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Syften med fördjupade olycksundersökningar 
Den lag som styr arbetet med olycksundersökning är Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 3 kap. 10§  

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts” 

 

Enligt propositionen 2002/03:119 är syftena med fördjupade olycksundersökningar 
bland annat följande: 

 räddningsinsatsens effektivitet kan mätas 

 användandet av ekonomiska resurser kan värderas 

 huruvida rätt förebyggande åtgärder är vidtagna 

 de utgör en del av den interna kvalitetssäkringen för räddningstjänsten 

 de utgör underlag för metodutveckling och framtida räddningsinsatser  

 

Olycksundersökningar syftar alltså främst på att ett lärande med 
säkerhetshöjande effekt ska uppnås antingen hos räddningstjänsten eller 
hos externa aktörer. Olycksundersökningar syftar inte primärt till att ligga som 
underlag i rättsliga sammanhang mellan externa parter eller avgörande om 
ansvarsförhållanden. Likaså innebär skälighetsbegreppet i 3 kap. 10§ att all inhämtad 
fakta inte fullt ut kan källgranskas.  
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Sammanfattning 
Fredagen den 23 augusti 2013 inträffade en olycka där en 12-årig elev i årskurs 6 på 

Skarpängsskolan i Täby brännskadades. Olyckan skedde i samband med att man 

använde spritkök under en friluftsdag. 

Olycksundersökningen har gjorts med syfte att lära av det inträffade. 

Undersökningen har klarlagt vad som hände, vilka bakomliggande faktorer som 

fanns som ledde fram till olyckan samt kommit fram till åtgärdsförslag för att liknade 

olyckor skall förebyggas och undvikas i framtiden.  

 
Utredarna anser att man ska fortsätta använda spritkök i skolor. Detta i ett lärande 

syfte och för att undvika framtida olyckor i vuxen ålder. Det är däremot av största vikt 

att man är medveten om riskerna, använder rätt typ av utrustning, har tillräcklig 

kunskap om utrustningen samt rätt handhavande.  

Liknande olyckor har hänt tidigare i Sverige så detta är ingen engångsföreteelse utan 

en olycksrisk som måste tas på allvar.  

Åtgärder måste vidtas så att information når ut till skolorna. 

 

Frågeställningar 
Uppdrag från Täby kommun med syfte och frågeställningar:  
”Det främsta syftet skulle vara att utreda hur olyckan gick till samt om något hade 
kunnat göras annorlunda för att förhindra den. Målet med utredningen är att 
förebygga/förhindra liknande olyckor i framtiden” 

Metod & material 
Händelsebaserad olycksutredningsmetodik MTO1 
STEP2 
Intervjuer av personer som var med vid olyckan 
Intervju av olycksutredare från tidigare liknande olycka 
Praktiska tester 

Mottagare 
André Wallin Rektor  Skarpängsskolan Täby 
Susanna Nytell Utredare Planeringsavdelningen Täby kommun 
 
 
 

                                                 
1
 MTO = Människa Teknik Organisation 

2
 STEP = Sequential Timed Event Plotting (Plottning av händelser i tidskedjor) 
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Händelsen 

Friluftsdagen och elevernas uppgift 
Fredagen den 23 augusti 2013 hade delar av Skarpängsskolans elever friluftsdag vid 

Rösjöområdet i Täby och Danderyd. Det var en solig och fin dag men inte så varmt. 

Vädret enligt SMHI: Klart, temp.17˚C, vind 3 m/s N och relativ luftfuktighet 38 %.  

Ca 120 elever och ca 11 av skolans personal deltog i friluftsdagen. Eleverna var 

uppdelade i grupper fördelade på olika stationer. Vid en station hade eleverna till 

uppgift att montera ett spritkök av märket Trangia och koka upp vatten med spagetti 

så att spagettin blev mjuk och gick att knyta. Det fanns ett tävlingsmoment. Det gick 

ut på att knyta ett så långt snöre av spagetti som möjligt. Det var också viktigt att 

hålla ett högt tempo för att inte komma efter i friluftsdagens tidsschema.  

Vid olyckstillfället fanns på stationen 8st Trangiakök, 2-3 elever vid varje kök samt  

5 vuxna. 

Förberedelse  
Inför friluftsdagen hade man planerat stationerna, elevernas uppgifter, samt gjort 

upp vad respektive lärare skulle ansvara för. Eftersom syftet med dagen var att lära 

känna varandra, hade några av lärarna (mentorerna) endast i uppgift att följa 

klasserna och ”mingla”. Vid planeringen hade man också ordnat kartor där de olika 

stationerna var inritade. 

