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Olycksundersökning brand i industri, Värnamo
Bakgrund
Lagstiftning
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 § 10 ska kommunen "se till att olyckan
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hm
insatsen har genomfö1is".
Uppdrag och avgränsning
Undersökningen har initierats av
att utröna brandorsaken vid en brand på företaget.

. Undersökningen syftar till

Metod
Undersökningen bygger på intervju av dels de befäl som ingick i räddningsledningen och dels
företagets underhållspersonal. Unde1iecknad har också utfö1i en brandplatsundersökning.
Undersökningen bygger även på händelserappo1i från räddningstj änsten Värnamo kommun
(Nummer G2020.024791).

Undersökningen utförd av
Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Värnamo
Beskrivning av objektet
Den aktuella byggnaden är 26 000 m 2 fördelad på fyra stö1Te brandceller och ett antal mindre.
I byggnaden finns ett mm med måtten cirka 1O*10 meter. I rnmmet sker bearbetning av
wellpapp där sammanfogning av pappersskikten görs med ång-uppväimda valsar. Emellanåt
lä s ve etabilisk ol'a å valsarna som smör'medel mellan a er och vals.
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I den övre delen av rummet finns en cirka 1 m2 stor öppning för ventilation av rummet.
Ventilationen fortsätter utanför rummet i en kanal upp på taket till ett 2 m2 stort
ventilationsrum.
I rummet kan man med hjälp av två eldrivna spjäll styra luften till att antingen gå direkt ut till
det fria eller via en kanal med diametern en meter till en värmeväxlare.

I övre delen av rummet finns en större fläkt.
I ventilationskanalerna finns det ett 3-5 centimeter tjockt lager av pappersdamm som med
hjälp av oljan klumpats samman.

Händelsen i en enkel dagbok
Olycksförlopp före räddningstjänstens framkomst
Klockan 18:31 torsdagen den 5 mars 2020 utlöser en rökdetektor det automatiska brandlarmet
i det aktuella rummet och larmar Räddningstjänsten. Två minuter senare löser
sprinkleranläggningen, också i det aktuella rummet. Totalt löser fyra sprinklerhuvuden.
När personal undersöker orsaken till larmet ser de brand från ventilationsöppningen. De tar
sig upp på taket och finner att det brinner kraftigt från ventilationsrummet på taket. De larmar
då Räddningstjänsten via 112 och bekräftar att det är brinner. Personalen konstaterar också att
luckorna till ventilationsrummet pressats upp. Likaså är delar av ytterväggen till rummet
uppfläkt.
En av personalen utlöser två pulversläckare in i ventilationsrummet på taket och slår då ner
branden där. Samtidigt anländer Räddningstjänsten.
Fortsatta brandsläckningsarbetet
Räddningstjänstens insats blir att släcka den resterande branden i ventilationskanalerna.
Sprinklerna har släckt branden i rummet inne i industrin.
Inriktningen blir också att ta hand om sprinklervattnet.
Brandplatsundersökning
Brandplatsundersökningen ger varken någon tydlig brandstiftare eller primärbrandplats.
Däremot talar allt för att branden börjat i ventilationsrummet på taket. Mycket tyder också på
att det varit en pyrande brand i lagret av pappersdamm. Denna brand har spridit brandgaser
dels in i rummets konstruktion och dels vidare i ventilationskanalen. När rätt blandning
(värme, syre och brännbara gaser) uppnåtts har blandningen antänts. Antändningen har varit
så kraftig (i närheten av explosion) att luckorna till ventilationsrummet på taket pressats upp.
Likaså har ytterväggen till ventilationsrummet fläkts upp. Branden har också tryckts vidare,
mot luftriktningen, ner i rummet i industrin. Det är detta som utlöst såväl sprinkler som
rökdetektor. Branden har också tryckts vidare till värmeväxlaren där ett filterpaket brunnit ut
helt.
Tänkbar brandstiftare
Vid undersökningen konstateras att kabeldragningen till den ena spjällmotorn i
ventilationsrummet på taket påvisar kraftiga brandskador. Kabeldragningen går genom
rummets väggkonstruktion och då kan isoleringen till kabeln ha skavts av mot väggens plåt.
Kabeldragningen sitter lågt ner i rummet och torde också ha varit täckt av lagret av
pappersdamm och borde därför inte påvisat dessa brandskador. Därför går det inte att utesluta
att detta kan vara brandstiftaren.
Andra tänkbara brandstiftare
Andra tänkbara brandstiftare är spjällmotorerna och fläkten i rummets tak. Den senare har
efter branden full funktionalitet och fläktbladen slår inte i någonstans. Detta talar för att det
inte är den som är brandstiftare.
Spjällmotorerna påvisar inte heller skador som tyder på att de varit brandstiftaren.
Genom att luften i kanalerna går från ventilationsrummet på taket till värmeväxlaren talar
detta för att branden inte startat i värmeväxlaren.
Vidare har nyttjandet av vegetabilisk olja skett på samma sätt under längre tid och därför
bedöms det inte troligt att oljan självantänt i pappersdammet i ventilationskanalerna.
Genom att lufthastigheten är förhållandevis låg i kanalerna utesluts också statisk elektricitet.

Diskussion/erfarenheter
•

Tack vare det automatiska brandlarmet larmades räddningstjänsten automatiskt.

•

Tack vare sprinklern förhindrades att branden spreds in i produktionslokalen.

•

Tack vare att ventilationskanalerna dels placerats på taket och dels på ett avstånd från
takpappen förhindrades en brand i takpappen.

•

Tack vare att de anställda slog ner branden tidigt med brandsläckare minimerades
skadorna.

•

Hade det funnits någon form av brandvarningssystem i ventilationssystemet hade
branden upptäckt betydligt tidigare.

•

De städrutiner av ventilationssystemet som företaget infört kommer minska såväl
risken som konsekvensen av en brand.
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