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Anledning till förundersökningen 

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om 
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en 
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera 
åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra 
det, försöka mildra konsekvenserna. 
 
Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson. 

Byggnad 

Byggnaden är en villa som uppförd år 1974 i ett och ett halvt plan. 
 

Beskrivning händelse  
Två personer vistas i fastigheten när de känner att det luktar rök men de upptäcker i detta läge ingen 
brand, varpå de gick och lade sig för att sova på nedanvåningen. En av personerna vaknar sedan av 
att hon hör en svagt ljudande brandvarnare på ovanvåningen, var på hon väcker den andra 
personen. De upptäcker att det är mycket rök i huset samt att det brinner på uteplatsen. De ser även 
att branden spridit sig till villans takutsprång och vidare till takkonstruktionen. I anslutning till detta 
larmar de SOS. Räddningstjänsten anländer, begränsar och släcker branden.  

I samband med släckinsatsen kastas en släckgranat in i ett grovkök. Släckgranaten får inte avsedd 
effekt eftersom det inte brann i grovköket vid tillfället. Däremot utvecklar släckgranaten när den 
aktiveras värme i sådan omfattning att en påse med tvätt mm troligtvis antänds. 

Trolig orsak  

Branden har troligtvis startat i anslutning till uteplatsen. Detta styrks av skadorna som finns i 
anslutning till uteplatsen. På uteplatsen fanns en plasthink avsedd för använd grillkol, en grill samt 
en plastsäck med trädgårdsavfall. Grillen hade inte använts inom närtid. Enligt uppgift från vittne 
stoppades en släckt cigarett i plasthinken eller ett annat kärl.  
 

 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 
Utredaren föreslår ingen vidare utredning av branden.  
Användningen av släckgranaten fick inte avsedd effekt att släcka eller dämpa en brand, därför 
rekommenderas räddningstjänsten att ändra i sina rutiner angående hantering av släckgranater.  

 

 
Löddeköpinge, 2015-05-26 
 
 
 
Dan Persson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2015/02287 
Polisrapport: 5000-K628163-15 
Intervju med styrkeledare, vittne 
Eget platsbesök den 26 maj 2015 
 



 

  

 

 
Uteplatsen. 

 
 
 
 

 
Huset. Branden vandrade längs takfoten.  



 

  

 

 
Bild på trolig placering av plasthink, grill och kärra. 

 
 
 
 

 
Kraftiga brandskador underifrån på innertaket vid uteplatsen  

 



 

  

 

 
 
 

 
 

 
Brandskador på ovanvåningen. 

 
 



 

  

 

 
 
 

 
Grovköket dit släckgranat kastades in. 

 
 

 
Dammsugaren var ansluten till vägguttag men skadorna på dammsugaren var utvändiga. 
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Inkom:	  2015-‐05-‐26	  
Svar	  skickat:	  2015-‐05-‐27 

Med anledning till inkommen rapport ifrån RTJ Lomma-Staffanstorp, med utförlig och god 
beskrivning av händelseförloppet så kommer här ytterligare information samt vår 
bedömning av insatsen. 

DSPA-5 är en släckgranat som är tillverkad för att användas som ett verktyg för att 
släcka, dämpa och begränsa brandförlopp i slutna utrymmen. DSPA-5 är särskilt lämplig 
för en FIP-enhet, där dyrbar tid kan köpas i väntan på förstärkning och beslut. 
Släckeffekten erhålls av släckmedlet aerosol som är väldigt effektivt för alla klasser av 
bränder. Undantaget är glödbränder i fibrösa material som endast kan garanteras 
släckning genom någon form av vätskebaserat släckmedel, exempelvis vatten eller skum. 
Aerosolen i DSPA-5 bildas i en pyroteknisk aerosolgenerator. Processen utvecklar värme 
och i närheten av DSPA-5 kan aerosolen uppnå flera hundra grader. För att få maximal 
mängd släckmedel i en så smidig enhet som möjligt så finns ingen kylanordning inbyggt i 
DSPA-5, vilket finns i många av enheterna som används för fasta släckanordningar. 
Eftersom enheten är avsedd att slängas in i ett brandrum så anses risken för att 
förorsaka skador på exempelvis golv eller andra möbler genom värme som försumbar, då 
stora skador med säkerhet redan uppstått vid branden. DSPA-5 skall placeras så nära 
branden som möjligt, men aerosolen har även mycket god effekt även om den placeras i 
ett angränsande utrymme som är sammankopplat med brandrummet. 

