas in i utrymmet, avluftas under minst 12h eller 24h (olika 
uppgifter förekommer) och därefter omhändertas för åtgärd inom produktionen. I detta fall 
byte av skyddshuv vid arbetsstation 3 där branden sannolikt startar. 
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Bedömt sannolikt händelsescenario är enligt följande: 

Av okänd anledning har en tub med restgas ej gått den avsedda vägen inom produktionen utan 
har passerat förbi stationen för avluftning och alltså hamnat vid arbetsstation 3 där den har 
utsatts för mekanisk påverkan då skydds kåpa samt eventuellt ventil har demonteras. Under 
detta arbete har gas läckt ut och av okänd anledning antänts. (Eftersom det krävs en mycket 
liten energimängd/gnista för att tända gasblandningen med acetylen är det sannolikt att gnista 
kan ha uppstått vid hanteringen av tuben.) Vid den explosiva antändningen slits den 
stålomspunna gummislangen med hydralolja av vilken styr ett verktyg vid arbetsstation 3,  
olja sprutar/diffunderar ut i luften vid arbetsstation 3. Oljan antändes i det brinnande 
gasmolnet och kommer att vidmaktålla branden under en längre tid då oljesystemet saknar 
avbrottsventil och totalt innehåller ca. 200L vilket succesivt pumpas ut. 

Därefter antändes del av taket, som ej klarar denna ihållande värmepåverkan och i ett senare 
skede blir även de mindre tuber, som ligger i häcken omedelbart innanför porten, 465, 671 
värmepåverkade och brister varvid en eller flera sticklågor uppstår. Detta kan tydas via 
bortbränt sot på vägg. 681. Det kan heller inte uteslutas att sticklågor från dessa tuber nått 
innertaket och därmed bidragit till brandspridningen. 

Rekommendationer/Erfarenheter 

 Kontrollronder för brandskyddet enl. egenkontrollen (SBA) behöver vara tätare 
och bättre genomförda, förslagsvis minst var annan månad. Kontrollanten bör 
varieras i syfte att undvika ”hemmablindhet” och att olämpliga arbetssätt smyger 
sig in i den dagliga hanteringen. Det behöver finnas ett väl dokumenterat system 
för uppföljning av upptäckta brister samt tydligt markerat när brister blivit 
avhjälpta. 

 Återkommande planlagda systematiska utbildningar/övningar. (Risk management) 

 Skapa skärpta rutiner och tekniska/praktiska barriärer som t.ex. kan förhindrar en 
ej avluftad tub att hanteras. 

 Tekniska anordningar som förhindrar tillströmning/tillgång till brännbart vid ett 
brandtillbud. I detta fall en avbrottsventil för hydraloljan. Det bör heller ej förvaras 
annat brännbart, (andra tuber med möjlig restgas) inom arbetslokal där arbete sker. 

 Befintliga instruktioner behöver revideras och förtydligas. Relevanta rutiner tas 
fram och kopplas till säkerhetsledningssystemet. (Risk management) 

 Verksamheter av denna art bör ha obrännbara omslutningsytor som även till viss 
grad kan motstå större tryckökningar. 

 Verksamheter av denna art bör överväga att skaffa egen brandgrupp som kan agera 
vid tillbud vilket bör kunna minska konsekvens av en brand. 
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Spridningsrisk av branden till hela byggnaden bedöms ha förelegat. 

Denna bedömning grundas på att ingen släckåtgärd genomförts och att branden spridit sig via 
brännbara byggnadsdelar framför allt takytan. 

Dialog/Kommunikation 
MSB 

Länstyrelsen Stockholms Län. 

Länstyrelsen Uppsala Län. 

AGA Gas. 

Säkerhetschefer i Brandkåren Attundas medlemskommuner. 

Insatta styrkor inom Attunda genom brandkåren Attundas intranät. 

Muntlig information/genomgång med första styrkan på plats. 

