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1 Bakgrund 

 

Bränder i eldstäder, rök-och imkanaler är bränder som kan leda till stora materiella 

skador och i många fall vara en risk för människor som bor eller vistas i byggnader där 

dessa bränder uppstår. Som ett led i vårt förebyggande arbete gör Storstockholms 

brandförsvar en uppföljning på omfattningen av antal bränder i sina 

medlemskommuner. Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är kommunen efter 

en räddningsinsats enligt 3 kap. 10§, skyldig att i skälig omfattning utreda orsaken till 

olyckan/branden. Syftet med uppföljningen är att öka kunskapen om vad som orsakar 

bränder i och runt eldstäder. 

I denna rapport redovisas en sammanfattning av de bränder som uppstod i rökkanal 

under perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Tidpunkten för senast utförd sotning är 

hämtad från de register som kommunens avtalade sotare lämnar varje år till 

brandförsvaret. Sotning kan ha skett efter redovisat datum om fastighetsägaren anlitat 

annan sotare utan att meddela brandförsvaret. En reflektion i denna rapport är att 

bränder har uppstått strax efter att sotning genomförts. Enligt de sotare som jag har 

pratat med så kan risken för soteld öka strax efter en sotning. Det beror på att 

rökkanalen har en stor beläggning av så kallat blanksot (tjära som glaserat). När man 

då rengör och tar bort det lösa sotet i pulverform så friläggs blanksotet och kan lättare 

värmepåverkas och fatta eld än när det är täckt av det lösa sotet. Som avslutning 

redovisas en liknade händelse som vid föregående rapport där det uppstod en brand 

bakom en eldstad som var monterad på ett felaktigt sätt, se nedan. Beskrivningarna i 

rapporten baseras av uppgifter lämnade av räddningsledare i sin insatsrapport samt vid 

besök på brandplatsen på . 

 

 

2.1 Sammanfattning insatser soteld 

 

Datum Adress  Objekt Händelse   

 

2016-01-01  Lägenhet Brand i vägg bakom eldstad 

2016-01-06   Villa Brand i rökkanal efter sotning 

2016-01-07  Lägenhet Brand i vägg bakom eldstad 

2016-01-08  Villa Brand i rökkanal efter sotning 

2016-01-08  Villa Brand i rökkanal 

2016-01-22  Villa  Brand i rökkanal efter sotning 

2016-01-23   Villa Brand i rökkanal 

2016-01-29  Villa Brand i rökkanal  

2016-02-01  Villa Brand i rökkanal 

2016-02-09  Villa Brand i och runt pelletspanna 

2016-03-04  Radhus Brand i rökkanal 

2016-03-16  Restaurang Brand i imkanal 

2016-03-04  Villa Brand runt eldstad 

2016-04-06  Villa Brand i och runt pelletspanna 

2016-04-21  Villa Brand i rökkanal 

2016-04-27   Villa Brand i rökkanal 
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2.2 Beskrivning bränder i rök-/imkanaler 
 

2016-01-01                     Stockholm            Lägenhet           

 

Brand i lägenhet bakom eldstad pga. fel installation(även redovisad i föregående 

rapport).  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 00:27. Efter tolvslaget hör 

lägenhetsinnehavarna att deras interna brandvarnare sätter igång och de upptäcker 

rökutveckling från väggen samt från några spotlights som sitter i taket på 

entresolplanet i deras vindsvåning. Ägarna larmar brandförsvaret som kommer till 

platsen och de kan lokalisera att röken kommer från en begynnande brand bakom 

deras eldstad. Brandpersonalen frilägger väggen för att komma åt branden. Håltagning 

sker i entresolplanets tak och genom takkonstruktionen i fastigheten för att evakuera 

brandgaserna. Branden släcks och brandpersonalen säkerställer att branden inte 

spridit sig till övriga delar av fastigheten. Eldstaden inte sotad, togs i bruk 2012    

Konstaterad orsak: Branden orsakad av felaktig konstruktion av eldstad. 

