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Sammanfattning 
Kl 06:54 aktiverades ett automatiskt brandlarm på  i Håbo kommun. Personalen på plats tog sig 
till brandlarmets centralapparat och utläste att den aktiverade detektorn var placerad i ”Stallet”. Väl på plats 
konstaterades att en större lokal på plan 1 var rökfylld och att det brann och ”sprakade” vid och omkring en 
kontakt längs med ena väggen. Personalen tog då en handbrandsläckare (pulver, 6 kg) som satt monterad vid 
entrén, gick in någon meter i rummet med en låg ställning och tömde brandsläckaren mot lågorna. Därefter 
stängdes dörren och man inväntade Räddningstjänsten. 
 
Syftet med utredningen är: 

- Att utreda vad som orsakade branden. 
- Att redogöra för agerande och händelseförloppet innan RTJ anlände. 

 
De frågeställningar som särskilt ska besvararas är: 

- Vad orsakade branden? 
- Hur agerade personal på plats då brandlarmet löste ut? 
- Vilka åtgärder bör vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen? 
- Fanns byggnadstekniska förutsättningar att begränsa branden? 

 
Stallet är en ca 600 kvm stor byggnad, från sekelskiftet, i två våningsplan samt en vind. Det undre våningsplanet 
är en festlokal- och eventlokal. Det övre våningsplanet (benämnt plan 1), vilket är där branden startade, är en 
utställnings-  och eventlokal som sträcker sig över halva stallet, ca 300kvm. Dagens utseende har tillkommit i 
etapper, då lokalerna har byggts om från stall till dagens utseende. I början av 2000 gjordes en större 
ombyggnation där även byggnadens bärverk till stor del gjordes om samt att i princip hela övervåningen revs 
för att sedan byggas upp igen över halva byggnaden med helt nytt bjälklag och bärverk.  
 
Den elektriska installationen i lokalen utfördes under sommaren 2019 av en behörig elektriker. 
 
Enligt personalen på  startade man två elektriska element i startutrymmet ca 15.00 dagen före 
branden. Elementen har använts tidigare, och tanken var att man skulle gå upp på kvällen och stänga av dessa, 
men detta glömdes bort varpå de fortfarande troligtvis var igång när branden startade.  
 
Redan tidigt in i räddningstjänstens brandplatsundersökning talade vittnesuppgifter om att det brann i den 
elektriska utrustningen och att man hade hört ett ”sprakande” från det aktuella området i lokalen. 
Brandplatsundersökningen talar även för att branden startat i en fördelardosa. Då inga brister som tros ha 
orsakat branden upptäcktes på anläggningens uppbyggnad har uteslutningsmetoden används för att få fram en 
trolig brandorsak. Slutsatsen vid detta är att branden troligen orsakats av en glappkontakt någonstans i den 
aktuella dosan, orsakat av det regelbundna uttaget av hög effekt. Denna höga effekt orsakar värme som i sin 
tur har försämrat kontakten mellan metallytorna i dosan vilket har lett till varmgång. 
 
Det byggnadstekniska brandskyddet har bortsett från det automatiska brandlarmet närmast varit obefintligt 
och hade inte personalen agerat och släckt branden hade risken varit stor att skadorna hade blivit omfattande. 
 
Fastighetsägaren rekommenderas att gå igenom övriga delar av installationen och säkerställa att kontaktytor i 
fördelardosor och uttag inte är påverkade av det regelbundna effektuttag som elementen medfört. 
 
Fastighetsägaren rekommenderas att se över möjligheten att värma upp det aktuella utrymmet på ett annat 
sätt än med elektriska element med högt effektuttag. Då elektriska element ändå används rekommenderas det 
att dessa sätts på timer och endast används under kortare tider än vad som var fallet här (det är dock omöjligt 
att säga en rimlig maximal tid). 
 
Fastighetsägaren rekommenderas se över det byggnadstekniska brandskyddet och förbättra det i nivå med den 
brandskyddsbeskrivning som togs fram 2000 i samband med den större ombyggnationen som ägde rum då.  
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2. Inledning 
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts” LSO 3 kap 10§. 
Begreppet olycksundersökning omfattar såväl utredning av orsaker och förlopp (olycksutredning) som utvärdering 
av insatsens genomförande (insatsutvärdering). Om olyckan både utreds och insatsen utvärderas utförs en 
komplett olycksundersökning. Utreds enbart olyckans orsak och förlopp genomförs en olycksutredning. Avser 
olycksutredningen en brand kallas utredningen för brandutredning. 
 
