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Datum

2017-05-12
Handläggare

Larz Eidwall
Diarienummer
2017-000109

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad
Uppdragsgivare:
Uppdrag:
Undersökningen utförd:
Övriga deltagare:
Bilagor:
Upplysningar om branden
Larmtid:
Adress:
Olyckstyp:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Insatsrapport nr:

Kristinehamn
Bergslagens Räddningstjänst
Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
2017-04-14 av Olycksutredare Larz Eidwall
-

2017-04-08 kl. 18:48
Brand i byggnad
Flerfamiljshus
Köket
Stekpanna
Glömd stekpanna
2017000386

Sammanfattning – Erfarenhet
Stekpanna med olja och smör/margarin som glömts kvar på spisen vid matlagning.
Personen i lägenheten har själv lyckats släcka branden med vatten.
Bergslagens Räddningstjänst
Larz Eidwall Olycksutredare
HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP
Före framkomst
En person som skulle laga mat häller i olja och smör/margarin i en stekpanna och går
förmodligen på toaletten. När han kommer tillbaka brinner det på spisen.
Omfattning vid ankomst
Branden släckt. Endast rök i lägenheten.
Räddningstjänstens åtgärder
Endast kontroll av fläktskåpet samt vädring av rök.
Brandförlopp
En person som skulle laga mat häller i olja och smör/margarin i en stekpanna och går
förmodligen på toaletten. När han kommer tillbaka brinner det på spisen. Personen
släcker på något sätt branden med vatten. Branden har spridit sig lätt till fläktskåpet.
Skadeomfattning
Fläkten och fläktskåpet brandskadat, lägenheten lätt rökskadad. Personen får lätta brännskador på
armar och händer förmodligen av att det brinnande fettet i stekpannan sprids när vattnet och det
Postadress:
Box 424
681 29 Kristinehamn

Besöksadress:
Bangatan 9-11
691 31 Karlskoga

Telefon:
0586-63600
Direktnr:
0586-63622

Telefax:
0550-63600
Org nummer
222 000-0919

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9
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fettet blandas.
Spridningsrisker
Ingen spridningsrisk till lägenheter i närheten förelåg.
UNDERSÖKNING
Platsbeskrivning
Flerfamiljshus i två plan med tre lägenheter i varje plan.
Brandorsak
Kvarglömd stekpanna med olja/margarin/smör i. Personen uppger att det inte är matlagandet som
orsakat branden utan att det blivit fel på den nyligen installerade fläkten. Denna orsak kan uteslutas
då ett elfel ej kan åstadkomma dom skador som finns på fläkten och fläktskåpet.
Underlag och förutsättningar för utlåtandet
Besök på brandplatsen 2017-04-14, samtal med fastighetsägare, styrkeledare från räddningstjänsten.
SÄNDLISTA:
OLYCKSUTREDARE:

MSB
Larz Eidwall
Olycksutredare / Insatsledare
Tel: 0586-63622
Mobil: 073-5058861
E-post: larz.eidwall@brt.se
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