 

2016-01-06                           Stockholm Villa 

 

Brand i rökkanal efter sotning 

  

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 11:15. Ägaren hade tänt sin kakelugn då de 

upptäcker att det brinner i rökkanalen. När räddningstjänsten kommer till platsen så 

har branden avtagit. Brandpersonalen kontrollerar rökkanalen och angränsande 

byggnadsdelar med IR-kamera. De kan konstatera att branden inte spridit sig. Enligt 

ägaren så hade de tänt i kakelugnen dagarna efter att sotning utförts. Senaste sotningen 

har förmodligen utförts av annan sotare. Villan sotades 2011-11-07 av kommunens 

sotare. 

Konstaterad orsak: Borttagen löst sot har frilagt blanksot (tjärbildning) som i 

kombination med hög rökgastemperatur antänts i rökkanalen. 

 

2016-01-07                Stockholm           Vindslägenhet 

 

Brand bakom eldstad pga. fel installation.  

 

Beskrivning: Se nedan, brandutredning 

Konstaterad orsak: Branden orsakad av felaktig konstruktion av eldstad. 

 

2016-01-08       Bromma               Villa  

 

Brand i rökkanal efter sotning 

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 22:01. Ägaren hör något misstänkt och 

upptäcker att det kommer lågor som är ett par cm en bit upp från skorstenen. Sotaren 

hade missat att rensa ur rester i en krök så att dessa fattade eld. Räddningspersonalen 

lät resterna brinna av för att sen lämpa ut resterna. Sotaren hade varit där och sotat 

tidigare under dagen. Anläggningen sotades 2016-01-08 av annan sotare än 

kommunens sotare.   
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Konstaterad orsak: Kvarlämnade rester av sot i rökkanalen 

 

2016-01-08                   Danderyd             Villa    

 

Brand i rökkanal 

  

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 22:03. Familjen hade eldat sen kl. 14:00 när 

de strax före kl. 22:00 upptäcker att det brinner för fullt i rökkanalen. De stänger 

lufttillförseln och lämpar ut allt bränsle ur eldstaden. Räddningspersonalen 

kontrollerar våningsplanen inklusive yttertak och skorsten med värmekamera. Villan 

sotades 2010-09-24 av kommunens sotare. 

Trolig orsak: För lång tid mellan föregående sotning och brandtillfället. 

 

2016-01-22                        Vällingby              Villa 

 

Brand i rökkanal efter sotning 

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 09.01. Boende i villan upptäcker att det ryker 

kraftigt ur skorstenen fast elden har slocknat i spisen. Brandpersonalen går upp på 

taket och lodar med kätting och viska samtidigt som de lämpar ur nere vid spisen. De 

får ut ca en och en hal hink med glödande rester. Ägaren meddelas att han inte får elda 

förrän sotare besiktat rökkanalen. Rökkanalen sotades i slutet av 2015 av kommunens 

sotare.  

Konstaterad orsak: Borttagen löst sot har frilagt blanksot(tjärbildning) som i 

kombination med hög rökgastemperatur antänts i rökkanalen. Blanksotet har sedan 

lossnat då brandpersonalen lodat rökkanalen. 

 

2016-01-23                     Danderyd   Villa          

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 16:49. Familjen i villan upptäcker att det 

brinner ur skorstenen. De stänger spjället till rökkanalen. Räddningspersonalen börja 

med att använda en pulversläckare som visade sig ge bra effekt. De kylde sedan 

skorstenen med luftdrag tills temperaturen i skorstenen sjunkit ordentligt. Rökkanalen 

sotades 2010-04-27 av kommunens sotare. 

Trolig orsak: För lång tid mellan föregående sotning och brandtillfället. 

