
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olycksutredning av olycka vid 
rengo ring av fa rgspruta      

 
Av Lars-Göran Nyhlén 

Olycksutredare 

Medelpads Räddningstjänstförbund 
 

Olycksutredning  
 



Sammanfattning 
Vid rengöring av färgspruta, GRACO Ultra Max ll 795, efter sprutmålning, inträffade en 

explosion varvid en person blev allvarligt skadad och en annan lätt skadad. Händelseförloppet 

har beskrivits av utredaren för ATC, Anders Thulin Consulting, som stöder kemisk industri 

med expertrådgivning inom området brandfara och elektrostatisk urladdning. 

ATC, Anders Thulin, har sedan föreslagit utredaren åtgärder som borde vidtas för att en 

liknande olycka ska inträffa igen. Den troliga olycksorsaken är att det gått en gnista mellan de 

2 personerna som är nära varandra under den tid man rengör sprutan.  

Resultatet delges OCAB i Sundsvall. Utredaren har också haft dialog med Anti-Corrosion i 

Härnösand som servar och säljer den här typen av spruta. 

För att den här händelsen inte ska upprepas skall munstycket ställas in så att 2 slutna strålar 

sprutar (rensläge) i stället för att det bildas aerosoler (appliceringsläge). Uppsamlingskärl och 

sprutmunstycke ska vara jordade. Dunk skall inte användas som uppsamlingskärl. 

Inledning 
Målet med utredningen är att försöka hitta anledningen till olyckan samt att rekommendera hur man 

kan undvika att råka ut för en liknande olycka igen.  

Genom att klarlägga händelseförlopp och intervjua de som var inblandade i olyckan ska så mycket 

fakta insamlas så att experter ska kunna förslå en åtgärd som förhindrar en liknande olycka.  

Erfarenheterna skall återföras till OCAB och måleribranschen. Utredare är Lars-Göran Nyhlén vid 

Medelpads Räddningstjänstförbund. 

Bakgrund 
Efter en lägenhetsbrand så saneras lägenheten av OCAB. Allt i lägenheten slängs ut och alla ytor som 

är berörda av rök eller brand skyddsmålas. Till och med gipsen på ytterväggarna revs för att man ska 

måla stommen för att innesluta lukt. I lägenheten jobbar 2 personer. Att ”spärrmåla” är vanligt 

förekommande och kan inte sägas vara en farlig verksamhet. Den här olyckan har inträffat vid 

rengöring av sprutan och inte vid målning. I det här fallet så sprutades lacknafta ner i en dunk av PE-

plast. En urladdning kan ske mellan kärl och personen med sprutan och mellan de båda personerna 

som rengör sprutan. Det är möjligt att personen som håller sprutan laddas kontinuerligt så länge det är 

flöde genom munstycket. Den person som står intill blir inte uppladdad. I instruktionen för hur man 

skall använda sprutan så skall man vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 

 

Anti-Corrosion i Härnösand som säljer den här typen av spruta har delgivit utredaren 

säkerhetsföreskrifter vid användande av sprutan. 
Nedan visas ett utdrag ur serviceinstruktionen för GRACO Ultra Max ll 795. 

 

• Färg och lösningsmedel som strömmar genom maskinen kan framkalla statisk 

elektricitet som innebär för brand- och explosionsrisk om det finns eldfängda färger 

eller lösningsmedelsångor.  

Alla delar av målningssystemet inklusive pump, slangar, sprutpistol och föremål i och 

omkring sprutningsområdet måste vara ordentligt jordade som skydd mot gnistbildning 

av statisk elektricitet.  

Använd Gracos elektriskt ledande eller jordade högtrycksslangar. 

  



Händelseförlopp 
En lägenhet spärrmålas efter renovering. Orsaken till renoveringen är att det brunnit i lägenheten. Efter 

avslutat arbete så skall sprutan rengöras. Lacknafta sugs in på sugsidan och trycks ut genom 

munstycket som gör aerosol av lacknaftan. Lacknaftan sprutas ner i en dunk av PE-plast av målaren. 

