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Utredningen 

 

Bakgrund, syfte och omfattning 

Denna brandorsaksutredning är ett resultat av det lagkrav som framgår i lagen (2003:778) om 

skydd mot olyckor, kap. 3, § 10. Utredningen ska om möjligt klargöra orsaken till branden och 

om den hade kunnat förhindras. Utredningen omfattar endast själva branden, räddningsinsatsens 

genomförande utvärderas inte i detta dokument. 

 

Utredningen görs på uppdrag av tillförordnad räddningschef Mikael Jönsson vid 

räddningstjänsten i Svedala. 

 

Det övergripande syftet är att utveckla det olycksförebyggande arbetet och sprida de erfarenheter 

som branden har gett upphov till. 

 

Utredningen är baserad på enklare informationsinsamling från tjänstemännen vid 

räddningstjänsten i Svedala, ärendeloggen från SOS och brandplatsundersökningen. 

 

Samtliga fotografier i rapporten är tagna av Carl-Henrik Holmgren. 

 

Utredningen har kvalitetsgranskats av Kent Naterman, räddningschef i Trelleborg. 

 

Sammanfattning 

Sent på kvällen den 14 december vaknar en kvinna i sitt sovrum på ovanvåningen av att 

bostadens brandvarnare tjuter. Hon tar sig ner för trappan och upptäcker att det brinner i köket. 

Hon hämtar sin make som befinner sig i ett sovrum på bottenplanet och lämnar bostaden. 

Räddningstjänsten larmas. 

 

En räddningsinsats inleds och styrkor från Svedala och Malmö genom rökdykning konstatera att 

ingen person är kvar i byggnaden. Branden släcks.  

 

Utredningens slutsats är att branden med stor sannolikhet började i det hörn i köket där en frys 

stod placerad. Exakt orsak kan inte bestämmas, men det finns fysiska spår och andra detaljer som 

pekar på att branden kan ha uppstått i någon av frysens elektriska installationer, till exempel 

kompressorns startrelä.  

 

Det är sedan tidigare känt att en viss typ av reläer från Danfoss på äldre kylskåp/frysar har gett 

upphov till bränder. Den aktuella frysen var sannolikt inte utrustad med ett sådant relä. 

 

De brandförebyggande åtgärder som i generell mening kan vidtas för att minska risken för 

bränder av detta slag är att kylar och frysar bör bytas ut regelbundet då en vanlig uppfattning är 

att brandrisken ökar i en vitvara ju äldre den är. Vidare bör kylar och frysar rengöras regelbundet 

på baksidan.  

 

Det fanns en fungerande brandvarnare i bostaden. Detta har räddat två människoliv. 
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Brandplatsundersökningen 

 
Grundläggande omständigheter 
Brandplatsundersökningen genomfördes på morgonen den 18 december. Polisens avspärrning 

hävdes i och med detta efter medgivande från förundersökningsledaren.  

 

Undersökningen genomfördes i samråd mellan Carl-Henrik Holmgren och Bert Åkerberg.  
 
Platsbeskrivning 

Villan är enligt uppgift uppförd under 1980-talet och är i korthet konstruerad i tegel och trä. 

Byggnaden består av två våningsplan med köket placerat på bottenplanet. På bottenplanet finns 

också en hall, ett grovkök, ett vardagsrum och två sovrum/kontor. Figur 1 illustrerar på ett 

ungefär hur köket är planerat. I två motstående hörn står en kyl och en frys placerad (F + K). Ett 

större matbord (MB) med tillhörande stolar står mitt i köket och köksinredningen (KI) är i 

huvudsak placerad längs två väggar. Köket ansluter till tre olika rum. En dörr leder ut i hallen 

(DH), en in i grovköket (DG) och en till ett sovrum/kontor (DS). Till sist har köket ett par större 

fönster som vetter ut mot gatan.  

 

Frysen har markerats med en röd ring då denna har en stor betydelse i denna utredning. 

 

 
Figur 1. Kökets planering och öppningar. 
 

Primärbrandrum 

Det är utifrån de uppgifter som kommit fram muntligt i kombination med platsundersökningen 

givet att branden uppstod i köket. Brandförloppet har varit intensivt då i princip samtliga föremål 

och ytor i köket har varit involverade i branden. Det syns också att branden var på väg att sprida 

sig till intilliggande rum, främst till grovköket, hallen och det närliggande vardagsrummet. 

Samtliga fönster i köket bedöms ha spruckit av värmeutvecklingen med tillhörande 

spänningsuppbyggnad i glaset. 
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Primärbrandområdet 

Efter utförd platsundersökning kan det konstateras att branden högst sannolikt har börjat kring 

frysen i ett av hörnen. Stöd för detta är bland annat följande: 

 

-   Golvlisten bakom frysen är till viss del helt bortbränd. Det finns också några djupa kratrar 

i väggen som inte har någon rimlig förklaring utöver att de har orsakats av en brand som 

har pågått på platsen en längre tid. 