 

2016-01-29                               Täby  Villa  

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 18:09. Villaägaren upptäcker att det är brand 

i hans skorsten och larmar brandförsvaret. När Räddningstjänsten kommer till platsen 

så har branden i skorstenen avtagit. De gör en värmekontroll med IR kameran och kan 

konstatera att temperaturen gått ner till en acceptabel nivå. Rökkanalen sotades 2013-

04-26 av kommunens sotare. 

Trolig orsak: Eldning har skett under fel förhållande, fuktig ved eller för dålig 

förbränning 
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2016-02-01                              Värmdö                    Villa 

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 17:31. Ägarna märker att det slår lågor ur 

skorstenen och larmar brandförsvaret. När brandförsvaret kommer till platsen så har 

branden lugnat ner sig. De hjälper då till med att rensa ut rökkanalen och bevakar 

omkringliggande byggnadsdelar. Villan sotades 2014-02-25 

Trolig orsak: Eldning har skett under fel förhållande, fuktig ved eller för dålig 

förbränning. 

 

2016-02-09                Stockholm              Villa 

 

Brand i och runt en pelletspanna  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 16:08. Okontrollerad brand i 

värmepanna(pellets). Ägaren hade nyss fyllt på pelletspannan då det blev en kraftig 

rökutveckling i pannrummet och det uppstod en mindre explosion. Ägaren larmade 

räddningstjänsten som släckte branden i förbränningskammaren och lämpade bort all 

pellets i kammaren. Ägaren uppmanades att kontakta sotaren innan han fortsatte att 

elda. Villan sotades 2015-03-24 

Trolig orsak: Någon form av stopp i pelletspannans kammare hade uppstått så att 

blandningsförhållandet av brandgaser och luft vid tändningen av pannan låg för nära 

en idealisk blandning så att det uppstod en mindre explosion. 

 

2016-03-04                              Stockholm               Radhus 

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 17:48. Förbipasserande ser att det slår ut 

kraftigt med gnistor och rök från skorstenen. Vid framkomst så går brandpersonal upp 

med två man och lodar kanalen med viska. Man avvaktar och gör temperaturkontroller 

på rökkanalen och temperaturen sjunker efter en stund. Ägaren uppmanas att hålla 

bevakning under kvällen och kontakta sotaren dagen efter. Villan sotades enligt ägaren 

under 2013. Brandförsvaret saknar uppgift om när anläggningen sotades senast. 

Trolig orsak: Eldning har skett under fel förhållande, fuktig ved eller för dålig 

förbränning. 

 

2016-03-16           Stockholm              Restaurang 

 

Brand i imkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 14:39. Personalen i restaurangen upptäckte 

branden och påbörjade släckning av imkanalen med hjälp av en pulversläckare. Då 

räddningstjänsten kom tillplatsen så hade restaurangen tömts på gäster och det var 

ringa rök i lokalen. När räddningspersonalen följde imkanalen så upptäcktes en 

angränsande lokal att isoleringen hade kolat runt imkanalen och en hög temperatur 

uppmättes i densamma. Man påbörjade då rivning av isoleringen och fann en 
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kvarvarande brand i kanalen som släktes av. I början av insatsen så fanns risk för 

brandspridning så man valde att utrymma hela fastigheten med intilliggande 

verksamhet, bowlinghall.  

Restaurangen sotades av kommunens sotare den 2014-04-29.  

Trolig orsak: Hög rökgastemperatur från kolgrillen hade antänt fettet i imkanalen. 

 

2016-03-20                             Gustavsberg            Villa 

 

Brand runt eldstad  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 19:07. En granne upptäcker att det brinner i 

fönstret på . Han springer över med en vattenslang och grannen och 

ägaren hjälps åt att släcka branden. Ägaren hade eldat i sin kamin och hade brännbart 

material såsom gardiner och tidningspapper för nära kaminen så att de fattade eld. 

Räddningstjänsten stannade kvar en timme för att mäta temperaturförändringar i vägg 

och takkonstruktion därefter uppmanades ägaren att sköta bevakningen under natten 

Villan sotades av kommunens sotare den 2016-01-21.  

