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ANLEDNING TILL UTREDNING 
Enligt 3 kap 10§ i lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen när en räddningsinsats är avslutad, 

se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaker till olyckan, olycksförloppet 

och hur insatsen har genomförts. Enligt förbundsordning ansvarar Mälardalens brand- och 

Räddningsförbund för dessa utredningar vid bränder, och respektive kommun vid övriga händelser. 

 

Denna händelseutredning genomförs med anledning av en brand i ladugård vid , 

2019-12-03. Under insatsen skedde en kraftig explosion. I ladugården förvarades bland annat stora 

mängder konstgödsel av varierande typ, varav vissa med innehåll av ammoniumnitrat samt oljefat, 

diverse kemikalier och en traktor med mera. 

Syfte 

Utredningen genomförs med syfte att primärt besvara följande frågeställningar: 

• Beskriva händelseförlopp och räddningsinsatsens genomförande fram till att explosionen 

sker 

• Vad orsakade explosionen? Utreda möjliga orsaker 

• Vad finns det för risker med bränder i konstgödsel/ammoniumnitrat och hur ska dom 

hanteras vid insats? 

Utredningen syftar också till att ge förslag på åtgärder till dom frågeställningar besvaras. Baserat på 

åtgärderna kommer en separat handlingsplan att arbetas fram.  

Avgränsningar 
Utredningen fokuserar på insats och händelseförlopp fram till att explosion sker. Den fortsatta 

insatsen utreds ej. Brandorsak och brandförlopp kommer ej utredas. 

Underlag för utredning 

• Intervju med räddningsledare, insatsledare, styrkeledare samt brandmän som deltog i 
insatsen.  

• Intervju med ägare och representanter/utredare för försäkringsbolag 

• Intervjuer med sakkunniga experter inom FOI, Yara samt information från MSB 

• Förenklad brandplatsundersökning 

• Räddningstjänstens händelserapport 

• Ärenderapport från SOS Alarm 

• Analyserat skadeplatsdokumentation från räddningstjänst   
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HÄNDELSEPLATS 

Objektsbeskrivning 

Den branddrabbade byggnaden är en ladugårdsbyggnad som ligger i  

, och cirka 2 mil väst om Västerås. I anslutning till den drabbade byggnaden finns 

ett antal andra större ladugårdsbyggnader. Närmsta bostadshus är ca 100 meter från ladan. 

 

Bild 1 - Översiktsbild  med den branddrabbade byggnaden markerad. 

Den drabbade byggnaden är ca 250 m2 och har väggar av murat stenmaterial. Takkonstruktionen är 

av trä och hålls upp av träbalkar, samt har taktäckning av plåt med ovanliggande takplattor av 

eternit.  

 
Bild 2 - Branddrabbad byggnad. Takkonstruktion är helt bortbrunnen 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

Larmsamtal 
16.44 – Samtal till SOS. Inringare meddelar att det brinner med öppna lågor i en ladugård i . 

Räddningsinsats 

16:45 – Förlarm: Stort larm, brand i ladugård, .  

Cirka en minut senare går huvudlarmet, Stort larm på Station 1100 Västerås, samt deltidsstationerna 

1600 Hallstahammar och 1700 Kolbäck. 

 

Från Västerås åker 1110, 1140 samt insatsledare 1080 (IL) och Brandingenjör i beredskap 1180 (BIB), 

samt även tankbil 1240. 

Från deltid 1600 Hallstahammar åker 1610 (0+4) samt befäl 1660. Och 1710 Kolbäck (0+3), samt FIP 

Kvicksund 1765. 

16:52 SOS totalinfo: 

”SOS kompletterande information. Ladugård helt övertänd, ska finnas traktorer och dylikt i 

byggnaden. Ingen känd information om gasflaskor eller gasledningar” 

16:56 – 1710 närmar sig skadeplats, ser kraftig rökutveckling på håll. 

16:57 – Framkomstrapport 1660: ”1660 framme på plats. Vänstra byggnaden är delvis övertänd. 

Finns en större byggnad bredvid, påbörjar begränsning.”  

Samtidigt är även 1710 framme på plats. 