Denna rapport omfattar utredning av en brand som startade i en elektrisk installation på . Tack 
vare en snabb insats av den egna personalen med en pulversläckare begränsades skadorna till den aktuella 
delen av rummet. 
 

2.1 Händelsen 
Händelsen är en brand i elektriska komponenter vid . Bedömningen är att branden kunde ha 
fått allvarliga konsekvenser om inte personalen agerat så rådigt som man nu gjorde. 

2.2 Utredningsdirektiv 
För denna utredning har ett särskilt direktiv formulerats. Direktivet beskriver syftet med utredningen, vilka 
frågeställningar som ska besvaras och vad utredningen särskilt ska fokusera på. I direktivet klargörs också vilka 
avgränsningar som ska gälla för utredningsarbetet. 
 

2.2.1 Syfte, frågeställningar och särskilt fokus 
Syftet med utredningen är: 

- Att utreda vad som orsakade branden. 
- Att redogöra för agerande och händelseförloppet innan RTJ anlände. 

 
De frågeställningar som särskilt ska besvararas är: 

- Vad orsakade branden? 
- Hur agerade personal på plats då brandlarmet löste ut? 
- Vilka åtgärder bör vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen? 
- Fanns byggnadstekniska förutsättningar att begränsa branden? 

 
Utredningen ska särskilt beakta och redogöra för: 

- Eventuella bakomliggande faktorer som kan ha bidragit till branden (felaktig installation, utebliven 
elrevision). 

- Kan händelseförloppet förklaras av överbelastning/effektuttag eller uppkommet fel i elanläggningen 
(gnagare eller annan åverkan på elinstallationen)? 

- Hur agerade personal på plats? 
- Det byggnadstekniska brandskyddets utformning och dess inverkan på händelseförloppet. 
- Det organisatoriska brandskyddets utformning och inverkan på händelseförloppet. 

 

2.2.2 Avgränsningar 
Utredningen begränsas till att enbart omfatta utredning av branden. Den utgör inte någon insatsutvärdering 
och omfattar därmed inte heller någon analys av hur insatsen genomfördes. 

2.3 Metod 
Branden har utretts genom två platsbesök samt intervjuer med personal i verksamheten, Räddningstjänstens 
personal, den elektriker som installerade elen samt två externa elektriker. Facklitteratur på området har även 
studerats. 
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3. Händelseförloppet 

3.1 Omfattning och åtgärder vid upptäckt 
Kl 06:54 aktiverades ett automatiskt brandlarm på  i Håbo kommun. Personalen på plats tog sig 
till brandlarmets centralapparat och utläste att den aktiverade detektorn var placerad i ”Stallet”. Personalen 
förstod då direkt var den detektorn är placerad och sprang upp för att undersöka orsaken till det aktiverade 
brandlarmet. Väl på plats konstaterades att en större lokal var rökfylld och att det brann och ”sprakade” vid 
och omkring en kontakt längs med ena väggen. Personalen tog då en handbrandsläckare (pulver, 6 kg) som satt 
monterad vid entrén, gick in någon meter i rummet med en låg ställning och tömde brandsläckaren mot 
lågorna. Därefter stängdes dörren och man inväntade Räddningstjänsten. 

3.2 Omfattning vid räddningstjänstens framkomst 
När Räddningstjänsten kom till platsen var det dålig sikt i rummet på grund av brandrök samt pulvret från 
pulversläckaren. Inga öppna lågor kunde dock ses från brandområdet. 

3.3 Räddningstjänstens åtgärder 
Räddningstjänsten påbörjade direkt arbetet med att säkerställa att branden var släckt. Material frilades i 
anslutning till brandområdet, både i rummet och på vinden ovanför. Ingen brand påträffades och avslutningsvis 
ventilerades den sista röken ut från byggnaden. 

3.4 Skadeomfattning 
Skadorna stannade vid brand och sotskador vid primärbrandområdet och dess absoluta närhet. Viss isolering 
på vinden blev brandskadad. Lokalen fick saneras från rök och brandsläckningspulver. 

3.5 Spridningsrisker  
Hade inte personalen agerat så snabbt och så resolut som man nu gjorde har det funnits en stor sannolikhet för 
att skadorna hade blivit omfattande i den aktuella byggnaden. Det fanns gott om gammalt, torrt brännbart 
material i närheten, bland annat i själva träkonstruktionen, som vid en brandspridning till det troligtvis hade 
varit svårsläckt och med stora skador som följd.  
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4. Händelseplatsen 

4.1 Området och byggnaden 
Stallet är en ca 600 kvm stor byggnad, från sekelskiftet, i två våningsplan samt en vind. Det undre våningsplanet 
är en festlokal- och eventlokal. Det övre våningsplanet är en utställnings-  och eventlokal som sträcker sig över 
halva stallet, ca 300kvm. Stallet byggdes för att fungera som häststall på bottenvåningen och övervåningen har 
troligen fungerat som förvaring av foder och utsäde. Dagens utseende har tillkommit i etapper, då lokalerna 
har byggts om från stall till dagens utseende. I början av 2000 gjordes en större ombyggnation där även 
byggnadens bärverk till stor del gjordes om samt att i princip hela övervåningen revs för att sedan byggas upp 
igen över halva byggnaden med helt nytt bjälklag och bärverk.  