Konstaterad orsak: Ovarsamhet vid eldning med för mycket brännbart material för 

nära kaminen. 

 

2016-04-06             Enskede                   Villa 

 

Brand i och runt en pelletspanna  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 07:49. Ägarna hörde ett kraftigt ljud fån 

pannrummet och när de kom ner såg de att det brann på baksidan av pannan. Pannan 

var en gammal oljepanna från 1974 där man satt dit en ny pelletsbrännare. Det hade 

förmodligen blivit en baktändning i oljepannan enligt räddningspersonalen. Villan 

sotades av kommunens sotare den 2014-06-03.  

Trolig orsak: Dålig rengöring i kombination med lågtryck gjorde att rökgaser 

ansamlades i pannan och en mindre övertändning gjorde att brinnande pellets spreds i 

pannrummet. 

 

2016-04-21                            Enebyberg      Villa 

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 20:06. Grannarna ser att det slår ut gnistor 

och rök från skorstenen. Vid framkomst så möts de av ägaren som lämpat ut allt 

bränsle och glöd ur eldstaden. Brandpersonal går upp till skorstenen på taket och lodar 

kanalen med viska. Man gör temperaturkontroller på rökkanalen och man hittar ingen 

anmärkningsvärd temperaturhöjning. Ägaren meddelades att förbud att använda 

anläggningen gällde tills de kontaktat sotaren dagen efter. Villan sotades enligt ägaren 

för några månader sen. Brandförsvaret saknar uppgift om när anläggningen sotades 

senast. 

Trolig orsak: Borttagen löst sot kan ha frilagt blanksot(tjärbildning) som i 

kombination med hög rökgastemperatur antänts i rökkanalen. 
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2016-04-27               Vallentuna          Villa 

 

Brand i rökkanal  

 

Beskrivning: Larmet kom in till SOS kl. 13:56 Fastighetsägaren hade tänt eld i sin 

öppna spis kl. 05:30 på morgonen. Han åkte till jobbet vid 7-tiden och han fru lämnade 

huset kl. 08:40. När de lämnade huset så hade elden slocknat i eldstaden. Han kommer 

hem till lunchen för att rasta hundarna då han känner att de luktar en backelitdoft i 

huset. Han och en granne undersöker eldstaden och rökkanalen. När han kommer upp 

på till rökkanalens topp som går längs fasaden så kan han konstatera att runt 

öppningen så har det bildas en hög som liknar en vulkan av sot och glödande 

restprodukter stora som femkronor. De kan inte upptäcka något synligt som tyder på 

brand och ägaren lämnar huset. Grannen som är hemma bevakar huset ca 1 timme 

efteråt. Klockan 13:56 får brandförsvaret larm om brand i villa. Villan är övertänd då 

räddningstjänsten kommer fram. Ingen finns kvar i villan och bedömningen görs att 

det är för farligt med invändig släckning så man genomför bara utvändig släckning och 

villan blir total skadad. Rökkanalen går ut genom väggen ca 180 cm från 

vardagsrumsgolvet och löper upp till takfoten. Installationen gjordes 1987. Den har 

sotats utav kommunens sotare vart 4 år och ägaren själv har kompletterings sotat varje 

år. Enligt våra uppgifter så brandskyddskontrollerades anläggningen 2015-09-18 och 

sotades 2014-06-16 

Konstaterad orsak: Förmodligen så har en soteld uppstått i rökkanalen som pga. 

värmen antänt takkonstruktionen vid takfoten alternativt att glödande restprodukter 

från rökkanalsmynningen trillat ner till takkonstruktionen och startat branden.
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3 Brandutredning 
 
  

 
 Typ av brand: Brand i vindslägenhet(eldstad).  
 Insatsrapport: 2016000333   
 Larm tid: 2016-01-07 kl:06:28 (torsdag) 
 Kommun: Stockholm 
 Adress: ., Stockholm 
 Objektstyp: Etagelägenhet 1 rum o kök 
 Startutrymme: I badrummet 
 Startföremål: Öppen spis 
 Brandorsak: Värmeledning pga. felaktig konstruktion 
 Bilagor: Fotobilaga 
  

                                                                 
 
 
 

Anledning till 
undersökningen 

Brand i vindslägenhet bakom en eldstad som spred sig till bokomliggande 
vägg och byggnadskonstruktion.  
 

