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1. Bakgrund och syfte 
LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att när en 
räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
 
Syftet med utredningen är att lära för framtiden. Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande 
såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter 
kring räddningstjänstens egen insats osv. 
 
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till 
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete. 
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett 
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.  
 
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika 
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka. 
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som 
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande. Räddningstjänsten vill här påpeka 
att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är därför viktigt att ta del av 
räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande. 
 
 

2. Uppdrag och begränsningar 
Uppdragsgivare är Räddningstjänsten i Halmstad. Inriktning på utredningen är att klara ut det fenomen 

med exploderande och flygande kettlebells som uppstod på aktuell brandplats. Det finns också ett 

stort värde i att samla ihop dokumentation efter en allvarlig olycka, vilket också till vissa delar 

tillgodoses genom en utredningsrapport. Utredningen avser inte att klara ut brandorsak, brandförlopp 

eller hur insatsen bedrivits, utan enbart området kring Kettlebells. 

 

3. Utrednings
metod 

Faktaunderlag och 
sammanställning av 
resultat i rapport har skett 
genom checklistemetoden 
(strukturerad frågelista).  
Redovisning sker genom 
denna olycksutredning och 
dess bilagor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnadens norra hörna 
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4. Sammanfattning 
En tidig Långfredagsmorgon strax innan fem inkom larm om brand i industribyggnad på 
Larsfridsvägen 11 i Halmstad. Redan vid ankomst var branden omfattande och branden spred sig 
snabbt i den 7000 kvadratmeter stora byggnaden som inrymde flera verksamheter. Då det 
uppmärksammats svetsgasutrustning i byggnaden valdes en defensiv insats och i samband med detta 
noterades explosioner med kettlebells. 
 
Kettlebells som är en traditionell rysk vikt 
av gjutjärn eller stål som liknar en 
kanonkula med ett handtag. Kettlebellen 
har vunnit stor popularitet som 
träningsredskap och finns i två typer, 
tävlings respektive träningskettlebells.  
 
De som var aktuella i branden var 
tävlingskettlebells vilka skall ha en och 
samma storlek omberoende av vikt. Det är 
därför gjorda med ett ytterhölje av metall 
och fylls därefter upp med sand och 
försluts genom att svetsas igen i botten. 
Träningskettlebells är av en annan typ och 
ofta i solid metall, ingen hålighet. 
 
Sannolikt har fukt funnits med inne i de 
exploderande kettlebellsen varpå då de 
upphettats intensivt under några timmar fått sådant tryck 
inuti att de exploderat och flugit iväg som längst 100 
meter. 
 
Bedömningsvis utgör endast de som är 
tävlingskettelbells en risk, och då främst för 
brandpersonal då det krävs både intensiv värme och ett 
antal timmar innan de bedöms explodera. Vanliga 
människor i träningslokalen eller hemmavid använder sig 
inte normalt av tävlingskettlebells varför risken inte finns. 
I de fall tävlingskettebells finns utgör ändå en intensiv 
brand under några timmar, något som måste till innan 
den bedöms riskera att explodera varför risken för 
vanliga människor bedöms som relativt liten. 
 
Det har tidigare uppmärksammats någorlunda liknande 
händelser då brandsläckare exploderat vid insats i 
Borlänge. De erfarenheter som drogs där, fungerar 
mycket väl för räddningstjänsten i Halmstad och övriga delar av Sverige även beträffande riskerna 
med kettlebells. 
 
Beträffande risken med tävlingskettlebells går det att med relativt små åtgärder minska risken att 
dessa exploderar.  
 
Att brandsläckare och kettlebells exploderar är ovanligt. Dock bör alltid försiktighet iakttagas 
runt ett hus när den beslutande taktiken är att låta huset brinna ut. En brinnande byggnad bör 
betraktas som en riskkälla med viss räckvidd och man bör arbeta utifrån så stora 
skyddsavstånd som möjligt. 
 
Att kettlebells av typ för tävlingssammanhang ses över i syfte att säkerställa att de inte kan 
explodera då det upphettas intensivt. Att borra ett tryckavlastande hål, sätta en säkerhetsventil 
eller säkerställa att ingen fukt finns i dem bedöms vara några möjliga åtgärder. 
 
Enligt uppgift till olycksutredaren, har tillverkaren Eleiko redan beslutat sig för och påbörjat 
borrning av ett mindre hål i överkant på nya kettlebells. 
 

