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Underlag för rapporten Besök på platsen 
 
 
Händelseförlopp  ”Branden uppstod i en städskrubb som också användes som 

torkrum för gipsformar. I rummet fanns en avfuktare och en 
värmefläkt samt diverse städutrustning och tvättmedel. 

 Branden uppstod i värmefläkten som var inkopplad och stående på 
en trave lådor och förpackningar som innehöll tvättmedel. Vid 
samtal mellan skolledningen och studenterna framkom att 
värmefläkten hade varit i bruk kort innan tillbudet, då en av 
studenterna hade uppmärksammat att elementets fläkt hade slutat 
fungera och att det var mycket varmt. Studenten hade då kopplat 
ur värmefläkten och ställt ut den i korridoren utanför. 

 Troligen hade någon annan av studenterna observerat värmefläkten 
och åter  installerat den i ”torkrummet” utan att observera att den 
var trasig. Värmefläkten hade efter ett tag överhettats och börjat 
brinna. Branden hade spridit sig en bit ner på traven med lådor, 
men då rummet är ganska litet och dörren helt stängd hade det 
troligen blivit syrebrist och branden slocknat.”  

  Hämtat från skolans rapport. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
  Defekt värmefläkt. 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  

Den defekta värmefläkten kopplades in på eftermiddag eller kväll 
den 12 februari. Lokalen var utan uppsikt under natten. Larm 
saknas i byggnaden. 
Städskrubbens omslutande väggar består av lecasten och taket  av 
gipsskivor. Dörren är icke klassad, men av massivt material och 
försedd med tätning runt karm. Städskrubben försedd med 
ventilation som går rakt upp genom taket och ut.  
Bild 1 visar dörr till städskrubb från korridor. 
Bild 2 visar samma dörr i öppet läge. Fläkt placerad på 
schampoflaskor till vänster. 

 
Räddningsinsatsen  

Brandtillbudet upptäcktes kl 10.00 den 13 februari. Behov av 
räddningstjänst förelåg ej varför dessa ej larmades. 
RCB tillkallades kl 17.00 för information om vad som hänt. 

 
Förslag till åtgärder  

Skolan ser över nya rutiner vad gäller anmälningsplikt av trasiga 
apparater. 
Skolan har beslutat att inhandla ett plåtskåp och placera i 
gipsrummet, där all torkning av gipsformar i fortsättningen sker i 
skåpet med endast avfuktare. 

Återföring  
Rapport tillsänd:  RCB 
  Anders Sporrong 
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Fotobilaga 
 
 

Bild 3.        Fläkt ovan schampoflaskor 
 
           
 

                 
Bild 4. Interiör från rummet              Bild 5. Interiör från rummet 