Två lärare hade hand om stationen med Trangiaköken. Innan man började hade 

lärarna fått instruktioner av en kollega som vid tidigare friluftsaktiviteter haft hand 

om köken. Dessa instruktioner var enligt kollegan att: 

 vi vuxna tänder köken 

 vi fyller halva brännaren med sprit 

 det kan vara svårt att se lågan så vi känner med handen för säkerhets skull 
(han visade också när det var dags att släcka lågan hur de skulle gå till väga) 
 
Bränslet man använde i spritköken var T-röd i 1-litersflaskor. Flaskorna var av 

samma typ som dem man köper spriten i (alltså inte speciella flaskor med 

säkerhetskork). 

Olyckan 
En av lärarna upplever ibland svårigheter med att tända brännarna och de två 

diskuterar detta på lunchen. 

Vid 12-tiden efter lunch var det dags för tredje gruppen för dagen. Eleverna får 

Trangiaköken packade i förvaringspåsarna. De monterar ihop köken och hämtar 

vatten från sjön i kastrullerna. I den aktuelle gruppen är de 3 elever.  

En av lärarna fyller på bränsle i kökets brännare och tänder den med en tändsticka. 

Vid tillfället har läraren den elev som skadas till vänster om sig.  

De uppfattar det som att det inte brinner. Läraren försöker se om det brinner och 

känner efter med handen men känner ingen värme. En av eleverna känner också med 

handen och tycker att det är lite varmt. Samtliga i gruppen uppfattar det som att det 

inte brinner i kökets brännare. Läraren fyller då på bränsle ytterligare en gång och i 
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samband med det sker olyckan. Det blir en kraftig antändning och brinnande sprit 

kastas iväg och träffar en av eleverna. Han har på sig en bomulls t-shirt och en 

träningsoverallströja av WCT-material (polyester). Eleven får brinnande vätska i 

delar av ansiktet, huvudet och på tröjan. 

Akut omhändertagande 
Han springer en bit men hindras av klasskamrater och lärare och inom några 

sekunder förs han ner av dem till Rösjöns vatten där branden släcks.  

Eleven får 10 % brännskador varav 8 % på ansikte, kind, öra och hals samt 2 % på 

bröstet. Han blev även svedd på låren men inte på knäskålarna. Han stod på knä när 

olyckan inträffade.  

Brännskadorna kyls i sjövattnet. Ambulans larmas via SOS 112 kl.11.57. Den lärare 

som larmade hade hjälp av kartan med de olika stationerna för att guida ambulansen 

rätt väg till olycksplatsen. Några elever får i uppgift att hämta rektorn som befinner 

sig vid en annan station cirka 200 meter därifrån. Rektorn har första-hjälpen väskor, 

både en som är skolans men också en som är hans privata. I den privata har han en 

brännskadeduk av typ ”Watergel” som han använder. Brännskadorna kyls, eleven 

börjar frysa, så efter en stund avbryts kylningen och den blöta tröjan och T-shirten 

tas av och han får en torr huvtröja av en lärare. Efter ett tag börjar han få svårigheter 

med andningen. 

Sjukvårdsinsats 
Klockan 12.13, det vill säga 16 minuter efter att man larmat SOS 112 anländer 

ambulanshelikopter. Helikoptern släpper av en sjukvårdare på den närbelägna 

bryggan och landar därefter på en äng längre bort. Ungefär samtidigt som 

helikoptern landar anländer även en vägambulans och strax efter den ytterligare en 

ambulans. 

Den brännskadade pojken är lugn men chockad. Sjukvårdspersonalen söver och 

intuberar honom och en läkare som finns med bland sjukvårdpersonalen säkerställer 

med brännskadeavdelning på sjukhus om att plats finns. Klockan 12.48 lämnar 

helikoptern olycksplatsen och den skadade pojken förs till sjukhus med den. 

Skolans åtgärder efter olyckan 
Under tiden räddningsarbetet pågår ringer rektorn till pojkens föräldrar och 

meddelar dem vad som hänt. Föräldrarna beger sig till sjukhuset. 

 

Efter att olyckan skett vidtar man en åtgärd genom att man ”fryser läget” på alla 

aktivitetsstationerna vilket innebär att klasserna stannar där de är tillsammans med 

sina lärare och inväntar information. Detta gör att elever och personal som inte var 

med vid olycksplatsen undviker att exponeras för olyckan. Samtidigt skapas en oro 

och ett informationsbehov för dem. Man vet att en olycka skett, man har sett 

ambulanshelikopter och ambulanser men man vet inte vad som hänt. 