Byggnadens sydvästra långsida 

Nedfallen Kettlebell 
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5. Kettlebells 
Kettlebell är en traditionell rysk vikt av gjutjärn eller stål som liknar en kanonkula med ett handtag. 
Kettlebellen har vunnit i popularitet som träningsredskap. Många företag marknadsför egna 
varumärken av kettlebells- och kettlebell träningsprogram. Vissa moderna kettlebellmodeller har 
justerbara vikter. Kettlebell träning har som målsättning att träna styrka, uthållighet/kondition, 
balanssinne, kordination, snabbhet och reflexer. Träningen utmanar både det muskulära och det 
kardiovaskulära systemet med dynamiska helkroppsövningar. Kettlebellträningen var vanlig som 
kompletterande träning bland Sovjets idrottsmän.  
 

Kettlebellyftning har erkänts som 
tävlingsform och utövas runt om i 
världen i flera årtionden, och dess 
tävlingsmoment kallas två 
kettlebell stöt och en kettlebell 
ryck. Det genomförs under tio 
minuter vardera. Den tävlande 
som har flest antal godkända 
repetitioner vinner. I Sverige 
anordnas tävlingar i samarbete 
med bland annat IKSFA- 
International Kettlebell Sport & 
Fitness Academy. 
 
 
 

 
Det finns två typer av kettlebells. De som används vid tävling och de som används vid träning. De som 
används vid tävlingssammanhang är färgkodade enligt ett system. Träningskettlebells är vanligen 
solida i metall. Tävlingskettlebellsen är gjorda med ett skal av metall och fylls sedan upp med sand 
eller annat för att uppnå korrekt vikt. Därefter försluts det genom att de svetsas på ett lock i botten. 
 
 
Tävlingskettlebells  
8 kg- rosa 
12 kg- blå 
14 kg- blå (ej officiell tävlingsvikt) 
16 kg- gul 
20 kg- lila 
24 kg- grön 
28 kg- orange 
32- kg- röd 
36 kg- grå 
40 kg- vit 
44 kg- silver 
48 kg- guld 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder kommer från Elekos hemsida, http://www.eleiko.com 
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6. Platsbeskrivning 
Larsfridsvägen 11, fastighet Flygaren 13 utgörs av en industrifastighet inrymmande flera 
verksamheter. Bl.a. Eleiko, Hydroscand och Nordic Rossing. Eleiko använde sin del av byggnaden 
såsom lager med bland annat Kettlebells. Hydroscand är ett företag verksamt inom området 
gummislang, kopplingar och hydraulik. Nordic Rossing verkar inom området transport och hade såväl 
upplag av fordon, däck såsom verkstad i lokalerna. Byggnaden omfattar ca 7000 kvadratmeter. 
 

 
Bilden visar byggnadens nordvästra sida ifrån Larsfridsvägen (hitta.se) 
 

 

Bilden visar byggnadens sydvästra sida ifrån Svetsaregatan.(hitta.se) 
 

 

Bilden visar aktuellt byggnad, fastighet samt närliggande industriområde.(Solen) 
 

  

Bild 1 

Bild 2 

Bild 1 

Bild 2 
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7. Händelse och insats 
Larm inkom till räddningstjänsten Långfredagen 2016-03-25 kl. 04.45. Brand i industribyggnad på 
Larsfridsvägen 11. Under framkörning informeras styrkan om att det är Eleikos lagerbyggnad och att 
öppna lågor syns. Polisen meddelar även att ett inbrottslarm har larmat.  
 

   
 
Vid framkomst kl. 04.51 är en tillbyggnad till den större byggnaden övertänd och lågor kommer ut vid 
takfot och springor mellan plåtarna. Plåtarna uppfattas som röda av värmen. Inriktning blir 
inledningsvis att försöka begränsa branden inom byggnaden. D.v.s. att branden inte sprider sig vidare 
in i den större byggnaden. Detta arbete sker med utvändig släckinsats, dimspik, övertryck i 
angränsande lokaler samt skärsläckare in i brandhärjad del. 
 
Brandförloppet var snabbt och energistarkt och branden sprids okontrollerat vidare till hela 
byggnaden. Räddningstjänsten beslutade om ny inriktning på släckningsarbetet, vilket var att förhindra 
att branden spred sig till andra byggnader. Främst i vindriktningen, och med en vind som var mellan 6-
8 m/s från sydväst. Detta genomfördes genom att dämpa branden med vatten samt att bevaka och 
blötlägga alla angränsande ytor till närliggande bebyggelse. 
 