Referenser 
I utredningen har ingått flera möten/intervjuer med inblandade aktörer, vilket är en mycket 
väsentlig del av utredningen. Detta har bidragit stort till att höja kvaliteten på utredningen och 
gett viss förankring av åtgärdsförslag. Möten användes för att: 

 Få information om den faktiska händelsen på startplatsen för branden. 

 Få kunskaper om den komplexa miljö som befanns på olycksplatsen och 
produktionsprocess. 

 Verifiera resultat, och för att hantera olika perspektiv på observationer.  

Platsbesök 1 AGA i Knivsta: 2012-08-07 

Platsbesök 2 AGA i Knivsta : 2012-08-12 

Platsbesök 3 AGA i Knivsta :  2012-10-01  (Paul P,  Pierr B,  Broklit o Asp) 

Besök AGA, Lidingö 2012-10-03 

Flertal intervjuer med personal från AGA i Knivsta 

Intervjuer med insatspersonal brandkåren Attunda 

Protokoll över brottsplatsundersökning. Polismyndigheten i Uppsala. 

Fotografier och filmer från platsen vid brandtillfället. 

En stor mängd handlingar från brandkåren Attundas arkiv såsom tidigare tillsynsprotokoll 
från Länsstyrelsen och brandkåren Attunda, insatsrapporter,  minnesanteckningar från tidigare 
möten, explosion skyddsdokument/klassningsplan, riskanalyser mm. 

Bilaga 1: Avikelseanalys 

Bilaga 2: Foto 
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Bild 530.Markerad del innehåller Gasolrevision och Acetylenrevision samt tankrum för 
gasoltank. 

 

Ritning över byggnad. 

Arbetsstation 3 Arbetsstation 2 Arbetsstation 1 
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Byggnadens norra gavel med öppning till gasolrevision till vänster och acetylenrevision till 
höger. (där branden startar) 

 

Bild 496 Sekundär värmeskada takfot 

 



 

BESÖK POSTADRESS  TELEFON  TELEFAX Org.nr 222000-0976 

Pommernvägen 1  Box 464  08-594 696 00  08-96 39 48 mail@brandkaren-
attunda.se 
Sollentuna  191 24 Sollentuna   www.brandkaren-attunda.se 

Sida 11 (15)
BA M-11, 

 

Bild 480. Bilden tagen från söder 

 

Bild 465. Entré port till acetylenrevision med sotfritt område till höger. 
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Bild 501.  

 

Bild 503. 

 

Hammarhuvud i stål 
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Bild 506. 

 

Bild 507. 
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Bild 632. Hydraloljeslang anslutning 

 

Bild 466. 
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Bild 489. 
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Företag, avd. etc. Objekt   Gjord av  Datum  

BA Bilaga 1. AGA gas i Knivsta 2012-08-06 och 7. JE 18/12-2012  

Aktivitet / 
Delaktivitet/Frågor 

Avvikelse Risk / Kommentar Bedömn Åtgärdsförslag 

1 Före akut skede (ca. 1 
månad) 

    

a. Personal hanterar verktyg 
ej avsedda för arbetet 
(Medveten eller omedveten 
felhandling !) 

Hammare/gängverktyg återfunna 
i brandrester. Fel sort i denna 
miljö, ej gnistfri. Fel arbetssätt. 

MO 

 

Tändkälla. Ej uppmärksammad eller 
åtgärdad vid egenkontroll. 

( Ej lagkrav på gnistfria verktyg men bör) 

Instruktion - Kunskap 

3 

SH 

Metod att föra ut kunskap samt 
återkommande kontroll på plats. 