 

De två lärarna som ansvarat för stationen med Trangiaköken, plockar ihop köken och 

beger sig tillbaka till skolan. 
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Samtliga elever och all personal beger sig tillbaka till skolan. Där samlas alla i 

respektive klassrum och rektorn går runt och informerar om vad som har hänt. 

 

Rektorn kontaktar säkerhetschefen i Täby kommun och får råd av honom om det 

vidare krisarbetet. Kommunen stöttar skolans arbete genom att ta hand om 

mediakontakter och lägga ut information om olyckan på skolans hemsida samt 

erbjuder skolan psykolog- och debriefingstöd, genom företagshälsovården. 

 
Mentorerna i åk 6 kontaktar vårdnadshavare både genom telefonkontakt samt genom 

att skicka e-post med samma information som den som lagts ut på hemsidan. 

Vårdnadshavare hämtar sina barn på skolan eller ser till att de inte lämnas ensamma 

på eftermiddagen/kvällen. 

Samtlig personal samlas i personalrummet och rektorn informerar även dem om 

olyckan. Man förvissar sig om att ingen kommer vara ensam med sina tankar på 

kvällen. De som är ensamstående erbjuds att vara tillsammans med en kollega. 

Den personal som varit inblandad i olyckan får efteråt hjälp i form av psykologsamtal, 

både i grupp och enskilt. 
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Trangiakök  
Stormköken som användes under friluftsdagen är av märket Trangia, i dagligt tal 
Trangiakök. 
Trangiakök är en svensk produkt som funnits i 60 år och används idag i 
friluftssammanhang i hela världen. 

 
 
Stormkökssystemet bygger på enkelhet. Köken är av aluminium och därmed lätta, det 
går snabbt att sätta upp och att plocka ihop dem. Köken består av två vindskydd som 
sätts ihop, en brännare, två kokkärl, kombinerat lock/stekpanna och tång. 

 
 
Bränslen som används i kökets brännare är T-röd (etanol) eller Tenol (blandning av 
etanol och metanol som sotar mindre). 

 
Spritbrännaren rymmer 1 dl och det brinner i ca 25 minuter och det tar ca 8 minuter 
för att koka upp 1 liter vatten. 
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Det finns speciella bränsleflaskor som är avsedda för att transportera bränslet i samt 
för att fylla på bränsle med i brännaren. Dessa flaskor har en s.k. säkerhetskork, den 
gör att det är lättare att fylla på brännaren utan att spilla och framför allt så utgör 
korken ett flamskydd, så att vätskan i flaskan inte kan antändas och skapa en mycket 
snabb och kraftig förbränning. 

 
 

T-sprit 
T-röd är en mycket brandfarlig vätska. 
 
Flampunkt:  
T-röd har en flampunkt på 12˚C vilket innebär att när vätskan har en temperatur över 
12˚, avgår ånga från vätskans yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan 
brinna. Det innebär också att vid normal rumstemperatur eller vid den temperatur 
som rådde vid olyckstillfället (17˚C) är blandningen av ångor och luft i  
T-rödflaskor mycket brännbar. 
 
Kokpunkt:  
T-röd har en kokpunkt på 78˚C, vilket gör att vätskan i sig och brännaren aldrig blir 
varmare än så när den brinner (däremot blir lågan betydligt mycket varmare). 
 
Termisk tändpunkt:  
Vätskan har en termisk tändpunkt på ca 400˚C. Termisk tändpunkt är den 
temperatur då ett ämne självantänder, det vill säga den temperatur ett ämne blir så 
varmt att det börjar brinna utan att en låga krävs. 
 
Med dessa egenskaper för T-röd som bakgrund genomfördes tester med ett av de 
Trangiakök som var med vid olyckstillfället och med tyg från den 
träningsoverallsjacka som den brännskadade eleven hade haft på sig.  
Dessa praktiska prov redovisas längre fram i rapporten. 
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Reflektioner och resonemang 
Under detta avsnitt reflekterar utredarna över- och resonerar kring det som inträffat 
och det som utredningen har lett fram till. Text med kursiv stil är delar från fakta 
ovan.  
 

 
Översiktsbild in mot stranden och olycksplatsen. 