 
FIGUR 1 FLYGFOTO, MED AKTUELL BYGGNAD MARKERAD 
 
Stallet har en trästomme som består av en äldre del som är kvar från när byggnaden uppfördes, men den större 
delen av detta bärverk har ersatts av limträbalkar, vilket gjordes omkring 2002. Den stora ändringen som 
utfördes var att ta bort de lodräta pelare som höll uppe bjälklag och takstolar. Det större antalet av dessa 
pelare har i samband med den senaste ombyggnationen kapats och ersatts med stödbenspelare och nya 
takstolar (limträbalkar), se figur 2 och figur 3. Stödbenspelarna har ”gömts” undan utmed väggar och skapar en 
möjlighet att öppna upp lokalerna utan att pelarna tar utrymme och sikt genom lokalen.  
 
Fasaden består av putsad tegel. 

 
FIGUR 2 AVKAPADE BÄRANDE PELARE 
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FIGUR 3 MARKPLAN, UTMED VÄGGEN SYNS DE NYA STÖDBENSPELARNA SOM BÄR UPP TAKSTOL. 
 

4.2 Det byggnadstekniska brandskyddets utformning och dess inverkan på 
brandförloppet 

I samband med den större ombyggnationen som gjordes var det tänkt att ett flertal brandceller skulle skapas. I 
den brandskyddsbeskrivning som togs fram för ombyggnationen går det att utläsa att följande brandceller 
skulle skapas: 

 Markplan med entresol 

 Plan 1 

 Vind 

Det kunde dock snabbt konstateras vid en inventering som genomfördes av RTJEH 2020-01-14 att det föreligger 
så mycket brister att det är högst oklart om brandskyddsbeskrivningen verkligen följdes eller om det bara 
utfördes på ett felaktigt sätt, t ex kan det nämnas att det från vinden går att titta ned på plan 1 vid sidan av de 
limträbalkar som genombryter bjälklaget. Dörr i brandcellsgräns mellan plan 1 och markplan saknar täckbrickor 
därtill är det högst osäkert om de genomföringar som går från ventilationsrum på plan 1 till kök på 
bottenplanet. 
 
Om ändringarna hade gjorts efter beskrivningen hade brandgaserna stannat på plan 1 men då det var otätt 
skadades isoleringen på vindsplanet.  
 
 

 
 

 
Det fanns således inte några byggnadstekniska förutsättningar för att begränsa branden. Anledningen till att 
branden begränsades till en mindre yta och blev liten i omfattning var installationen av det automatiskt 
vidarekopplade larmet, snabbt agerande av personal, både släckinsatsen men också att de ringde 112 och 
bekräftade att det var en brand i lokalerna. Därtill fick räddningstjänsten larmet snabbt då det var 

FIGUR 4 VINDSPLANET 



 

8 
 

vidarekopplat till larmcentral. Om inte personalen agerat så pass snabbt som de gjorde hade skadorna troligen 
blivit mycket större. 
 
 

 
FIGUR 5 GENOMSKÄRNING. BRANDEN STARTADE PÅ PLAN 1.  
 

4.3 Det organisatoriska brandskyddet 
 
Vid den senaste tillsynen (2018) framkom det att verksamheten har årliga brandskyddsutbildningar där 
personalen får träna på att hantera en handbrandsläckare. Räddningstjänsten ställde inga krav om åtgärder 
kopplade till det organisatoriska brandskyddet vid tillsynen. 
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5. Brandutredning 

5.1 Omständigheter 
Tidigt under insatsen, baserat på personalens vittnesuppgifter och de faktiska skadorna så kan det med stor 
sannolikhet konstateras att branden har startat i elsystemet, antingen i en matarkabel, i en dosa eller i ett 
vägguttag.  

5.2 Metod och avgränsningar 
Brandplatsundersökning genomfördes där personalen som arbetade vid tiden för branden intervjuades. 
Samma dag genomfördes även en telefonintervju med den elektriker som installerat elsystemet. Vid ett 
platsbesök veckan efter fanns denna elektriker på plats och en andra intervju kunde genomföras. Utomstående 
synpunkter har inhämtats från två håll, dels en anställd inom Räddningstjänsten som är utbildad elektriker, och 
dels från ytterligare en elektriker.   