Bättre SBA + utbildning/kunskap 
och återkommande övningar 
kontinuerlig 

b. Fel typ av hammare  Bör vara gnistfria verktyg i denna 
miljö.  MO 

Instruktion - Kunskap 2 

SH 

Befintliga instruktioner behöver 
revideras och förtydligas. 

c. Felaktig instruktion  

Olämplig hantering  

Instruktioner för arbetet har delvis 
varit otydliga Samt delvis ej 
innehållit viktig info.  O 

Instruktion – Kunskap 

Olämpliga arbetssätt kan smyga sig in i 
daglig hantering 

2 

SHP 

Befintliga instruktioner behöver 
revideras och förtydligas. 

Metod att föra ut kunskap samt 
återkommande kontroll på plats. 

d. Ovan ej uppmärksamat vid 
kontroll/rond. 

Brister i egenkontroll och 
uppföljning där konsekvens ej 
kan följas-förstås.  O 

 2 

SP 

Bättre SBA + utbildning/kunskap 
och återkommande övningar 
kontinuerlig 

e. För lite kunskap/utbildning 
hos medarbetare ? 

Teknisk kunskap ok. 

Risk Manegement/daglig 
hantering  sämre.  TO 

Olämpliga arbetssätt kan smyga sig in i 
daglig hantering  

2 

SHM 

Information och återkommande 
kontroller. SBA kontrollrond bör 
genomföras var annan månad 
mot i dag kvartalsvis 

f. Fanns tekniska fel i 
utrustning? 

 Inga kända eller efteråt konstaterade.   

g. Har några säkerhetskritiska 
komponenter identifierats ? 

 Nej   
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Delaktivitet/Frågor 
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h. Lärdom dras inte av tidigare 
gasbränder. Det finns tidigare 
kända tillbud registrerade t.ex. 
4/7-07 

Tidigare tillbud som 
räddningstjänsten agerat på har 
ej följts upp. O 

Samma risk/konsekvens återkommer. 

Lärdom dras inte av tidigare liknande 
händelser. 

 

 
2 

SH 

Utveckla rapporteringssystem för 
bättre lärande och tydlig 
uppföljning. 

i. Säkerhetsutbildning ? Utbildning samt övning eftersatt. 

O 

Finns inom interna rutiner men ej 
genomförda. 

3 

SHM 

Se över samt i förekommande fall 
revidera här är övning viktig. 

j. Finns instruktion för arbetet 
och följdes den? 

Oklarheter i instruktioner 

O 

Instruktion - Kunskap 2 

SH 

Befintliga instruktioner behöver 
revideras och förtydligas. 

k. Fanns några delar i 
acetylenverkstaden som 
kräver potentialutjämning ? 

 

 Allt skall vara jordat. Inga anmärkningar i 
el-revision utförd 2010-06-17 

  

l. Fanns instruktion för 
hantering av flaskor som ej 
går att hantera på vanligt sätt 
(Rost etc) 

 Ja. Skall kasseras.   

m. Anmärkningar vid tillsyner  
(LST, BA) som tyder på brister 
i genomförandet av kontroller. 

 

LSO tillsyn av BA 2011 

Tillsyn LST Uppsala 2010 

O 

Synpunkter framförs om b.la. uppdatering 
av utbildning och brandskyddsbeskrivning 

LST har kommentarer ”Rutiner för 
styrning” samt utbildningsbehov  

2 

SH 

Relevanta rutiner tas fram och 
kopplas till 
säkerhetsledningssystemet. 

n. Hypotes 1 Montör tror att 
tuben är gasfri ? 

MO En tub som hanteras vid  
arbetsstation 3 har ej stått i 
avgasningsanläggning under 
föreskriven tid, möjligen inte alls. 

Vi hantering av ventil på acetylenflaska 
strömmar gas ut och antändes. 

3 

SH 

Skärpta rutiner möjligen med 
tekniska/praktiska barriärer. 
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2  Under akut skede     

Gas strömmar ut Gas strömmar ut. Tub har inte 
passerat avluftning. T 

Risk för brand och explosion 3 

SHM 

Skärpta rutiner och 
praktiska/tekniska barriärer. 

i. Gas antänds  Gas antändes. 
Brand/Brännskador 

Tändkälla oklar.   

k. Vad antänds efter 
gasbranden och varför? 

brännbart på hyllor, olja, 
byggnadskomponenter ? 