 

Friluftsdagen, elevernas uppgift och förberedelsen 
”Vid en station hade eleverna till uppgift att montera ett spritkök av märket 
Trangia, koka upp vatten med spagetti så att spagettin blev mjuk och gick att knyta. 
Det fanns ett tävlingsmoment, det gick ut på att knyta ett så långt snöre av spagetti 
som möjligt. Det var också viktigt att hålla ett högt tempo för att inte komma efter i 
friluftsdagens tidsschema” 
 
Under arbetet med undersökningen har vi märkt att det verkar vara så att i vårt 

moderna samhälle så har kunskapsnivån för ett aktivt friluftsliv för människor 

förändrats. Det har framkommit att både elever och lärare i skolor kan vara mer 

främmande för friluftsliv, camping och utrustning som spritkök än vad som var fallet 

för kanske bara ett 20-tal år sedan. 

Med utgångspunkt från den iakttagelsen tycker vi att det är bra att skolan fortsätter 

att ha uppgifter som bland annat innebär att man kan få möjlighet att få lära sig hur 

man på ett säkert sätt hanterar exempelvis ett spritkök. Skolan utgör en lärandemiljö 

och eleverna kan där få kunskaper som innebär att risker för olyckor minskar senare i 

deras liv. Det är däremot viktigt att skolan tillhandahåller rätt utrustning och att de 
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lärare som har uppgiften själva är inskolade på uppgiften och känner sig trygga i 

situationen. 

Det är möjligt att resonera om varför och hur man placerat övningsstationen i 

förhållande till vattnet och hur man har förberett sig för en eventuell olycka. 

Personalen hade med sig sjukvårdsutrustning och då man skulle koka vatten var det 

logiskt att ställa upp Trangiaköken i närheten av vattnet. Undersökningen har visat 

att det funnits tankar om att närheten till vattnet är bra om det skulle hända något 

men även att man uppfattat det endast som en lämplig plats för att fylla på kokkärlen. 

Reflektionen utifrån det är hur man bör utrusta sig ifall man har en övningsplats utan 

att det finns ett närliggande vattendrag. Den situationen kommer troligen inte uppstå 

inom Skarpängsskolans verksamhetsområde men om rapporten om olyckan kommer 

att spridas till fler skolor blir frågan mer intressant. 

Självklart kommer man ha med sig vatten i någon form av dunk eller behållare men 

en annan plats borde även innebära att man har med sig handbrandsläckare, 

brandfilt och utrustning för att kunna kyla en brännskada. Vi har övervägt att lämna 

en rekommendation om lämplig utrustning och plats i samband med rapporten. 

Resonemanget är dock inte relevant för just den olycka som inträffade vid Rösjön. 

 
Inom utredningsmetodiken försöker vi identifiera olika skyddsbarriärer som ofta 

visar sig vara både fysiska och organisatoriska. 

En reflektion är att momentet borde göras som ett kunskapsprov med någon form av 

poängsystem och inte som en tidstävling då momentet även innehåller risker som 

elever och lärare tillsammans ska hantera på ett säkert sätt. Tidspressen kan skapa en 

onödig stress som kan framkalla misstag. 

Vi anser även att en bättre förberedelse vore att de lärare som arbetar på stationen 

själva ska ha eldat och gjort uppgiften innan man arbetar tillsammans med eleverna. 

Då det kan hända att förberedda lärare kan utebli på grund av sjukdom eller annat 

bör det finnas en enkel skriftlig instruktion i eller på varje Trangiakök.  

En fysisk skyddsbarriär är att det finns särskilda påfyllningsflaskor som bör användas 

då de förhindrar en antändning av gas och vätska även om man av misstag råkar fylla 

på bränsle trots att det finns låga eller glöd kvar i brännaren.  

På samma sätt som en skriftlig instruktion vid enskilda tillfällen kan ersätta en 

personlig inlärning på köken kan ett säkerhetsavstånd för alla utom den som fyller på 

brännaren vid enskilda tillfällen ersätta en säkerhetsflaska. 

Utifrån resonemanget borde det sammantaget finnas tre konkreta punkter att 

genomföra innan någon tar ansvar för en övningsstation med Trangiakök.  

Syftet med punkterna/barriärerna är att skapa ett så säkert och bra handhavande 

som möjligt men ändå skapa ytterligare skyddsbarriärer om något ändå skulle avvika 

från det ideala förhållandet. 

 

- Den som ansvarar för övningen ska själv tidigare gjort uppgiften. 

- Påfyllning ska ske med bränsleflaskor med säkerhetskork. 