5.3 Upplysningar från berörda 
Enligt personalen på  startade man två elektriska element i startutrymmet ca 15.00 dagen före 
branden. Elementen har använts tidigare, och tanken var att man skulle gå upp på kvällen och stänga av dessa, 
men detta glömdes bort varpå de fortfarande troligtvis var igång när branden startade. Dessa element har 
enligt personalen inte stått på under en sådan lång tid tidigare (ca 15 timmar). 

 
FIGUR 6 DE ELEMENT SOM ANVÄNDES VID DET AKTUELLA TILLFÄLLET, BÅDA PÅ 2000W 
 

5.4 Särskilda iakttagelser vid brandplatsundersökningen 
Vid brandplatsundersökningen sattes delar tillbaka av det material som tidigare brutits bort, tillbaka. Detta för 
att få en bild av hur det såg ut vid brandstarten. Det kunde då konstateras att det i huvudsak varit de elektriska 
komponenterna som har varit inblandade i branden, även om träreglar och annat fått värme- och sotskador. 

5.5 Startutrymme och primärbrandområde 
Startutrymmet är en större lokal i en konferensanläggning där gäster bland annat kan mingla vid fester. 
Primärbrandområdet är i anslutning till en dosa och ett vägguttag i byggnadens västra långsida. 



 

10 
 

 
FIGUR 7 LOKALEN DÄR BRANDEN STARTADE 
 

 
FIGUR 8 LIKNANDE INSTALLATION I EN ANNAN DEL AV LOKALEN 
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FIGUR 9 PRIMÄRBRANDOMRÅDE 
 
 

5.6 Elektriska installationen 
Den elektriska installationen i lokalen utfördes under sommaren 2019 av en behörig elektriker. Den består av 
tre grupper på 10A-säkringar. Från elcentralen matas strömmen i en kabel med 2,5 mm2 i kabeldiameter. På 
varje grupp sitter sedan fördelardosor och uttag. Man har även, i ett senare skede, installerat 3-4 mindre 
spotlights kopplade till dessa fördelardosor (denna installation har gjorts av en annan elektriker). Från dosorna 
går sedan kabel med 1,5 mm2 i kabeldiameter ut till eluttagen.  
 

 
FIGUR 10 DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN, MED ELEMENT 
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FIGUR 11 PRIMÄRBRANDOMRÅDE MED DET UTTAG SOM SATT UNDER FÖRDELARDOSAN 
 
Enligt den elektriker som installerade elen var tanken från början att uttagen skulle användas till t ex belysning 
och armaturer som kräver mindre effekt än de element som nu användes. 
 
Av de två utomstående elektriker som har granskat installationen är den enda kommentaren som inkommit att 
man normalt sett inte har en kabel med lägre kabeldiameter ut till uttagen än vad man har som matarkabel. 
Detta bedöms dock inte ensamt ha varit orsaken till branden i det aktuella fallet. Kabeldiametern bedöms 
tvärtom ha varit överdimensionerad sett till det möjliga effektuttaget, detta på grund av 10A-säkringarna 
(säkringarna medförde ett maximalt effektuttag på 2200W per säkring enligt en grundläggande effektformel1, 
medan en kabel på 2,5 mm2 normalt sett klarar mer än så).  
  
Vid branden löste enligt fastighetsägarens representant säkringarna där elementen satt i, ut. Även 
jordfelsbrytaren hade löst ut.   

 
FIGUR 12 DET AKTUELLA PROPPSKÅPET 

                                                                 
1 P=U*I, där P är effekt, U är spänning och I är ström. I detta fall är max P=220V*10A vilket ger 2200W innan säkringen löser 
ut.   
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5.7 Brandförlopp och rökspridningsvägar 
Brandförloppet bedöms inledningsvis ha varit långsamt. Överhettade komponenter i elsystemet har orsakat 
värmeutveckling i en fördelardosa varpå skyddsplatsen har smält och börjat brinna. Detta orsakade en kraftig 
rökutveckling vilket innebar att det automatiska brandlarmet aktiverades innan branden hann växa sig större. 
Detta bevisas av det faktum att trots att det runt primärbrandområdet fanns gott om brännbart material i form 
av torrt trä och trots att den aktuella brandplatsen är ca 120 m från centralapparaten i  
huvudbyggnad lyckades personalen slå ner branden med en pulversläckare. 
 