17:00 – Lägesrapport från 1710 till IB 1000  

”Fått information om att det finns cirka 50 ton brandfarligt gödsel i byggnaden. Efter diskussion med 

1660 kommer vi begränsa så att det inte sprider sig till angränsande byggnader. Byggnaden är helt 

övertänd” 

17:03 – IL 1080 framme på plats. BIB 1180 framme strax efter 1080.  

IL 1080 beställer en ytterligare tankbil (1140 och 1240 är redan påväg). Brytpunkt fastställs ute vid 

 vid infart mot intilliggande industrifastighet  

17:05 – Första möte mellan 1080 och 1180.  

Två primära områden lyfts; Att insatsen är påbörjad väldigt nära, och att det fortfarande finns en 

osäkerhet kring vad som finns i byggnaden. Behov av att sätta ett riskavstånd. Risker med 

brandfarligt gödsel diskuteras även kortfattat. BIB 1180 nämner att det möjligtvis kan vara explosivt. 

17:06 – BIB 1180 ber polis spärra av  

. Ledningsplats utses i anslutning . 

 

17:08 – IL 1080 går ut med information till samtliga enheter på skadeplats. Riskavstånd 50 meter, 

arbeta i skydd, kyl hotad byggnad. 

17:09 – Tankbil 1240 på plats och ansluter med vattenförsörjning till 1710. Ungefär samtidigt så 

ansluter 1140 med vattenförsörjning till 1610 
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17:13 – Lägesrapport från IL 1080:  

Objekt - Övertänd ladugård som ej går att rädda 

Hot – Spridning till hotade byggnader.  

Skada – Helt övertänd ladugård.  

Mål – Ingen spridning till angränsande byggnader, skydda stora värden i angränsande lada. 

Insats – 1610 och 1710 insatta, sektor att skydda angränsande byggnader. Kommer sätta ytterligare 

en sektor på trycksättning hotad byggnad genom 1110. 

Prognos – 4 timmar 

17:14 – Möte mellan 1080 och 1180, samt befäl 1110. Diskuterar att använda superfläkt och skapa 

en vattenridå för att skydda angränsande byggnad. 

17:15 - Explosion i byggnaden! 

IL 1080 begär omedelbar rapport från personal på skadeplats. Både 1710 och 1660/1610 rapporterar 

att all personal är okej. IL 1080 förmedlar därefter återigen riskavstånd 50 meter, och fortsatt arbete 

i skydd. 

BIB 1180 informerar ambulansen om att det inte är några personskador efter explosionen.  

17:17 och framåt – Efter explosionen utökades riskområdet ytterligare. Ingen personal utförde 

manuell kylning på grund av risken för ytterligare explosioner. Superfläkt användes för att skapa 

vattenridå och skydda hotad byggnad. Byggnaden tilläts brinna under kontrollerade former och 

räddningstjänst genomförde efterbevakning tills dess att detta kunde överlämnas till ägare.  

Räddningsinsatsen avslutas 23:45  
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ANALYS  

Primärområde för explosion 

I ladan har ett antal olika ämnen förvarats som potentiellt kan föranleda en explosion. Se bild nedan: 

 

Bild 3 - Översiktsbild över byggnad som brann med ungefärlig placering av inredning, samt översiktsbild efter branden 

Baserat på platsbesök, intervjuer och dokumentation kan det konstateras att explosionen skett i 

delen mellan förvaring av konstgödsel (14) och förvaringen av järn, sandningsskopa m.m. (7). Den 

sandningsskopa som varit placerad i detta område har kastats ut från byggnaden, landat på taket på 

angränsande byggnad och därefter rullat ned längs taket och slutligen landat ca 30 meter bort. 

Sandningsskopan är ungefär 2 meter lång, väger ca 40 kg och har vikts dubbel av kraften från 

explosionen. Detta tyder på att explosionen sannolikt skett i direkt anslutning till skopans placering. 

 

 Bild 4-Sandskopa som kastats iväg ut ur byggnaden vid explosionen 
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Vidare inne i byggnaden finns ytterligare tecken som tyder på att explosionen skett i detta område.  