Oljeslang vi arbetsstation brister 
vid explosition. Hydralolja sprutar 
ut i lokalen vid slangbrott efter 
explosition. T 

Ca. 200 L olja pumpas/sprutar ut i lokalen 
via-genom den metallomspunna 
gummislangen. Oljan antändes. 

Brännbara delar i takkonstruktion bidrar till 
brandspridning. 

3 

SH 

Slangbrottsventil 

a. Möjliga tändkällor att ställa 
frågor om för att utesluta:  

 Heta ytor, Mekanisk påverkan, Statisk el, 
Rökning, Mobiltelefon, etc. 

 Ej aktuellt 

b. Kan det funnits någon 
sak eller del i lokalen som 
haft en tändtemeratur . 
Lägsta temp. hos en 
uppvärmd yta vid vilken ett 
brännbart ämne i gas eller 
ångfas blandat med luft 
antändes) 

Ej sannolik eller funnen. Nej   

c.Vacumdamsugare (sand)? Ej sannolik Vacumdamsugare suger sand från flaska 
vilket kan skapa statisk elektricitet. 
Damsugarslang mekaniskt jordad 
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d.Hydraloljesystem?  Se ovan   

e. Verktyg (hammare i metall) 
? 

Fanns vid arbetsstation Sannolikt ej använd i detta skede   

f. Kan man utesluta rökning?  Ja   

g. EL – komponenter ? När 
sista el-revision? Visar 
besiktningen att rätt utrustning 
är använd inom klassat 
område ? 
 

 Sista el-revision 2010-06-17 Ej anm.   

h. Användes mobiltelefon i 
samband med explosion? 

Sannolikt ej. Medarbetare skall enl. instruktion placera 
medhavda mobiler på avsedd plats. 

  

j. Fanns några delar i 
acetylenverkstaden som 
kräver potentialutjämning ? 

 Ja vilket var utfört   

l. Kan något ämne i lokalen 
bildat peroxider vid branden 
(Gula röken?) Acceton, mm. 

 Gulaktig rök kan ej uteslutas vid en 
komplex brand med hydraloljan (enl. 
säkerhetsdatablad för hydraloljan.) 

  

     

3. Tiden efter akuta skedet     

a. Larm till SOS  Inringt larm av anställd på företaget. 
Sakligt och tydligt redogörelse för adress, 
skadade och ämnen 
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b. Annat larm i anläggningen? Innan arbetet startar acetonlarm 
som undersöks men anledning 
kan ej identifieras. MO 

Anläggningen innehåller totalt 4 olika 
larmtyper, Utrymningslarm manuell 
utlösning, Acetonlarm, Gaslarm, Driftlarm 
(inget vidarekopplat till SOS) 

1  

S 

Larm som larmar egen 
brandgrupp. 

c. Omhändertagande av 
skadade ? 

Två skadade Sker på uppsamlingsplats.   

d. Vilka släckåtgärder vidtogs 
från företaget ? 

Ingen 

MT 

Möjligen skulle brandspridningen kunna 
ha begränsats. 

1-2 

S 

Företaget initierar egen 
brandgrupp. 

e. Byggnadstekniskt ? 

Brandceller 

Takbeklädnad, Internit i 
innertak enl.bygglovhanling 

Ac-revisionen utgör ej i egentlig 
mening egen brancell. Denna är  
ej intakt då transportlina för 
hängande tuber bryter 
brandcellsgräns. Takyta 

T 

Härmed underlättas brandspridning inom 
byggnaden. Vid denna branden har dock 
ej spridning skett denna väg. 

Brandspridning sker via takkonstruktion. 

2 

SP 

Verksamheter av denna art bör 
ha obrännbara omslutningsytor 
av betong. Som även kan motstå 
motstå större tryckökningar. 

  