 
 

Utbyggd lagerbyggnad på sydvästra sidan Lagerhall med Kettlebells, sydvästra sidan 

Byggnadens norra hörna 
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Efter att information framkommit om gasflaskor med acetylen och syrgas beslutades om en mer 
passiv släckinsats med vattenkanoner och med personal i skyddade positioner. I samband med detta 
uppmärsammas även ett antal explosioner där större klumpar ramlar ner i insatsområdet i närheten av 
brandpersonal. Det visar sig vara kettlebells från Eleikos lager som exploderar och flyger upp från 
branden och slår ner som längst, 100 meter bort. Detta fenomen stärker uppfattningen om att fortsatt 
genomföra insats med vattenkanoner och med personal i skyddade positioner. 
 

   
 
Släckinsatsen fortgår på ett mer defensivt sätt. De begränsningslinjer gentemot angränsande 
verksamheter som beslutats om hålls, genom den vattenbegjutning som sker med vattenkanoner och 
från skyddade positioner. 
 

 
 
Branden brinner långsamt av och släcks efter hand de efterkommande dygnen. Räddningstjänst 
avslutas på söndagen 2016-03-27 kl. 22.00. 
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8. Skadeomfattning 
Skadeomfattningen är i det närmaste total i byggnaden. I byggnadens västra och norra delar är det 
helt totalt utbränt medan det finns områden i byggnadens södra respektive östra delar som är något 
mindre skadade. Detta samstämmer väl med det bedömda brandspridningsförloppet och aktuell 
vindriktning. 

 
Bilden visar aktuellt byggnad och skadeutbredning. 
 

   
Bilden visar sydvästra delen av byggnaden             Bilden visar inne i östra delen av byggnaden 
 

   
Bilden visar nordöstra sidan av byggnaden             Bilden visar sydvästra sidan av byggnaden 

Vindriktning 

Brandspridning 

Bild 1 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 4 

Norr-pil 
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9. Explosioner med kettlebells 
Under insatsen uppmärksammades ett nytt fenomen. Kettlebells från Eleikos lager tycks explodera 
och flyga iväg, som längst närmare 100 meter. Under insatsen har det beskrivits som att en explosion 
hördes och 4-5 sekunder senare, damp en kettlebell ner i marken. Exakt hur många som exploderat 
och flugit iväg är oklart, men närmare ett 10-tal har uppmärksammats på något sätt. 
 

   
Bilden visar kettlebells och den bottenplatta som bedöms lossat i samband med explosionen. 
 
Kvar i skadeområdet finns fortfarande ett stort antal kettlebells, då det är en mindre mängd som under 
vissa omständigheter tycks explodera och flyga iväg. Totalt fanns 1400 kettlebells lagrat i aktuell lokal. 
Gemensamt är att det är kettlebells av den typen som är tävlingskettlebells. Dessa skall enligt Eleiko 
skilja sig åt gentemot tränings (vanliga), genom att de skall ha samma storlek oberoende av vikt. De 
fylls med sand och ett lock svetsas på i botten. 
 
Den undersökning som gjorts av de Kettlebells som flugit iväg bekräftar att det rör sig om 
tävlingskettlebells, vilka är ihåliga med ett påsvetsat lock i botten. Loket bedöms ha släppt varpå 
Kettlebellen har flugit iväg. Bedömningsvis har de kettlebells som exploderat och flugit iväg varit rejält 
brandutsatta under en längre tid innan de smällde. Dvs de första smällarna hördes närmare flera 
timmar in i insatsen. Kettlebellen förvarades i en form av gallerställ ovanför gummimattor. 
 

 

Lagerhållning Kettlebells 

Kända nedslagsplatser, Kettlebells 

Ca 100 meter 



16-05-12 

 11 

10. Exploderande brandsläckare i Borlänge 2012 
Vid en insats mot en brand i en byggnad i Borlänge 2012 syns en brandsläckare flugit iväg, mycket likt 
de kettlebells som flög på industribranden i Halmstad. Vid aktuell brand i Borlänge hade insatsen 
inledningsvis varit inriktad mot vinden där det brann. Men då ingen framgång nåddes, valde man att 
övergå till att låta byggnaden brinna ner och skydda angränsande byggnader. Ungefär fyra timmar in i 
insatsen brinner det kraftigt i byggnadens markplan. En 9 liters skumsläckare som suttit i byggnaden 
exploderar och flyger ut genom väggen. Brandsläckaren studsar i marken i närheten av brandpersonal 
och träffar grannbyggnaden, ca 12-13 meter bort, med sådan kraft att en skada uppstår i putsen på 
byggnadens fasad. 
 

