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Rapportförfattare: Christoffer Carmestedt, räddningstjänsten 

Jönköping  



Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till att branden uppkommit. 

 

Undersökningen utförd av  

Christoffer Carmestedt, Fredric Jonsson, brandingenjörer samt Gustav Hultegård, 

brandmästare, Räddningstjänsten Jönköpings kommun.  

 

Upplysningar om händelsen 

Klockan 08.32 får räddningstjänsten larm om att det brinner i ett kedjehus på 

Rosenkvartsgatan i Jönköping. Ett vaktbolag har fått in ett automatiskt brandlarm från 

huset varpå de skickar en väktare som är där inom 10 min. Denne låser upp och 

öppnar ytterdörren och möter vad denne uppfattar som rök och ringer då 112. När 

räddningstjänsten anländer till platsen kan det konstateras att det är varmt vatten över 

hela golvet i huset. Man lokaliserar att det varit en mindre brand i skåpet under 

diskbänken, där sopförvaring sker. Branden har släckts av att ett vattenrör har gått 

sönder av värmen, det är även detta som gjort att vatten runnit ut över golvet. 

 

Undersökning 

Branden har startat i anslutning till ett vägguttag under diskbänken. Vägguttaget är ett 

vanligt 230 Volts-uttag och i det sitter en bränd stickkontakt som kommer från 

diskmaskinen. Diskmaskinen var vid tillfället för branden igång. Inuti diskmaskinen 

fanns varmt vatten. Ingen säkring hade utlöst, däremot jordfelsbrytaren. Diskmaskinen 

gick på en egen säkring. Efter att räddningstjänsten kopplat ur säkringen för 

diskmaskinen fungerade jordfelsbrytaren, därmed fanns inga andra elfel. 

 

Diskmaskinen är en Electrolux Intuition modellnummer ESF63042W. Den är 

installerad samtidigt som huset byggdes 2010. 

 

 
Bild 1 visar diskmaskinens placering i förhållande till skåpet där kontakten brunnit 



 
Bild 2 visar var kontakten satt i skåpet samt den skyddsbräda som fanns framför vatten- och 

avsloppsslangar 

 
Bild 3 visar närbild på brunnen kontakt 

Brandspridningen är begränsad tack vare det vattenrör som sprang läck på grund av 

branden. Brandskador finns på sladd, stickkontakt och uttag. Brandskador finns även 

på vattenledningar samt avloppsrör i plast. Bakom skåpinredning är material lätt 

påverkat, och eldosa som uttaget sitter i är opåverkat. 

 



 
Bild 4 visar skador inuti skåpet när uttag och skåpet demonterats 

Uttaget tillsammans med stickkontakt togs med för vidare undersökning. 

Vid en första titt så ser man att det i stickkontaktens ena sidan brunnit ett hål, likt en 

krater. Den andra sidan är inte lika brandpåverkad. Stickkontakten har delvis smält 

ihop med uttaget. En del av ytterhöljet på uttaget har smältskador. Baksidan av uttaget 

är opåverkat, det är även de kablar som går in i uttaget. Uttaget är jordat. 

 

 
Bild 5 visar stickkontakten som delvis smält ihop med uttaget. Ett bränt hål finns på kontaktens vänstra 

sida. 



 
Bild 6 visar den opåverkade baksidan av uttaget 

Stickkontakten separerades försiktigt från uttaget. Vid separeringen ramlade det 

vänstra stiftet ur, det fanns inget som höll kvar detta. Kabeln inuti är helt bortbränd 

och även plasten runt stiftet. 

 

 
Bild 7 visar separeringen av stickkontakt/uttag 

 



 
Bild 8 visar uttaget efter separering 

 

 
Bild 9 visar stickkontakten efter separering med stiftet tillbakasatt på plats 

Uttaget ser inte ut att ha några inifrån kommande skador. Därför görs bedömningen att 

branden inte startat inuti uttaget. 

Stickkontakten skars upp. Det är brun sladd som suttit i det vänstra stiftet. Sladden är i 

stickkontakten helt bortbränt, delar av de andra sladdarna har också bränts av. 

 



 
Bild 10 Visar stickkontaktens insida efter öppning 

Sammantaget görs följande bedömning: 

 

Branden har startat inuti stickkontakten under pågående diskning. Den förefaller ha 

startat precis bakom det vänstra stiftet. Skadorna samt att ingen säkring löst talar för 

att det är en s.k. glappkontakt som är orsaken. En glappkontakt uppkommer då det är 

dålig kontakt mellan metallerna, exempelvis mellan ledare och stift. Då kan det 

antingen bildas en ljusbåge som är varm, alternativt kan det bli en större resistans i den 

punkten, vilket leder till värmeutveckling. Vid lägre volttal som detta kan det knappt 

bildas ljusbågar utan då är alternativet med ökad resistans betydligt mer sannolikt. 

Ökad resistans innebär minskad ström, vilket gör att en säkring inte löser ut vid detta 

fel. Jordfelsbrytaren löser heller inte ut eftersom det fortfarande är lika mycket ström 

som kommer tillbaka som går ut, även om det är mindre ström i kretsen. Att 

jordfelsbrytaren i detta fall löst ut bedöms vara för att vatten kommit i kontakt med 

ström när vattenröret gått sönder, alltså i ett senare skede. 

Det går inte att klargöra hur glappkontakten uppkommit, om stickkontakten är 

felkonstruerad eller om den utsatts för påverkan under åren. 

 

Rapporten sänds till 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Elsäkerhetsverket 

Electrolux 

Fastighetsägare 

Trygg-Hansa 

Polisens tekniker 

Samordnare olycksutredning Räddsam-F Pär Liljeqvist 

 

 