  

Undersökningen 
utförd av 

Brandinspektör Jan Tomtin, Storstockholms brandförsvar. 

 
Objektsbeskrivning Flerfamiljshuset uppfördes 1907 och ligger på  

Stockholm. Huset innehas av Brf  

organisationsnummer: . Huset har 6 våningar med källare 
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och inredda lägenheter på vinden. Bygglov för vindslägenheterna 

påbörjades 2005 och slutfördes 2008. Brandlägenheten var en av 

vindslägenheterna i gårdshuset, . Lägenheten 

var försedd med en murad eldstad som var försedd med en egen 

rökkanal. Lägenheten var utrustad med brandvarnare.  

 

Beskrivning av  
händelsen före 
brandförsvarets  
ankomst. 

Larmsamtal om branden inkom till SOS kl 06:01:51. Telefonsamtalet 

kom från lägenhetsinnehavarna. De boende i lägenheten känner att det 

luktar rök i lägenheten och när de öppnar dörren till badrummet, som 

ligger i rummet bakom den öppna spisen, så konstaterar de att 

badrummet är rökfyllt. De meddelar också efter ett tag att en vattenläcka 

uppstått. Det visade sig att vattenledningarna hade påverkats av värmen 

från branden så att de sprungit läck. Man hade eldat i öppna spisen 

kvällen innan. Totalt sett rörde sig mängden ved i storleksordningen ca. 

40 liter, liknande en säck ved som går att köpa på en bensinstation. Man 

hade eldat till och från i eldstaden sen man tog lägenheten i bruk, dvs. 

2008. Brandförsvaret larmade ut flera enheter till adressen och första 

enhet var framme kl.06:06:35.  

 
 

Beskrivning av 

händelsen efter 

brandförsvarets 

ankomst. 

 

Vid brandförsvarets framkomst möts de upp på gatan av 

lägenhetsinnehavaren som visar dem till gårdshuset där 

brandlägenheten ligger. Branden hade inte utvecklats i sådan 

omfattning så att personalen fick klart för sig om det var en brand 

eller om det var en vattenläcka i väggen. Detta berodde på att 

branden var underventilerad och inte fått tillräcligt med syre. När 

man kunde konstatera att det brann inanför väggen började man 

släcka branden med hjälp av dimspikar innan man öppnade upp 

väggen. När man frilade väggen så kunde man kontatera att det 

var en glödbrand i väggkonstruktionen mellan badrummet och 

öppna spisen. Man släckte av branden och frilade väggen bakom 

eldstaden. Vattenläckan ledde man bort genom att vinkla rören 

ner mot golvbrunnen och sedan klämma ihop dem med 

rörstrypare. 

 

Undersökningen 

 

Brandplatsundersökningen genomfördes 2016-01-15. Man kunde 

konstatera att glödbranden i väggkonstruktionen bakom eldstaden hade 

uppstått genom värmeledning från eldstadens murverk till spånskivorna i 

mellanväggen. Glödbranden hade förmodligen pågått en längre tid med 

för lite tillgång av syre vilket gjorde att den inte upptäcktes förrän flera 

timmar efter att man eldat i öppna spisen. När man murade upp 

eldstaden så lade man teglet för nära vägen mot badrummet. Man 

observerade inte att det murbruk som man använde sig av hamnade dikt 

mot den gipsskiva som utgjorde yttersta delen av badrumsväggen. Eller så 

antog man att gipsväggen skulle hålla emot den värmebelastning som 

eldstaden skulle avge. Det man inte hade tänkt på var att gipsskivan 

utmattas och tappar sin isolerande förmåga efter hög värmepåverkan 

under en längre tid. 
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Spridningsrisk Hade glödbranden inte släckts i tid är bedömningen att den hade fortsatt 

att utvecklats till en fullskalig brand i väggen mellan eldstaden och 

badrumsväggen. Branden hade då spridit sig till övriga delar av 

vindstakets konstruktion och till angränsande lägenheter. 