- Övningsmomentet bör ha utformats som ett kunskapsprov utan tidspress. 
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Utöver det bör det finnas två säkerhetsbarriärer av den händelse att något fallerar 

eller avviker från det som planerats för momentet. 

- En enkel men tydlig säkerhetsinstruktion bör finnas på eller i varje 

Trangiakök. 

- Måste en påfyllning av brännaren ske med en vanlig flaska eller dunk bör ett 
säkerhetsavstånd hållas för alla utom den som fyller på brännaren. Det är även 
lämpligt att ingen befinner sig framför flaskan i påfyllningsriktningen. 
 

”Vid 12-tiden efter lunch var det dags för tredje gruppen för dagen. Bägge lärarna 
tycker då att det är svårt att tända de två sista köken”  

 
 
Olyckan 
En lärare antar att lågan slocknat och gör en värmekontroll med handen över 

brännaren. Trots detta har det troligen funnits en liten svårupptäckt låga kvar i 

brännaren och vid påfyllnad av vätska sker en antändning. En liten mängd vätska i en 

brännare har under tester visat kunna ge en mycket svag och svårupptäckt 

kvarvarande låga de sista 15-20 sekunderna innan brännaren är helt tom på vätska 

och elden slocknat. 

  
”Det blir en kraftig antändning och brinnande sprit kastas 
iväg och träffar en av eleverna. Eleven får brinnande vätska 
i delar av ansiktet, huvudet och på tröjan” 
 
Läraren och eleverna samlas runt spritköket. Den elev som 

skadas sitter på knä till vänster om läraren. När hon fyller på 

bränsle andra gången brinner en liten svårupptäckt låga i 

brännaren.  

De brandfarliga ångorna antänds och lågan går in och antänder 

bränsle/luftblandningen i flaskan. Det ger en snabb kraftig expansion av flaskans 

innehåll, så att brinnande väska skjuts iväg i flasköppningens riktning där eleven 

befinner sig. 

 

 

Exempel på brinnande T-röd som skjuter iväg när  
bränsle/luftblandningen i flaskan antänds. 
Bilden är från försök utfört av  
Lars-Göran Nyhlén  
Medelpads Räddningstjänstförbund 
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Situationen skapas egentligen av flera bakomvarande faktorer. 
 

- Lärarna kunde själva ha varit mer vana vid att hantera köken. 
- Tidsstressen i övningsuppdraget. 
- Även om en låga kan ha funnits kvar i brännaren trots värmekontroll hade inte 

olyckan skett om en påfyllnadsflaska med säkerhetskork används. 
- Även med flaska utan säkerhetskork hade skadeutfallet undvikits med en 

tydligare rutin. 
 
Resonemanget ger att ett misstag med en påfyllnadsflaska med säkerhetskork hade 

inneburit att olyckans skadeutfall uteblivit. Men även en påfyllnad med en vanlig 

flaska, efter att brännaren lyfts ur köket, med ett säkerhetsavstånd för alla utom den 

som fyller på hade troligen även det inneburit att skadeutfallet uteblivit. 

Att lära sig hantera den här typen av fritidsutrustning i skolan kan innebära att en 

svårare olycka undviks i framtiden. Men det måste ske på ett sådant sätt att man kan 

erbjuda så säkra förutsättningar för både lärare och elever som möjligt. 

 
Akut omhändertagande 
”Det snabba ingripande av elever och tillskyndande lärare” 

 

Det snabba ingripandet innebär att eleven som drabbats inom några sekunder förs 

ner till Rösjöns vatten där branden släcks. Eleven samarbetar i vattnet med en lärare 

och försöker hålla sitt huvud så mycket som möjligt under vattenytan för att kyla 

brännskadan. Denna tidiga åtgärd har troligen haft stor betydelse för elevens 

möjligheter att kunna bli återställd efter skadan. 

Spontant tar lärarna olika roller, organiserar sig vid olycksplatsen och över hela 

aktivitetsområdet. Den skadade eleven omhändertas med akuta åtgärder och lämnas 

inte vid något tillfälle ensam. 

 

Sjukvårdsinsats 
”16 minuter efter att man larmat anländer en ambulanshelikopter” 

 

Sjukvårdsinsatsen och transporten från platsen bedöms ha fungerat bra. 

 

Skolans åtgärder efter olyckan 

När det gäller direkta åtgärder från skolan och kommunen i samband med olyckan 

kan det inledningsvis delas upp i två delar. Dels vad man gjorde direkt i området för 

olyckan och dels vad man gjorde därefter eller planerade för att göra de närmsta tre 

dygnen efter olyckan. 

