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BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL 
 
Datum: 2015-04-21 
Vår referens: Gert Andersson      
Dnr: 2015-000784 
Er referens: MSB 

 
 
 
Uppdragsgivare: MSB      
Uppdrag: Dokumentation efter brand 
Undersökningen utförd: Gert Andersson 
Bilagor: Foto, insatsrapport och bruksanvisning. 
 
 
Upplysningar om branden 
 
Larmtid: 2015-04-21 kl.05:39:23 
Adress:  Landskrona 
Olyckstyp: Brand i byggnad 
Objektstyp: Flerfamiljshus  
Startutrymme: Kök 
Startföremål: Vattenkokare 
Brandorsak: Olyckshändelse/ el fel 
Insatsrapport nr: 20,3964984,2 
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Händelseförlopp 
 
Omfattning vid ankomst 
 
Endast mindre rökutveckling. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
 
Undersökning, ventilation och dokumentation. 
 
Brandförlopp 
 
Kabelbrand/smälta som avtog då strömmen bröts. 
 
Skadeomfattning 
 
Vattenkokaren blev totalskadad samt brännmärken i den rostfria diskbänken. 
 
Spridningsrisker 
 
Ingen spridningsrisk förelåg. 
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UNDERSÖKNING 
 
Omständigheter 
 
En äldre dam som laddade sin vattenkokare på kvällen vid sänggående för morgonens frukost. 
Damen tror själv att hon kan ha kommit åt strömbrytaren på kvällen så att den stått på hela natten. 
 
Platsbeskrivning 
 
Flerfamiljshus i västar delarna av staden, lugnt område med mestadels äldre boende. 
 
Primärbrand 
 
I startföremålet, vattenkokare. 
 
Brandorsak 
 
Troligtvis el-fel. 
 
Erfarenhet 
 
Timer hade troligtvis hindrat uppkomsten och en fungerande brandvarnare hade sörjt för en tidigare 
upptäckt. 
 
Sammanfattning 
 
Damen hade laddat sin vattenkokare Princess 232163 på kvällen för att denna skulle vara redo frukost 
morgonen efter. Vattenkokaren var placerad på den rostfria diskbänken i köket. Troligtvis har hon stött 
till strömbrytaren så att den har varit tillslagen hela natten, detta helt enligt henne själv. Men tittar man 
sen på bruksanvisningen så skall vattenkokaren stänga av vid kokning, skulle situationen vara så att 
man glömmer slå på vatten finns det ett torrkokningsskydd som skall träda in och bryta strömmen, till 
sist så finns det även ett överhettningsskydd. Damen vaknar på morgonen och upptäcker att det är rök 
i lägenheten, oklart om hon ser några lågor. Rådigt så drar damen ut strömkabeln och rökutvecklingen 
avtar samtidigt trycker hon på sitt tryckhetslarm och personal kommer till plats och larmar 112. Vid vår 
framkomst möter hemtjänst personal upp och påtalar att det endast är rökutveckling och ingen brand. 
Detta budskap får även räddningstjänsten under framköring. Damen har hemtjänsten tagit ut i 
trapphuset och där sitter hon på en stol, ambulans på plats gör en koll på damen.  
 
Helt klart måste något av produktens säkerhetssystem fallerat. 
 
Insändandet av denna rapport görs med tanke på om ni fått in något liknande, produkt fel? 
 
 
Vattenkokaren finns i vårt förvar ett tag till om intresse finns för vidare undersökning. 
 
 
 
 



 
 
               OLYCKSUNDERSÖKNING 

 

 

Landskrona stad 
Räddningstjänsten 
Stadshuset 
261 80 Landskrona 
Besöksadress Motorgatan 4 

Tfn 0418-470 700 
Fax 0418-470 710 
raddningstjansten@landskrona.s
e 
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123 
Postgiro 12345-5 
Org.nr 212000-1140 

 
 
 

 

                                                                                    
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
 
Var själv räddningsledare vid detta larm, även tagit del av foto och bruksanvisning. 
 
 
Handläggare 
 
 
 
____________________________ 
 
Gert Andersson  Insatsledare/Brandutredare 