Väggen buktar här ut något, troligtvis på grund av explosionen (se bild 3). I golvet på byggnaden har 

det funnits en flera decimeter hög avgränsande mur i betong/tegel mellan förvaringen av 

konstgödsel och förvaringen av järnskrot. Denna mur har helt spräckts i delar i mitten på byggnaden 

där explosionen bedöms ha skett. I golvet i detta område under nedfallet bråte finns en gråaktig 

massa som bedöms vara smält konstgödsel.1

 

Bild 5 – Skador på avskiljande mur i golvet, mellan högen med konstgödsel och förvaring av järn, sandningsskopa m.m. 
vid ena kortsidan av byggnaden.  

När området sanerats kunde ytterligare undersökning göras i området. Då konstateras att en 

större del av muren spräckts bort. Muren består av två sektioner med en främre mur 

närmast platsen där högen med konstgödsel funnits, ett mellanrum på cirka en decimeter, 

samt en bakre lika hög mur. Den bakre muren är relativt intakt medan den främre muren är 

helt bortsprängd. Båda murarna är gjorda i tegel. 

I golvet i bakkant mot muren finns även en grop, vilket sannolikt är ursprungsplatsen för 

själva explosionen. Golvet är i övrigt ett hårdgjort stengolv, som bedöms ha skadats så 

kraftigt vid explosionen att det bildats en grop. 

 

 



• . 

Bild 6 - Ovan: Skador på främre mur närmast högen med konstgödsel. Bakre mur intakt. Skador/grop i stengolv bak mot 
muren (röd ring). Undre bilden visar gropen i golvet närmast muren. 

Mälardalens Brand och Räddningsförbund 
Postadress: 72187 Västerås Besöksadress: Vallbyleden 9 Telefon: 021-39 82 00 E-post: mbr@mbrf.se www.mbrf.se 

Sida 8 av 14 



 

Mälardalens Brand och Räddningsförbund 
Postadress: 721 87 Västerås  Besöksadress: Vallbyleden 9  Telefon: 021-39 82 00  E-post: mbr@mbrf.se  www.mbrf.se  

Sida 9 av 14 

 

Möjliga orsaker till explosion 

Teori – Explosion i traktor, hydraulik etc. 

Traktorn har varit placerad i motsatt del av byggnad. Baserat på var traktorn stått placerad i 

förhållande till platsen för explosionen, kan orsaker till explosion på grund av traktorn uteslutas 

(hydraulik, däck etc.)  

 

Teori – Kärlsprängning oljefat 

Oljefaten var placerade i motsatt del av byggnad (se bild 1, nr 11) mot området där explosion 

bedöms ha skett. Oljefaten har varit brandpåverkade och i ett av faten har det genom uppvärmning 

och avångning av oljan byggts upp sådant tryck att toppen på fatet buktats rejält. Det finns dock inga 

tecken på att någon kärlsprängning har skett i detta område 

.  

Bild 7 – Oljefat som varit nära en kärlsprängning. Placering enligt nr 11 i bild 3.  

Enligt verksamhetsutövaren har det ej förvarats några liknande fat i någon annan del av byggnaden. 

Skulle det förvarats en oljetunna eller liknande i byggnaden som verksamhetsutövaren ej känner till, 

är det dock möjligt att detta kan ha orsakat explosionen 

Teori – Gasflaska 
Enligt verksamhetsutövaren har det ej förvarats några gasflaskor i byggnaden överhuvudtaget, vilket 

gör det osannolikt att detta är orsaken. Efter platsbesök har inga spår efter en gasflaska kunnat 

påträffas.  

Skulle det ha förvarats en gasflaska i byggnaden som verksamhetsutövaren ej känner till, är det dock 

möjligt att detta kan ha orsakat explosionen.  