 

”En åtgärd som man gör är att frysa läget, på alla aktivitetsstationerna”  

Det innebär att klasserna stannar där de är tillsammans med sina lärare och inväntar 

information. Dels innebär åtgärden att man begränsar antal elever som direkt 

exponeras av olycksscenariot. Det möjliggör även att det går att organisera en bra 

återgång till skolan och där ett omhändertagande av alla elever och personal kan ske. 

 



14 

 

 ”Rektorn som är närvarade under friluftsdagen deltar i det akuta 

omhändertagandet” 

Rektorn har med sig en egen privat akutväska som innehåller en brännskadeduk av 

typ ”Watergel”. Den ger en möjlighet att fortsätta en kylning av elevens brännskador 

även när han tas upp ur vattnet. Vi har reflekterat över om den typen av 

brännskadeduk borde vara en standard för skolan att ha med sig vid liknande 

aktiviteter. Men då det är en fråga som berör förvaringstid, kunskaper om hur man 

använder duken, inköp och kostnader, har vi valt att inte ha med det som en 

rekommendation i rapporten. 

Samtidigt som rektorn söker telefonkontakt med elevens föräldrar, börjar han även 

att planera för omhändertagande av elever och personal.  

Olyckan inträffade på en fredag varför en utmaning blev att planera för hur helgen 
skulle överbryggas för att sedan skapa möjligheter för avlastningssamtal och 
debriefing i början av nästföljande vecka.  
Rektorn organiserar sin personal så att han försäkrar sig om att ingen kommer att 
vara ensam under fredagskvällen. Inför måndagen planeras schemat om så att all 
personal som var direkt inblandade i olyckan inte kommer att ha lektioner. Alla 
inblandade får istället möjlighet till avlastningssamtal via resurser som kommunen 
skickat till skolan. 
 
Ett år tidigare drabbades skolan av en händelse som innebar en stor påfrestning för 

elever och lärare. Efter den händelsen gjordes på initiativ från kommunen en 

undersökning för att klarlägga hur man samarbetat och vad som skulle kunna göras 

bättre vid en likartad belastning för skolor i Täby i framtiden. 

Erfarenheter som man drog lärdom av var bland annat att vid det tidigare tillfället 

fick skolan avropa resurser från kommunen för att få hjälp med krisarbetet.  

Efter händelsen och den undersökning som gjordes har kommunen och skolan skapat 

rutiner som nu innebar ett motsatt flöde av initiativ och fördelning av resurser. Det 

innebar att efter den nu aktuella olyckan erbjöd kommunen skolan att sköta 

information, kontakter med media, hemsidan samt skickade resurser till skolan för 

avlastningssamtal och annan hjälp. Skolan hade sen möjlighet att välja själv vilken 

hjälp man behövde och vad man valde att tacka nej till. En iakttagelse är att det 

underlättade för rektor och skolpersonal som fick lättare att fokusera på egen 

personal, egna elever och den familj som drabbats av olyckan. 

Under måndagen efter olyckan genomfördes gruppsamtal och enskilda samtal och 

utifrån dessa utformades mer långsiktiga åtgärdsplaner för enskilda personer. 

Skolan började även i ett tidigt skede planera för enskild undervisning i hemmet för 

den skadade eleven. 

De mer långsiktiga åtgärderna har inte studerats i samband med undersökningen av 

olyckan vid Rösjön. 
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Praktiska prov 

Test med brännaren och T-röd: 
Inledningsvis under utredningsarbetet gjordes praktiska prov. Då fanns flera olika 

teorier om vad som hade hänt. Frågeställningarna inför testerna med brännaren var 

om det krävs en låga, glöd eller gnista för att antända rödspriten vid en påfyllning 

eller om brännarens värme, efter att den brunnit en stund, kan antända bränslet?  

I instruktionen för Trangia står det att kärlet ska svalna innan en påfyllning sker. 

Tester som utfördes: 

 Bränsle fylldes på och vatten kokades i kärlet ovanför lågan. Lågan fick slockna 
och brännaren svalna så den gick att hålla i handen. Påfyllning och ingen 
antändning skedde. 

 Bränsle fylldes på och vatten kokades i kärlet ovanför lågan. Testet utfördes 
flera gånger och lågan fick slockna, kärlet fick svalna till olika temperaturer på 
brännaren (mättes med värmekamera) till 80˚C som max direkt efter att lågan 
slocknat. 