För att det inte ska spridas så mycket lacknafta i rummet så håller en person tygtrasor ca 1 dm från 

dunken. Proceduren är genomförd en gång tidigare och skall göras 3 ggr. Vid den andra omgången 

efter ca 30 sekunder sker en explosion. Lacknafta trycks ut ur dunken och träffar målaren som börjar 

brinna i sina kläder. Lacknafta landar också på andra ytor och bränder uppstår på flera ställen i 

lägenheten. Den andra personen lyckas hjälpa målaren att få av sig de brinnande kläderna och de 

utrymmer sedan genom fönstret. Han blir så pass skadad att han blir inlagd på sjukhus efter att han 

transporterats med ambulans. De inblandade har skyddskläder, Komfort m2000, och andningsskydd 

typ helmask. Rökdykare släcker sedan ett antal punktbränder i lägenheten. 

Orsaker till olyckan 
Man hade för avsikt att köra lacknafta genom sprutan i 3 omgångar. Man hade kört en omgång och 

man hade sprutat lacknafta ner i dunken i uppskattningsvis 30 sekunder under den andra omgången 

när det exploderade. 

 

Direkt orsak 
Det är mycket troligt att olyckan beror på statisk elektricitet. Det är aerosolerna som antänds och 

antändningen sker i området runt sprutmunstycke, dunk och 2 personer. Det området är begränsat till 

högst 30 cm i diameter.  Inga andra tändanledningar än statisk elektricitet är tänkbara vid den här 

olyckan. 

 

Bakomliggande orsaker  
Det är troligt att olyckan orsakats av att en gnista gått mellan personen som rengör sprutan och den 

person som står intill och skyddar mot den vätska som hamnar på sidan om dunken. Av någon 

anledning, se Iakttagelser och slutsatser, finns det olika spänning mellan målare, dunk, 

sprutmunstycke och den person som skyddar mot spillet som kommer ur dunken. 

Ett möjligt scenario kan vara: 

Den person som håller i sprutmunstycket kan bli uppladdad av den vätska som sprutas 

ner i dunken, även vätskan kan laddas, den sprutas ut i ca 200 bar. Personen som står 

intill och skyddar mot spill, har ingen del i arbetet med rengöringen och har inte laddats 

upp. När spänningen utjämnas, en gnista går mellan några av de tre objekten, då tänds 

aerosolen av lacknafta. 

Det är aerosolen som antänds och av gnistan. 

Iakttagelser och slutsatser 
När vätska strömmar genom slangarna alstras statisk elektricitet. Om man håller i sprutmunstycket och 

ej är jordad så kommer man bli uppladdad positivt. Vätskan i dunken kommer att få motsvarande 

negativa laddning. Personen i närheten som inte är i kontakt med sprutmunstycke, dunk eller vätska 

inte att bli uppladdad, därmed kommer det att finnas en skillnad i spänning mellan den som rengör, 

vätskan i dunken och personen som hjälper till. I den aktuella dunken så fanns det en volym på ca 20 

liter som innehöll aerosoler och luft. Blandningen var inom brännbarhetsområdet.  Vid antändning så 

expanderar bränsleluftblandningen och trycker ut lacknafta som landar på flera ställen i lokalen. 

Mycket av den brinnande vätskan landar på även på personen som rengör sprutan vilket ger honom 

skador som fordrar sjukhusvård. 

  



Rekommendationer 
För att eliminera riskerna för explosion och få en bättre arbetsmiljö så kan man vidta olika åtgärder: 

 Spruta ner i en hink istället för dunk, i en hink så får man inte samma tryckhöjning som man 

får i en dunk vid eventuell antändning. En eventuell antändning av vätskan i en hink blir ju 

bara en brand på en vätskeyta.   

 Kärlet ska vara av metall och elektriskt ledanade. Sprutmunstycket skall hållas mot kanten på 

kärlet så att det inte uppstår skillnader i spänning mellan kärl, vätska och sprutmunstycke. 

 Det går att ställa om munstycket (enligt Anti-Corrosion) till rensningsläge vilket gör att man 

får 2 slutna strålar ner i kärlet i stället för aerosoler som man får i appliceringsläge och som är 

lättantändliga. 

 Luftkvaliten skulle bli märkbart bättre om man inte gjorde ren sprutan i appliceringsläge.  

 Det är viktigt att undanröja aerosol samt möjligheter för gnistor på grund av statisk elektricitet, 

andra personer än den som håller i sprutmunstycket kan vara ”uppladdade” av statisk 

elektricitet. 

 

 