 
 

 

 

 

 



• Teori -Ammoniumnitratbaserat konstgödsel 
I byggnaden förvarades totalt cirka 80 ton konstgödsel av olika typ, fördelat enligt nedan2: 

Typ av konstgödsel Ammoniumnitratinnehåll3 (%} Mängd (kg) 
NS Ural 30-7 62-69 42 300 
NS Vara Bela 24-6 Su lfan 65-70 6750 
NPK Vara Mila Raps 17-5-10 20-25 7500 
Vara Kalksalpeter, KS Inget ammoniumnitrat 23 250 
NPK 22-6-6, 2 st. öppnade 35-45 1000 
säckar 

Förvaringen i byggnaden skedde i storsäck, ca 750-1000 kg per säck staplade på varandra i 3 

våningar. Av förvarad mängd så är NS Ural och NS Vara Bela dom med högst AN-innehåll och därmed 

dom med potentiellt störst r isk för explosion. För konstgödsel med AN-innehåll under 50% kan risken 

för explosion ses som liten/försumbar4 

Konstgödsel är under normala förhållanden ej explosiva. Vid upphettning och samtidig inneslutning 

av konstgödsel med ammonium nitrat kan dock explosionsrisk förekomma. Risken ökar vid högt 

ammoniumnitratinnehåll och samtidig förorening. Smält ammoniumnitrat är extra känsligt för 

init iering5
• En detonation av i ammoniumnitrat (främst smält ammoniumnitrat) kan även init ieras av 

en kraftig snabb tryckökning i omgivningen, där exempelvis en mindre explosion i något inti lliggande 

tryckkärl eller likande fortplantar sig t ill ammoniumnitratet3 

På grund av den kraftiga branden i byggnaden är det rimligt att anta att delar av konstgödseln 

upphettats och smält av den kraftiga strålningsvärmen. Smält ammoniumnitrat har kunnat rinna ner 

längs högen och ansamlas och bilda en "pöl" mot muren i golvnivå mellan högen med 

ammoniumnitrat och förvaring av järn m.m. Explosionen har va rit loka l relativt lokal i detta område. 

En stor del av den totala högen med konstgödsel är fortfarande intakt och har ej deltagit i 

explosionen, utan är t ill viss del enbart nedsmält av branden. 

I byggnaden har det förekommit ämnen som riskerat att kontam inera gödslet. Traktorn innehöll en 

dieseltank. Denna var dock placerad i motsatt del av byggnaden/ gödselhögen mot området där 

explosion har skett. Det har även förvarats diverse kemikalier som ogräsmedel och liknade i det 

kemförråd som funnits nära högen med gödsel. Även detta är dock minst 5 meter från 

explosionsplatsen. I den sandningsskopa som kastats ut ur byggnaden vid explosionen finns viss 

mängd hydraulolja, dock i begränsad mängd och enbart det som eventuellt var kvar i slangarna.6 

Utöver dom mest kända farorna med ammoniumnitrat och diesel, så kan även förekomst av oljor, 

syror m.m. öka riskerna med bland annat sönderdelning av ammoniumnitrat4 

Om konstgödseln i det i det aktuella fallet kunnat bli t illräckligt inneslutet för att orsaka en sådan 

2 Enligt uppgift från verksamhetsutövare samt säkerhetsdatablad 
3 Enligt säkerhetsdatablad 
4 GUIDANCE FOR FIGHTING FIRES AND/OR DECOMPOSITION INVOLVING SOLID M INERAL NITROGEN
BASED FERTILIZERS, Fertilizers Europe 2016 
5 Enligt SÄIFS 1995:6 om hantering av ammoniumnitrat. 
6 Enligt verksamhetsutövare 
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tryckökning/explosion är den största osäkerheten i detta fall, och har ej gått att fastställa. Det kan 

konstateras att hela takkonstruktionen med plåt, eternitskivor och träbjälklag rasat in och delvis kan 

ha lagt sig som ett lock över golvet. Att detta kan leda till en tillräcklig inneslutning ovanför det 

smälta ammoniumnitratet bedöms dock som osannolikt. Sammanfattningsvis går det ej att med 

säkerhet fastställa om explosionen skett i konstgödseln eller inte. Risken går dock ej att utesluta.   

Teori – Annat explosivt 

Om det förvarats något annat tryckkärl eller explosivt material i området där explosionen skett, som 

verksamhetsutövaren ej känner till, kan också detta ha gett upphov till explosionen. Sannolikheten 

för detta är liten men kan ej uteslutas.  

Samlad bedömning 

Primärområde för explosionen bedöms utifrån strukturella skador på byggnaden, skador på golv, och 

uppgifter kring sandskopans placering, vara i anslutning till kortsidan på byggnaden mellan förvaring 

av järnskrot och förvaring av konstgödsel, se bild 3 och 6. 