 Bränsle fylldes på direkt i brännaren efter att lågan slocknat, ingen antändning 
skedde. Vid 80˚C fräste och kokade en del av bränslet bort vilket sannolikt 
kylde brännaren. 

 Bränsle fylldes på och vatten kokades i kärlet ovanför lågan. Då lågan tändes 
lämnades tändstickan kvar i brännaren för att skapa en möjlighet till glöd då 
lågan slocknat. Vätska fylldes på direkt när lågan slocknade utan att rödspriten 
antändes. 

 

 

 

 
  Brännaren ovanifrån innan kökets övre del 

ställts på och kokkärl eller stekpanna ställts på 
plats. Lågan kan vara svår att se, särskilt då 
det är lite bränsle i brännaren. 
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Slutsatser test med brännaren och T-röd: 
 

 Instruktionen om att brännaren ska svalna är troligen för att det är en säker 
indikation på att lågan slocknat. 

 Det krävs låga eller gnista för att sprit som fylls på ska antändas. 
 

Test för att se om det fortfarande brinner i brännaren fast vattnet i 
kärlet slutar koka? 
Frågeställningen är om det skulle vara möjligt att eleverna trodde att det slutat koka 

på grund av att det slutat brinna och man av misstag fyller på bränsle fast det 

fortfarande brinner i brännaren? 

Elden i brännaren brann och sedan falnade så att kokningen av vatten i kokkärlet 

avstannade respektive upphörde. 

 
Första försöket innebar att vattnet fick koka kraftigt av full låga men kärlet togs bort 

när kokningen avtagit så mycket att någon elev skulle kunna tycka att det slutat och 

ropat på en lärare. När kokkärlet togs bort brann lågan omväxlande högt och lågt i  

ca 15 sekunder med gula flammor. Efter det brann lågan ytterligare i ca 20 sekunder 

nere i brännaren med en svag blå färg. Lågan var då mycket svår att se. 

 
Andra försöket innebar att kokkärlet togs bort då endast några få små bubblor fanns 

kvar på vattenytan. Lågan var då svår att se men fanns kvar i brännaren med en svag 

blå färg i ca 20 sekunder. 

Slutsats, test för att se om det fortfarande brinner i brännaren fast vattnet i kärlet 

slutar koka: 

När bränslet i brännaren håller på att ta slut, falnar branden så att vattnet slutar 

koka. När vattnet slutar koka brinner det fortfarande i brännaren. Det innebär att det 

är fullt möjligt att man av misstag fyller på bränsle och orsakar den explosionsartade 

branden. 
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Test med tyg från träningsoverallsjackan 
Frågeställningen för testerna med jackan är att försöka klarlägga om skadorna på 

jackan uppkommit av värmestrålning, brand i kläderna eller brinnande T-sprit? 

  

Första försök med direkt 
värmepåverkan från låga. Ger en 
smälteffekt på tyget och det blir 
knaperskört, men det krävs kraftig 
exponering för att detta ska ske. 

 

 
   
Vätska hälls direkt på tyget.  

 
   
Tyget antänds och brinner.  
Lågan kan vara svår att se i dagsljus. 
Ger en stel förkolnad och spröd skada 
på tyget efter att den släckts. 
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En droppe stänks mot tyget och 
antänds men släcks snabbt.  
Ger en skada på tyget som i den röda 
ringen motsvarar de skador som 
återfunnits på elevens jacka.  

 

 
   
Referensbild med brännskador på 
träningsoverallsjackan 

 

 
 
Slutsats test med tyg från träningsoverallsjackan:  

Tesen är att brinnande vätska träffat tyget/jackan i sådan mängd att det finns både 

brand och vätska. Jackan har släckts tillräckligt snabbt så att förkolningsskador inte 

hunnit uppstå på jackan. 
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Slutsatser 
Uppdrag från Täby kommun med syfte och frågeställningar:  
”Det främsta syftet skulle vara att utreda hur olyckan gick till samt om något hade 
kunnat göras annorlunda för att förhindra den. Målet med utredningen är att 
förebygga/förhindra liknande olyckor i framtiden” 
 
Vid arbetet med Trangiaköket gjordes ett misstag i samband med en situation där 

man skulle tända köket. Sprit fylldes på i kökets brännare när det fanns en liten 

svårupptäckt låga kvar längst ner i brännaren. Hade en påfyllningsflaska med 

säkerhetskork används hade inte misstaget inneburit att en antändning skett av sprit 

i flaskan som sedan ledde fram till den allvarliga skadeutvecklingen vid händelsen. 