Rök spreds i den aktuella lokalen samt på vinden ovanför. Detta medförde dock inga större skador2.  

5.8 Analys av händelseförloppet 
Analysen av händelseförloppet visar att branden troligen har startat i en fördelardosa. Brandförloppet har varit 
långsamt med kraftig rökutveckling en tid innan öppna lågor slog upp.  

5.9 Resultat 
Personalen har använt två element med högt effektuttag, element som man har använt tidigare, men ej under 
så här lång tid. Inga uppenbara brister har påträffats kring själva elinstallationen bortsett från ett frågetecken 
kring kablarnas diameter. 
 
Utredningen har visat att branden troligen startade i en fördelardosa. Ingen värmekälla utifrån bedöms att 
påverkat dosan och inte heller har det gått att hitta någon särskild brandorsak på själva installationen. Det som 
är mest troligt av de återstående troliga brandorsakerna är då att en glappkontakt orsakat förhöjd värme i den 
aktuella dosan vilket på grund av den långa belastningen ( i tid) slutat i en antändning.  
 
Vid stora effektuttag (då mycket ström passerar) genom en dosa bildas värme. Denna värme leds normalt bort, 
men om denna avledning inte fungerar tillräckligt bra eller om effektuttaget är för stort över tid kan värmen 
som bildas försämra kontaktytorna mellan metallerna i dosan vilket i sin tur kan orsaka en glappkontakt inne i 
dosan. Detta kan även orsakas av att en skruv inte är tillräckligt åtdragen eller att något dragits sönder i 
samband med installationen. Om kontaktytorna försämras (av ovanstående anledningar) bildas ett 
övergångsmotstånd vid glappkontakten, vilket gör att det blir extra varmt på den platsen (varmgång).3 

  

                                                                 
2 Skadorna översteg ej företagets självrisk enligt försäkringsbolagets representant, Mail 2019-11-27,  

 
3 D Widlund, Elektricitet och bränder, 2009, MSB 0084-09 
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6. Slutsats 

6.1 Slutsats och erfarenheter 
Redan tidigt in i räddningstjänstens brandplatsundersökning talade vittnesuppgifter om att det brann i den 
elektriska utrustningen och att man hade hört ett ”sprakande” från det aktuella området i lokalen. 
Brandplatsundersökningen talar även för att branden startat i en fördelardosa. Då inga brister som tros ha 
orsakat branden upptäcktes på anläggningens uppbyggnad har uteslutningsmetoden används för att få fram en 
trolig brandorsak. Slutsatsen vid detta är att branden troligen orsakats av en glappkontakt någonstans i den 
aktuella dosan. Glappkontakten kan ha uppstått av att en skruv inte varit tillräckligt iskruvad eller iskruvad för 
hårt vilket gett utrymme för en ljusbåge som orsakat branden, men mer troligt bedöms det regelbundna 
uttaget av hög effekt vara. Denna höga effekt orsakar värme som i sin tur att försämrat kontakten mellan 
metallytorna i dosan vilket slutligen leder till en varmgång på denna punkt. 
 
Det byggnadstekniska brandskyddet har bortsett från det automatiska brandlarmet närmast varit obefintligt 
och hade inte personalen agerat och släckt branden hade risken varit stor att skadorna hade blivit omfattande. 
 
För att stärka den aktuella hypotesen ytterligare hade Räddningstjänsten (eller 
fastighetsägaren/försäkringsbolaget) kunnat skicka de inblandade komponenterna på analys. Det är möjligt att 
man då hade hittat tecken som kunde verifiera slutsatserna i denna rapport. De begränsade skadorna vid 
branden gör dock att detta inte har prioriterats. 
 
För att utesluta andra brandorsaker hade även det element som var isatt kunnat analyseras ytterligare, 
exempelvis för att säkerställa att det inte varit några fel på termostaten. 

7. Förbättringsförslag 
- Fastighetsägaren rekommenderas att gå igenom övriga delar av installationen och säkerställa att 

kontaktytor i fördelardosor och uttag inte är påverkade av det regelbundna effektuttag som 
elementen medfört. 

- Fastighetsägaren rekommenderas att se över möjligheten att värma upp det aktuella utrymmet på ett 
annat sätt än med elektriska element med högt effektuttag. Då elektriska element ändå används 
rekommenderas det att dessa sätts på timer och endast används under kortare tider än vad som var 
fallet här (det är dock omöjligt att säga en rimlig maximal tid). 

- Fastighetsägaren rekommenderas se över det byggnadstekniska brandskyddet och förbättra det i nivå 
med brandskyddsbeskrivningen som togs fram 2000.  

 