Orsak till explosion har ej med säkerhet kunnat fastställas. Tänkbara orsaker kan vara att en del av 

den ammoniumnitrathaltiga konstgödseln smält ner och exploderat, alternativt att en gasflaska eller 

något annat explosivt förekommit i området som verksamhetsutövaren ej känt till. 
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Risker med konstgödsel/ammoniumnitrat vid räddningsinsats 

Oavsett om konstgödseln var orsaken till explosionen eller ej, så kan det innebära flera risker vid 

räddningsinsats som behöver tas i beaktande. 

 

Konstgödsel förekommer i flera olika sammansättningar och former. NPK-gödsel är en typ av 

mineralgödsel som består av framförallt salter bestående av kväve (N), fosfor(P) och Kalium (K), 

exempelvis NPK Yara Mila Raps 17-5-10 som fanns på plats vid händelsen. 

NS-gödsel är en annan variant som innehåller kväve (N) och svavel (S), exempelvis NS Ural 30-7 som 

också fanns i ladugården. Siffrorna anger innehållet i % av respektive grundämne, som ofta är bundet 

i andra ämnen såsom salter etc. NS Ural 30–7 innebär alltså 30% kväve (N) och 7% svavel (S) 

 

En vanlig källa till kväve (N) i konstgödsel är just ammoniumnitrat (NH4NO3). NS Ural 30–7 och NS 

Yara Bela 24–6 som förekom vid branden innehöll båda cirka 65–70% Ammoniumnitrat (AN)7 Det 

enda säkra sättet att ta reda på halten ammoniumnitrat i konstgödsel är via säkerhetsdatabladet. 

Grovt kan dock nedanstående tabell8 användas, som förutsätter att allt kväve i gödslet är bundet i 

ammoniumnitrat. Detta är dock sällan fallet då det också finns andra beståndsdelar. Men detta kan 

vara att anse som ett ”worst case” om säkerhetsdatablad ej är tillgängligt men 

produktnamn/kvävehalt är känt. 

AN %  100  90  80  70  60  50  45  30  

N %  35  31.5  28  24.5  21  17.5  15.75  10.5  

 

Vanliga risker med ammoniumnitrat att beakta i samband med räddningsinsats är: 

• Oxiderande/brandunderstödjande ämne då det innehåller bundet syre. Ämnet är normalt 

inte brännbart i sig, men kan vid inblandning av organiskt material brinna utan tillgång till 

syre. Detta kan leda till svårsläckta bränder. 

• Vid upphettning/brand sönderfaller ammoniumnitrat och bildar bland annat nitrösa gaser 

(NOx). Nitrösa gaser är giftiga och kommer spridas med brandröken, vilket därmed behöver 

tas i särskilt beaktande under insats kopplat till riskområde och skyddsnivå under insats. 

• Ammoniumnitrat (eller konstgödsel med högt AN-innehåll) kan explodera vid brand under 

upphettning och samtidig inneslutning. Desto högre AN-innehåll desto större risk. 

Inblandning av brännbart material (särskilt brännbara vätskor) ökar dess 

explosionsbenägenhet. 

• ANFO-sprängmedel är ett kommersiellt sprängmedel som består av en blandning av 94,3 

viktprocent rent ammoniumnitrat och 5,7 viktprocent olja.  

• Ammoniumnitrat/konstgödsel innebär även en miljörisk. Släckvatten kan exempelvis sprida 

ämnen och orsaka övergödning. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag 

kan förorsaka miljöskador. 

 

7 Säkerhetsdatablad NS Ural 30–7 och NS Yara Bela 24–6 
8 GUIDANCE FOR FIGHTING FIRES AND/OR DECOMPOSITION INVOLVING SOLID MINERAL NITROGEN-
BASED FERTILIZERS, Fertilizers Europe 2016 
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Slutsats/åtgärdsförslag 

Utifrån insatsen kan konstateras att första enheter initialt hamnar nära byggnaden. Exakt vad som 

fanns i byggnaden var vid uppstarten av insatsen ej känt. När risker kring konstgödsel identifierats 

och bedömts sätts efter ett tag ett riskavstånd på 50 meter, med förtydligande att personal ska jobba 

i skydd. Ett beslut som visar sig vara mycket bra då explosionen sker mindre än 10 minuter senare.  