 

-   På golvet under frysen finns kraftiga brandskador. 

 

-   Väggytorna bakom frysen är kraftigt brandskadade. Till utseendet ger mönstret intryck av 

att vara ett så kallad brand-V. 

 

-   I taket finns längsgående träreglar av mindre grov dimension som takets ytskikt (gips) har 

monterats på. Inte någonstans i köket har dessa reglar brunnit av, förutom direkt ovanför 

frysen. 

 

-   Dörrfodret till grovköksdörren uppvisar att brandskadorna är större på den sida som sitter 

närmast frysen, jämfört med de delar som sitter närmast köksinredningen. 

 

-   Den troliga fortsatta brandspridningen kring frysen i ytor och inredning uppvisar värre 

brandskador jämfört med andra ytor och föremål längre bort i köket.  

 

Fotografier som illustrerar de flesta av dessa observationer finns i Bilaga 1. 

 

Brandorsak 

Brandorsaken har inte kunnat bestämmas entydigt. Men eftersom primärbrandområdet bedöms 

vara identifierat med hög tillförlitlighet finns endast några få möjliga orsaker.  

 

Utöver att golvytan under frysen är kraftigt brandskadad, precis som golvlisten och väggytorna 

direkt ovanför, är de elektriska installationerna i frysens nedre del helt förstörda.  

Det framstår därför som troligt att branden har börjat i någon av dessa elektriska komponenter. 
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Diskussion och erfarenhetsåterföring 

Denna brand orsakade stora materiella skador och resulterade i att en brandman skadades. 

Lyckligtvis kunde räddningstjänsten stoppa brandspridningen innan branden växte till en sådan 

omfattning att villan hade förstörts helt och hållet. 

 
Att fastställa primärbrandrum och primärbrandplats var i detta fall relativt enkelt. Att hitta den 

exakta brandorsaken var däremot svårare. Som framgår i denna utredning bedöms någon form av 

elektriskt fel i frysen vara den troliga orsaken. 

 

Det har tyvärr inte gått att klargöra vilken modell eller fabrikat den aktuella frysen hade. 

Samtliga dekaler och märkplåtar är förstörda. Vid kontroll av kylskåpets kompressor och 

elektriska installationer framkom att köldmediet i kylskåpet var av typ R600a, vilket motsvarar 

det brandfarliga ämnet isobutan. Enligt kundtjänsten på vitvarutillverkaren Electrolux började 

köldmediet R600a användas i stor utsträckning kring 1992 och att mediet också kan användas i 

frysar.  

 

Med hjälp en beteckning på kylskåpets kompressor (ACC, HVY57AA) och en webbsökning kan 

det konstateras att den aktuella kompressorn fortfarande saluförs, vilket tyder på att kylskåpet 

kanske inte är allt för ålderstiget. Kylskåpet och frysen är lika varandra både till utseende och vad 

gäller öppningsfunktionen av överskåpet, vilket tyder på att de är lika gamla.  

 

Sannolikheten för att frysen har det i brandutredningssammanhang ökända startreläet från 

Danfoss bedöms som låg. Förklaringen till detta är att kylskåpets kompressor är av fabrikatet 

ACC och då bör även frysens kompressor vara det med tanke på likheterna i övrigt. 

  

En ytterligare webbsökning visar att det finns källor som påstår att det aktuella köldmediet har 

varit orsak till bränder i kylar och frysar. Detta intressanta påstående har däremot inte granskats 

kritiskt i samband med denna utredning och bör därför tolkas försiktigt. 

 

Eftersom det är svårt att resonera sig fram till varför det troliga elfelet har uppstått och någon 

djupare teknisk undersökning inte kan göras blir den erfarenhetsåterföring som kan lämnas 

tämligen generell: 

 

-   Kyl- och frysskåp bör regelbundet rengöras från damm på baksidan. 

 

-   Kyl- och frysskåp bör bytas ut regelbundet eftersom vitvaror troligen utgör en ökande 

brandrisk allt eftersom produkten blir äldre. Detta gäller även om gammal utrustning 

fortfarande fungerar. 

 

-   Det faktum att bostaden var utrustad med en fungerande brandvarnare har räddat två 

människors liv.  
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Bilaga 1: Fotografier 

 
Figur 2. Vy över frysen och dess hörn sett från dörröppning DH. Frysen är flyttad från sin ursprungliga 
position. 
 

 
Figur 3. Golvlisten bakom frysen och de djupa kratrarna. Observera dörrfodret till höger. 
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Figur 4. Golvytan under frysen. 
 

 
Figur 5. De elektriska installationerna vid kompressorn. 
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Figur 6. Fotografi taget ståendes med fönstret direkt till vänster (fönstrets foder syns till vänster). Ett V-
liknande mönster kan ses. Frysens elektriska installationer är i huvudsak placerade rakt motstående det 
område med den bortbrända golvlisten. 
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Figur 7. Den enda regel i taket som brunnit av, belägen rakt ovanför frysen. 