 
 
Brandsläckaren undersöktes och inget fel på släckaren kunde noteras. Aktuell säkerhetsventil hade 
löst som den skulle. Den bedömning som görs är att släckaren varit utsatt för så pass intensiv värme 
att trycket fortsatt att stiga efter att säkerhetsventilen har löst. Troligtvis har släckaren legat ner vilket 
innebär att utflödet genom säkerhetsventilen sker i vätskefas. Bedömningen är att det är mycket 
ovanligt att släckare exploderar på det här sättet. 
 
I den olycksundersökning som genomförts i Borlänge syns nedanstående erfarenheter dragna kopplat 
till exploderande brandsläckare. 
 
Att brandsläckare exploderar är ovanligt. Dock bör alltid försiktighet iakttagas runt ett hus när 
den beslutande taktiken är att låta huset gå. En brinnande byggnad bör betraktas som en 
riskkälla med viss räckvidd och man bör arbeta utifrån så stora skyddsavstånd som möjligt. 
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11. Diskussion  
Händelsen med Kettlebells blev väldigt medial. Sannolikt för att bränder generellt är spektakulära och i 
synnerhet väldigt stora bränder. Finns det explosioner med i sammanhanget och dessutom med något 
som ser ut som en liten kanonkula, späds detta på ytterligare. I det mediala trycket som uppstod 
framstod kettlebells som explosiva farliga saker som kunde finnas i var och varannans hem. 
 
I en balanserad diskussion i efterhand kan vi 
konstatera att det sannolikt krävdes intensiv 
brand i anslutning till dem under relativt lång 
tid, innan ett fåtal av de exploderade och 
gav sig iväg. De flög visserligen närmare 
100 meter, men utgjorde ingen egentlig risk 
för privata människor utan enbart för 
räddningspersonal och annan personal som 
fanns inom skadeområdet. 
 
Däremot kan vi konstatera att om en person 
fått en kettlebell i huvudet hade det sannolikt 
slutat mycket tragiskt. Utifrån aktuell 
händelse hade redan riskerna för explosion 
uppmärksammats med anledning av de 
gasflaskor med acetylen och syrgas som 
bedömdes finnas kvar i den brinnande 
anläggningen. 
 
Här kan ju erfarenheterna från Borlänge vara viktiga att ta med sig. Alla former av gasbehållare, såväl 
svetsaggregat som gasolflaskor som brandsläckare kan under vissa omständigheter bli oerhört farliga. 
Här kan vi nu lägga till även andra former av utrustning som kanske är utformade med en hålighet 
som under vissa omständigheter kan medföra explosion, tex kettlebells. 
 
Det finns två typer av kettlebells. De som används vid tävling och de som används vid träning. De som 
används vid tävlingssammanhang är färgkodade enligt ett system. Det är just det som används för 
tävlingssammanhang som varit inblandade i händelsen. Det som skiljer dessa två åt är att det som 
används till tävling skall ha samma storlek oberoende av vikt. Därför fylls de upp med sand eller annat 
material till aktuell vikt innan de svetsas igen i botten. Då det svetsas igen blir det en hålighet 
innehållande luft, sand och eventuellt fukt. Då dessa utsätts för extrem värme ökar trycket inne i 
Kettlebellen varpå den rämnar i svetsfogarna i botten och flyger iväg. Med anledning av att det 
kettlebells som används för träning och säljs ute i ordinär marknad inte är utformade på detta sätt, 
utgör de sannolikt inte någon större risk, ute i handeln eller i våra hem. Däremot det som är tillverkade 
för tävling, kvarstår risken om ingen åtgärd vidtas. Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas av 
tillverkarna i syfte att förhindra liknade problem framöver. Dels genom att enkelt borra ett hål i dem, så 
att trycket inte uppstår. Dels genom någon form av tryckventil installeras. Ett annat alternativ kan vara 
att säkerställa att ingen fukt finns inne i dem efter tillverkning. Enligt de beräkningar som gjorts, måste 
fukt till om trycket skall kunna bli så högt så att en kettlebell verkligen exploderar. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att riskerna är störst i samband med intensiv brand under 
relativt lång tid kopplat till tävlingskettlebells. Att riskerna då främst rör brandpersonal och annan 
personal verksam inom ett skadeområde på upp till ca 100 meter. Det lärdomar man drog i Borlänge 
rörande exploderande brandsläckare skulle mycket väl kunna kompletteras eller inkluderas med 
kettlebells. 
 