Sandningsskopan på ca 40 kg flyger cirka 25–30 meter i sidled, och diverse delar av 

takkonstruktionen, främst plåttak, har hittats upp till ett liknande avstånd från byggnaden.  

 

Risker med konstgödsel kan vara svårbedömt och varierar kraftigt. Exempelvis beroende på om 

gödslet innehåller ammoniumnitrat eller inte, halten ammoniumnitrat, eventuell kontaminering och 

hur det förvaras om det finns en risk för inneslutning/explosion eller inte. Enligt RIB9 finns olika 

information om ammoniumnitrat och gödselmedel. Utöver data kring diverse ammoniumnitrat (fast, 

flytande, gel och mängd AN-innehåll) finns dessutom två olika typer av information kring 

ammoniumnitrathaltigt gödselmedel. Vid konstgödsel som transporteras enligt UN 2067 uppges 

initialt riskavstånd 50 meter, riskavstånd 300 meter vid brand, och att explosionsrisk förekommer. 

Ämnen som transporteras enligt UN 2071 uppges initialt riskavstånd 50 meter, men enligt 

anmärkning: ”Trots att ämnet kan råka ut för självgående sönderfall vid upphettning, skall det inte 

medföra någon explosionsfara”. I båda fall anges dock risken med uppkomst av nitrösa gaser. Mer 

detaljer kring typ av gödsel eller mängd AN-innehåll som krävs för att kategoriseras enligt dom olika 

klasserna framgår ej. I en ladugårdsbrand likt denna är det därmed svårt att på skadeplats bedöma 

vilken typ av konstgödsel som förekommer. RIB kan ge visst stöd vid brand i ammoniumnitrathaltigt 

konstgödsel, men det bedöms finnas brister i informationen och kan vara svårt att välja rätt typ och 

att tolka rätt i en insatssituation. 

Även om det ej kunnat fastställas om det var konstgödsel eller något annat explosivt som ledde till 

explosion i detta fall, så kan man konstatera att förekomsten av ammoniumnitrathaltig konstgödsel 

påverkar insatsen. Dom oxiderande egenskaperna har bidragit till det kraftiga brandförloppet, och 

giftiga nitrösa gaser har sannolikt bildats, vilket oavsett alltid är att beakta i vid insats med brand i 

anslutning till konstgödsel.  

 

Framgångsfaktorer 

➢ Tydligt beslut om riskavstånd 50 meter och åtgärder kring att arbeta i skydd, innan 

explosionen skedde.  

➢ Tidig resursbeställning initialt, bland annat genom flera tankbilar och ”superfläkt” gjorde att 

det fanns gott om resurser under insatsen. Väl fungerade ”Sektor: vattenförsörjning” under 

insatsen 

➢ Tillgång till nyttjanderättshavare under hela insatsen som kunde förmedla information kring 

vad som fanns i ladan som brann. 

➢ Bra samarbete och kommunikation mellan befäl på plats. Bra samverkan med polis och 

ambulans 
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Åtgärdsförslag 

➢ Riskbedömning viktigt vid brand i ladugårdsbyggnader. En ladugård kan innehålla många 

potentiella risker; exempelvis gasflaskor, brandfarliga vätskor, stora mängder brännbart 

material (jämförbart med insats mot verkstadsbyggnad etc.) samt som i detta fall även 

konstgödsel. Att aktivt söka information och bedöma risker blir viktigt under hela insatsen, 

men särskilt vid uppstarten, för att inte hamna för nära initialt. Ett defensivt förhållningssätt 

från första enheter kan vara att föredra till dess att risker bedömts.  

 

➢ Förtydliga riskområden genom att jobba med zonindelning med koppling till skyddsnivå även 

vid bränder. Följ upp kontinuerligt och kommunicera under hela insatsen. 

 

➢ Behov av att öka kunskapen kring konstgödsel vid brand, särskilt kring risker kring explosion. 

Behov av att ta fram kompletterande insatsstöd för riskbedömning/åtgärder vid brand där 

konstgödsel/ammoniumnitrat är involverat.  

 

 