  

Förslag till åtgärder 
 

 Vid användande av Trangiakök ska all påfyllning av sprit ske med en för 
ändamålet särskilt konstruerad påfyllnadsflaska med säkerhetskork. 

 

 De lärare som sköter en övning med Trangiakök ska själva ha genomfört 
uppgiften innan man arbetar tillsammans med elever.  

 

 Uppgifter som utförs med hjälp av Trangiakök ska baseras på kunskapsprov 
och inte innehålla moment som kan ge tidspress eller stress. 
 

 
 

Rekommendationer 
 
Sannolikt kommer det i framtiden någonstans i landet uppstå en situation att lärare 

uteblir från en planerad dag eller att rätt påfyllningsflaska inte finns med.  

Med hänsyn taget till det lämnar vi två rekommendationer som berör det och för att 

minska risken för framtida olyckor. 

 
- En enkel instruktion bör finnas för varje enskilt Trangiakök. 

 
- Om påfyllnad sker från en vanlig flaska med sprit ska endast den som fyller på 

och tänder finnas i närheten av köket. Den som skall tända köket bedömer 
först ett säkert avstånd bakom sig där alla andra personer placeras. Därefter 
fylls brännaren med sprit och tänds. 
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Källhänvisning 
 
 
 
Krisdagbok och anteckningar André Wallin rektor Skarpängsskolan 
 
www.trangia.se  Trangia AB 
 
www.dinsakerhet.se  MSB 
 
Säkerhetsdatablad T-röd Kemetyl AB 
 
Säkerhetsdatablad T-tenol Kemetyl AB 
 
Olycksutredning  Lars-Göran Nyhlén 
Olycka med Trangiakök på- Medelpads Räddningstjänstförbund 
Fränsta skola 
 
Larmtider   Anna-Karin Lindberg 
   SOS Alarm Sverige AB 
 

http://www.trangia.se/
http://www.dinsakerhet.se/
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Bilagor 

Råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Eftersom likande olyckor har hänt tidigare vid ett flertal tillfällen och högst troligt 

kommer hända igen, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

uppmärksammat denna olycksrisk. MSB har gett ut information om skydd mot 

explosion och personskador vid användning av alkoholer t ex T-sprit. Detta har man 

gjort dels genom en film på www.dinsakerhet.se (dinSäkerhet.se är en webbplats om 

risker och säkerhet och riktar sig till privatpersoner och drivs av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap), samt genom att ge ut råd. 

Dessa råd är följande: 

 
Checklista: Spritkök 
 

 Montera vindskyddet  
Det är viktigt att detta görs med bara händer så att din kropp jordas och blir av 
med statisk elektricitet. 
   

 Plocka bort brännaren från spritköket  
För att säkert vara av med statisk elektricitet innan du tar fram bränslet ska du 
placera brännaren på marken. 
   

 Fyll på bränslet  
Använd en bränsleflaska för att minimera risken för spill. 
   

 Stäng bränsleflaskan  
Ställ undan den långt ifrån från spritköket, minst en och en halv meter.  
  

 Ställ brännaren rätt  
Placera brännaren i vindskyddet. 
   

 Tänd spritköket  
Om bränslet senare har brunnit ut och du behöver fylla på, måste brännaren 
lyftas ur spritköket först. Se till att brännaren är ordentligt kall. 

 
 

http://www.dinsakerhet.se/
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Exempel på liknande olyckor 
Under utredningsarbetet framkom det att likande olyckor har inträffat i Sverige, till 

exempel: 

 

 2012-09-17 Fränsta skola i Fränsta, Ånge kommun.  
Då inträffade en olyckshändelse med ett Trangiakök på en friluftsdag. Det var 
fyra personer som skadades. Under matlagning så tog det slut på sprit i 
brännaren och olyckan inträffade när brännaren i Trangiaköket skulle fyllas på 
med T-röd. Olycksutredare Lars-Göran Nyhlén vid Medelpads 
Räddningstjänstförbund har utrett den olyckan. 

 

 2013-09-04 Rosenlundsskolan i Jönköping. 
En 14-årig elev brännskadas i samband med matlagning med ett spritkök vid 
en skolutflykt. Räddningstjänsten i Jönköping utreder händelsen. 

 

 Informationsfilm från MSB på 
 http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Camping/Spritkok/  
Okänt datum och plats för händelsen men eleven Sandra Hock berättar om en 
olycka samband med matlagning med spritkök vid en campingutflykt med 
skolan.  

 

http://www.dinsakerhet.se/Fritid--resor/Camping/Spritkok/