DSPA-5 skall användas som ett komplement till släckning med vatten. Efter att granaten 
utlöst aerosolen och den fått verka i några minuter, så skall alltid en kontroll och 
eventuellt ventilering av utrymmet göras. Eventuella glödbränder skall då vattenbejutas 
och eftersläckas. DSPA-5 efterlämnar inga giftiga eller miljöfarliga rester utan kan 
återvinnas som metall. 

Jag drar slutsatsen att DSPA-5 granaten som använts av Lomma räddningstjänst har 
hamnat i närheten av lättantändligt fiberöst material. Den varma aerosolen har då startat 
glödbrand i något av det materialet. När koncentrationen aerosol i utrymmet så 
småningom minskat och hamnat under den kritiska gränsen för återantändning så har 
flammor bildats och en brand utvecklats. Risken för att detta skall inträffa anser jag är 
minimal om DSPA-5 används enligt anvisningarna. Hur stort, tätt och ventilerat 
utrymmet har varit har också garanterat haft betydelse i detta händelseförlopp. Min 
bedömning är att inga restriktioner är nödvändiga om personalen har kunskap om DSPA-
5 och dess egenskaper.  

Vi tackar för den utförliga beskrivningen av insatsen, och vi har delat med oss av 
informationen till tillverkaren för att ta vara på all information ifrån skarpa insatser dom 
involverar DSPA-5, för vårt kontinuerliga utvecklingsarbete för produkten och 
metodförbättringar vid användandet. 

Vänliga hälsningar 

 
 

Tobias Chevalier 

Mick	  Olsen	  
Räddningstjänsten	  Lomma-‐Staffanstorp	  
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UNDERLAG FÖR BEDÖMNINGEN 

 

Från:	  Mick	  Olsén  
Skickat:	  	  2015-‐	  05-‐	  26	  10:44  
Till:	  Krister	  Eriksson  
Ämne:	  DSPA-‐5	  

Hej	  Krister.	  	  	  
Vi	  var	  på	  en	  insats	  söndag	  morgon.	  Den	  första	  FIP-‐enheten	  slängde	  in	  en	  DSPA-‐5	  innanför	  dörren.	  	  Det	  kommer	  
att	  bli	  en	  brandutredning	  och	  i	  denna	  skall	  vår	  organisation	  redogöra	  för	  vårt	  beslut	  att	  använda	  en	  DSPA-‐5.	  
Anledningen	  är	  att	  det	  uppdagades	  att	  DSPA5'an	  åstadkom	  en	  egen	  brand	  i	  rummet	  där	  den	  apterades.	  
	  	  
Vi	  hade	  diskussioner	  omkring	  produkten,	  när	  de	  4	  inköpta	  släckgranaterna,	  för	  lite	  mera	  än	  ett	  år	  sedan,	  
placerades	  på	  4	  av	  våra	  fordon.	  Samtliga	  instruktioner	  vi	  fick	  tog	  del	  av,	  där	  i	  bland	  demo	  videor,	  pekade	  på	  att	  
den	  kunde	  slängas	  in	  i	  alla	  typer	  utrymmen.	  
Ingen	  antydan	  att	  den	  kunde	  ge	  upphov	  till	  en	  ny	  brand	  eller	  skulle	  utgöra	  något	  liknande	  hot.	  	  
	  	  
6	  fot	  är	  rekommenderat	  säkerhetsavstånd	  (just	  under	  2	  meter),	  vilket	  vi	  fick	  förklarat	  var	  till	  handhavaren	  vid	  
aptering.	  Att	  denne	  inte	  fick	  hålla	  kvar	  i	  den	  utan	  skulle	  kasta	  den	  ifrån	  sig.	  
	  	  
Bifogar	  foton	  (PDF	  dokument)	  av	  brandutrymmet	  och	  skadorna	  samt	  den	  använda	  DSPA-‐granaten.	  	  Ser	  fram	  
emot	  svar	  om	  vi	  behöver	  införa	  restriktioner	  om	  de	  skall	  användas	  eller	  ej.	  
	  	  

	  
	  	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  	  
Mick	  Olsen	  
Mobil:	   	  
	  	  
Räddningstjänsten	  
Lomma-‐Staffanstorp	  
Lommastationen:	  
Poppelgatan	  2	  
23435	  Lomma	  
Staffanstorpsstationen:	  
Kometvägen	  1	  
24534	  Staffanstorp	  

 