 

 

Slutsats 

 

När man uppför en eldstad som ligger i eller vid en väggkonstruktion så är 

det av största vikt att man installerar den så att eldstaden inte har 

direktkontakt med angränsande väggkonstruktion. Man bör vid installation 

bygga så att en luftspalt på minst 5 cm skiljer eldstaden från angränsande 

byggnadsdelar, alternativt isolera närliggande brännbara konstruktioner så 

de inte uppnår för hög temperatur. Branden är ytterligare ett exempel på en 

felkonstruktion i samband med installation av ny eldstad, se tidigare 

rapport dnr. 360-60/2016. Vid den händelsen uppstod en brand av samma 

orsak dvs. eldstadenskonstruktion låg dikt mot byggnadskonstruktion. 

Konstruktionen hade även som branden i denna rapport föregåtts av en 

installationsbesiktning av en behörig sotartekniker, se bilder. Förmodligen 

så gjordes den inspektionen efter att eldstaden var färdiguppförd och 

teknikern inte hade möjlighet att besiktiga konstruktionen bakom 

eldstaden. I de handlingar som finns på stadsbyggnadskontoret så går det 

inte finna någon konstruktionsritning på eldstaden. Vilket kan innebära att 

man uppfört eldstaden utan sakkunskap.  

 
 

Erfarenheter och 

åtgärdsförslag 

 

För att undvika dolda fel i byggprocessen när man installerar nya eldstäder 

så bör den behöriga sotarteknikern tas med i ett tidigare skede där de får 

möjlighet att följa installationen på ett bättre sätt, alternativt att man 

ändrar regelverket i byggprocessen så att det ställs högre krav på 

dokumentation i form av bilder eller liknande som gör att sotarteknikern 

kan se hur eldstaden är uppförd. I annat fall så borde 

besiktningsutlåtandet ta upp bristen på insyn som ett avsteg i 

godkännandet. När det gäller själva konstruktionen i detta fall så borde en 

ventilationsöppning satts in som gjort att luften bakom eldstaden 

cirkulerat och på så sätt sänkt temperaturen bakom eldstaden. En sådan 

konstruktion är även ur energisynpunkt väldigt kostnadseffektiv. Den hade 

nog även gjort att lägenhetsinnehavaren upptäckt den begynnande 

glödbranden i ett tidigt skede.  

 

  
 
 
 Upprättad av:  Granskad av: 

                                         
                                Jan Tomtin  Leif Grönlund 
                                Brandinspektör  Enhetschef 
                                Storstockholms brandförsvar 
                                08-454 87 71 
                                jan.tomtin@ssbf.brand.se 
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Händelseförlopp 
 
Larm till SOS   2016-01-07 kl.06:01:56  
Larm till brandförsvaret   2016-01-07 kl.06:03:06 
Ankomst till   2016-01-07 kl.06:06:32 
Insatts avslutas   2016-01-07 kl.09:42:00 
 

 

 

 

 

Fotobilaga 
 
 

 
Bild 2. Konstruktionen saknade någon form av avluftning mellan bakomvarande  
vägg och eldstad vilket gjorde att överskottsvärme ackumulerade sig bakom eldstaden.  
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Bild 3  
 

 
Bild 4. Väggen mellan eldstaden och badrummet. 
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Bild 5  

 

 

 

 
Bild 6  
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Bild 7 Besiktningsprotokoll 

 