Att brandsläckare och kettlebells exploderar är ovanligt. Dock bör alltid försiktighet iakttagas 
runt ett hus när den beslutande taktiken är att låta huset brinna ut. En brinnande byggnad bör 
betraktas som en riskkälla med viss räckvidd och man bör arbeta utifrån så stora 
skyddsavstånd som möjligt. 
 
Att kettlebells av typ för tävlingssammanhang ses över i syfte att säkerställa att de inte kan 
explodera då det upphettas intensivt. Att borra ett tryckavlastande hål, sätta en säkerhetsventil 
eller säkerställa att ingen fukt finns i dem bedöms vara några möjliga åtgärder. 
Enligt uppgift till olycksutredaren, har tillverkaren Eleiko redan beslutat sig för och påbörjat 
borrning av ett mindre hål i överkant på nya kettlebells. 
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12. Erfarenheter, förslag till åtgärder 
Det erfarenheter som vi kan dra rörande kettlebells vid aktuell industribrand är att det primärt är en risk 
för brandpersonal. Och en risk som uppstår först efter en intensiv brand under ett antal timmar. Att det 
i sammanhanget enbart gäller tävlingskettlebells. 
 
 

12:1. Förslag till åtgärd, räddningstjänsten 
 
Att brandsläckare och kettlebells exploderar är ovanligt. Dock bör alltid försiktighet iakttagas 
runt ett hus när den beslutande taktiken är att låta huset brinna ut. En brinnande byggnad bör 
betraktas som en riskkälla med viss räckvidd och man bör arbeta utifrån så stora 
skyddsavstånd som möjligt. 
 
 
 

12:2. Förslag till åtgärd, tillverkare av kettlebells 
 
Att kettlebells av typ för tävlingssammanhang ses över i syfte att säkerställa att de inte kan 
explodera då det upphettas intensivt. Att borra ett tryckavlastande hål, sätta en säkerhetsventil 
eller säkerställa att ingen fukt finns i dem bedöms vara några möjliga åtgärder. 
 
Enligt uppgift till olycksutredaren, har tillverkaren Eleiko redan beslutat sig för och påbörjat 
borrning av ett mindre hål i överkant på nya kettlebells. 
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13. Undersökning 
 

13:1. Undersökningens gång 
Olycksplatsbesök genomfördes i samband med eftersläckning 2016-03-27 av undertecknad. Polisen 
påbörjade sin tekniska undersökning några dagar senare, då glödbränderna gått ner och 
omständigheterna var bättre för en teknisk undersökning. Undertecknad har inte kunnat medverka vid 
polisens tekniska undersökningar men har haft samtal med dem och levererat bildunderlag etc. från 
själva händelsen.  
 
Därefter har utredningen fortsatt genom ordinärt utredningsarbete samt ett återbesök på olycksplatsen 
2016-04-15.  
 
Besök hos tillverkaren Eleiko i Halmstad genomfördes 2016-04-25. Samtal fördes då med 
produktionschefen Tomas Markdala om tillverkning och förvaring av kettlebells samt vidtagna 
förebyggande åtgärder som följd av exploderande kettlebells.  
 
Mattias Sjöström har satt samman slutrapport med bilagor. Utredningen har kvalitetsgranskats av 
Magnus Rydberg som även var skadeplatschef vid aktuell insats. 
 

13:2. Bilagor 
Under utredningens gång har ett stort antal underlag använts. Två av dem medföljer denna utredning 
såsom bilagor. 

1. Olycksundersökning, exploderande brandsläckare, Borlänge 2012. 
2. Kort presentation (Powerpoint) Larsfridsvägen, 2016 

 
 

13:3. Erfarenhetsåterkoppling 
Erfarenhetsåterkoppling sker genom tillsändande av aktuell rapport samt tillhörande bilagor till  

• Räddningstjänsten Halmstad 

• Eleiko  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

• Artikel i tidningen Tjugofyra7 
 
 

11:4. Förutsättningar för utlåtande 
Undertecknad har genomgått grundutbildning för olycksutredare, utbildning för brandutredare (statens 
kriminaltekniska laboratorium) samt kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet. 
 
Kvalitetsgranskare har genomgått grundutbildning för olycksutredare, utbildning för brandutredare 
(statens kriminaltekniska laboratorium) samt kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads 
universitet. 
 
Såväl utredare som granskare har mångårig erfarenhet från operativt räddningstjänstarbete samt 
brand- och olycksutredningsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olycksutredare/brandmästare Kvalitetsgranskare 
Mattias Sjöström  Magnus Rydberg 
2016-05-10   2016-05-10 


