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 Datum  Ert datum  1(12) 
Räddningstjänsten 2018-02-21 
Handläggare, telefon                          Vår beteckning  Er beteckning 
Charlotte Lindberg,  540.2018.00124.12813 
016-710 74 73  
   
    

    
   

 

BRANDUTREDNING 

ÖVNINGSHUSET, LILLA NYBY 2018-02-19  

 

 
 

Insatsrapport nr. 2018-00511 Larmtid 10:59 2018-02-19 
Objektsnamn Räddningstjänstens 

övningsområde, Lilla 
Nyby 

Objektsadress Återvinningsgatan, 
Lilla Nyby 

Olyckstyp Brand i byggnad Objektstyp Byggnad 
Startutrymme/föremål Övningslokal Brandorsak Material på 

bastuaggregat 
Omfattning - Personskador Inga personskador 
 
Utredningen utförd av: Charlotte Lindberg 

 
Räddningstjänsten Eskilstuna undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om  
skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och 
räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och 
olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. 
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SAMMANFATTNING 
Material emot bastuaggregat bedöms vara orsaken till att branden har startat. 

Rekommenderar att galler placeras runt bastuaggregaten som förhindrar att material inte kommer för 

nära så att det antänds. Handbrandsläckare bör också placeras och skyltas upp i övningshuset för att 

kunna möjlig göra en tidig släckinsats vid brandtillbud.  Rekommenderar också att gipsskivor används 

som väggmaterial istället för wellpapp. 

 

PROTOKOLL 
 
 
Anledning till undersökning 

 
Räddningschefen bad om att få brandutredning för att kunna genomföra förebyggande åtgärder för att minska 
risken för att en liknande händelse ska inträffa igen.  
  
Undersökningen utförd av 

Charlotte Lindberg 
 
Beskrivning av objektet 

 
Brandövningshuset är en tegelbyggnad som används i 
räddningstjänstens övningsverksamhet.  
I övningslokalen finns det ”gallerstaket” som är uppställda med 
hjälp av fästen i takhöjd. Mot gallret ställs sedan wellpappskivor 
för att få det mer realistiskt som rum i en byggnad.  
Bastuaggregat används vid övning i övningshuset för att få värme 
vid rökdykarövningarna. Dessutom används bastuaggregaten för 
underhållsvärme för att hålla värmen i byggnaden, så att 
exempelvis vattnet i centrumrullen inte fryser.  
 
 
 
Beskrivning av händelsen 

 
En brandman och en person som genomförd ungdomstjänst upptäckt att det kom rök ut från byggnaden. 
Brandmannen letade upp en handbrandsläckare från annan byggnad än den som det brann i och den andra 
personen larmade.  Branden var i övningslokalen på markplan. Brandmannen tog sig in i övningshuset och 
försäkte släcka med en pulversläckare.   
När räddningsstyrkan hade kommit på plats konstaterades att det kom ut mycket rök från byggnaden.  
Branden är släcktes och brandröken ventilerades ut.  
Strömmen hade gått i byggnaden.  
Det blev sot och brandskador på inredning/inventarier samt på fastighetens ventilation, väggar och innertak. 
 
 
 
Undersökning 

Brandplatsundersökningen genomfördes samma dag som branden inträffade, 2018-02-19.  
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Bild tagen utifrån när dubbeldörrar står uppställda.  
På dörrarna syns att rökgaslagret ungefär har varit nere vid halva höjden av dörrarna. Taket och ventilationen är 
brandskadat.  

 
Bilden är tagen till vänster sett från dubbeldörrsöppningen.  
Här stod det två soffor och ett borde. Material från en matta och överkast kunde också urskiljas i brandresterna. 
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Material från en matta och överkast kunde också urskiljas i brandresterna längst in mot staket. På andra sidan 
staket hade det varit wellpapp.  

 
Bildtagen från öppning bredvid dubbeldörren.  
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För att urskilja att det var en primärbrand vid sofforna vid dubbeldörrarna tolkades brandbilden från resterade 
delar i övningslokalen. Bilden ovan visar en av sofforna som stod längre in i byggnaden diagonalt sett från de 
två sofforna och bordet vid dubbeldörren. På andra sidan av den brunna soffan fanns inga brandskador.  
In till den före detta vita dörren var det ett galler och troligen har det varit någon typ av wellpapp och möjligtvis 
något mer material där, då det är mer ”geggigt” vid dörren som också hjälpt till så att brandförloppet har kunna 
fortgå för att sprida med värmestrålning mot soffan. Brandgaserna har sedan också varit så varma att det antänt 
wellpappen som fanns vid de andra galleren i övningslokalen. Nedan syns en bild där wellpappen ramlat ner på 
möbler.   
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Brandgaserna har gjort så att materialet i kylskåpet har smält.  
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Vänstra öppning är öppningen med dubbeldörrarna.  
 

 
Bedömningen är att primärbranden är vid de två sofforna och bordet.  
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Vid närmare kontroll hittade mattta och överkast i hörnet. Bedömningen är att detta har legat vid armstödet och 
sedan ramlat ner i brandförloppet då det inte är mycket brandskador på soffan vid bastuaggregatet.  

 

Ventilationsgaller har ramlat ner.  
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I en av sofforna vid dubbeldörrsöppningen kunde spår av pulver från handbrandsläckare iaktas (se övre högra 
hörne) efter att lyft upp en av dynorna som var brandskadad på andra sidan mot vad som kan ses på bilden. 
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Friläggning vid bastuaggregatet. Fjädrar från den vita soffan hade fastnat på bastuaggregatet. 
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Material hade smält och runnit på bastugreggatet.  
 
 

Slutsatser 

 
Min bedömning är att primärbranden har startat på grund av att material har legat emot bastuaggregatet, 
spridning har sedan skett till sofforna som var placerade i närheten. För att sedan även avge så varma 
brandgaser och strålning för att påverka bland annat den andra wellpappen som fanns i lokalen. 
 
Varningstexten som finns längst ner på bastuaggregaten i övningshuset är svåra att läs av på de flesta av 
aggregaten i övningshuset, detta då det sitter metallräcken runt för att förhindra att exempelvis material kommer 
i närheten av bastuaggregaten. Bilden nedan är tagen från ett av bastuaggregaten i ett förrådsutrymme. 
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Erfarenheter 

Räckena runt bastuaggregatet skyddade inte i sådan omfattning att det inte fanns risk för att brand skulle uppstå.  
Placering av material som kan antändas ska inte placeras nära bastuaggregaten då dessa står på underhållsvärme 
för att det inte ska bli noll grader Celsius i byggnaden.  
Wellpappen är en bidragande faktor till att brandförloppet har kunna fortgå. Detta är ett material som inte är 
lämpligt att använda som väggar. 
 
 
Åtgärdsförslag 

För att förhindra att en brand uppstår igen på grunda ut av att material är placeras för nära bastuaggregatet 
rekommenderas att galler placeras över bastuaggregaten som gör att det blir svårt att placera material så nära att 
det kan antändas.  
Handbrandsläckare bör också placeras i vid nybyggnationen och skyltas upp så att det finns nära tillhands om 
någon brandhändelse skulle inträffa igen.   
Rekommenderar att gipsskivor används som väggmaterial istället för wellpapp.  
  
 

 


