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SAMMANFATTNING 
Denna rapport beskriver en brand i ett publikt obemannat solarium (solstudio). Branden upptäcktes 
av en person som solade i solstudion. Den person som upptäckte branden uppger att hon hörde 
andra personer inne i lokalen, kände att det luktade brandrök, klädde på sig och lämnade lokalen.  
 
Händelsen präglas av vissa omständigheter som sannolikt har påverkat händelseutvecklingen på ett 
positivt sätt. Det faktum att hon hörde andra personer inne i lokalen då hon låg och solade kan ha 
gjort henne mer uppmärksam och att hon därmed tidigt kände lukten av brandrök. Om hon hade 
lyssnat på musik med hög ljudnivå hade hon kanske inte hört de andra personerna inne i lokalen och 
inte heller varseblivit brandröken i tid.  
 
Om rökspridningen hade fördröjts något så att branden hade fått större omfattning innan den 
uppmärksammades hade kanske inte lokalen kunnat utrymmas. I ett sådant scenario hade skade-
utvecklingen med stor sannolikhet omfattat svåra personskador.  
 
Lokalen var inte utrustad med en anordning för tidig varning om brand. Det var lyckliga 
omständigheter, inte teknisk skyddsutrustning, som påverkade händelseförloppet och begränsade 
skadeutvecklingen.  
 
Bränder i publika solarier är inte särskilt vanliga men att om de inträffar är risken för svåra 
konsekvenser stor. Skyddsnivån i obemannade publika solarium kan inte anses vara acceptabel om 
lokalerna saknar anordning för tidig varning.  
 
I obemannade publika solarium bör det finnas ett utrymningslarm som aktiveras av ett automatiskt 
brandlarm. Varje solarium bör vara förreglerat över brandlarmet så att solariet stängs av vid 
rökdetektering.  
 
Brandutredaren föreslår att tillsyn av brandskyddet utförs i publika solarier och att skyddsnivån minst 
utformas enligt ovan.  
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1. ANLEDNING TILL UTREDNINGEN 
Denna rapport beskriver en brand i ett publikt solarium (solstudio). Branden upptäcktes av en person 
som solade i solstudion. Brand- och rökskador uppstod i lokalerna men tackvara tidig upptäckt kunde 
skadeomfattningen begränsas. 
 
För brandutredningen har ett särskilt utredningsdirektiv formulerats. Direktivet anger syftet med 
utredningen, vilka frågeställningar som skulle besvaras och vad utredningen särskilt skulle fokusera 
på. I direktivet anges också vilka avgränsningar som skulle gälla för utredningsarbetet. 
 
Syftet med brandutredningen var: 

- att utreda om händelsen är unik eller om det är vanligt med brand i solarium 
- att utreda om den branddrabbade produkten har drabbats av brand i andra delar av landet 

(är detta en enskild händelse eller kan produkten misstänkas omfattas av ett fabrikationsfel?) 
- att redogöra för möjliga förbättringsförslag med avseende brandskydd i publika lokaler med 

solarium. 
 
Frågeställningar som skulle besvaras. 

- Har den aktuella produkten drabbats av brand i andra delar av landet? 
- Vilka åtgärder bör vidtas för att förhindra att människor kommer till skada om en liknande 

händelse inträffar igen? 
 
Utredningen skulle särskilt beakta och redogöra för: 

- Produktens tekniska utformning och dess inverkan på brandförloppet. 
- Det byggnadstekniska brandskyddets utformning och inverkan på händelseförloppet. 

 
Utredningen behövde inte omfatta analys av brandorsak och avgränsades till att enbart omfatta 
brandutredning. Den utgör inte insatsutvärdering och omfattar därmed inte någon analys av 
räddningsarbetet. 
 

2. HÄNDELSEFÖRLOPPET 
2.1 Omfattning och åtgärder vid upptäckt 
Klockan 13:53 lördagen den 10 mars inkom samtal till SOS Alarm om brand i byggnad. Larmaren 
uppger att det brinner i ett solarium, att man ser lågor och att det smäller därinne. 
 

2.2 Omfattning vid räddningstjänstens framkomst 
Vid räddningstjänstens framkomst kl 14:04 konstaterades att branden var begränsad till en lokal och 
att tjock svart rök vällde ut från lokalen. 
 

2.3 Räddningstjänstens åtgärder 
Branden lokaliserades och släcktes av rökdykare. Därefter ventilerades lokalen, akut RVR påbörjades 
och angränsande delar av byggnaden kontrollerades. 
 

2.4 Skadeomfattning 
Brand- och rökskador uppstod i lokalen. Inga skador uppstod i övriga delar av byggnaden. Inga 
personskador uppstod. 
  

2.5 Spridningsrisker  
Risk för brand- och rökspridning samt risk för människors liv och hälsa förelåg. 
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3. HÄNDELSEPLATSEN 
3.1 Området och byggnaden 
Den branddrabbade solstudion ligger i gatuplan i en fyravåningsbyggnad som uppfördes på 1960-
talet. Byggnaden är sammanbyggd med andra byggnader i ett kvarter med sluten kvarters
bebyggelse. I kvarteret finns totalt sex stycken byggnader på två olika fastigheter. 

I gatuplan finns kommersiella lokaler. På plan 2-4 finns bostäder. Källarplan inrymmer garage, förråd 
och tvättstuga. 

So/studion 
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3.2 Brandcellsindelning 
Brandutredaren har inte haft ti llgång t i ll brandcellsritningar men gör, med utgångspunkt från 
ursprungliga planritningar över byggnaden, bedömningen att solstudion utgör egen brandcell 
brandtekniskt avskild från övriga rum och lokaler i byggnaden i brandteknisk klass A60. 

Solstudion ligger i den lokal som ursprungligen utgjorde bilsalong, se ritning nedan. 
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3.3 Startbrandcell 
Solstudion är ett publikt, obemannat drop-in-solarium som håller öppet mellan kl 6-23. I lokalen finns 
5 bås med solarium (enkel, dubbel och stå). Det solarium som brann var ett stå-solarium1.  
 
Branden började och begränsades till den lokal som inrymmer solstudion.  
 

 
Skiss över lokalen 

 

                                                           
1 Tower of Power 180 W, Ultra Tan 
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Del av solstudion, bås 1-4. Bås 5 ligger längre in i lokalen. 

 

 
Stå-solarium Tower of Power 
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4. BRANDUTREDNING 
4.1 Omständigheter 
Brottsmisstanke förelåg varför förundersökning inleddes av polisen. Brandplatsundersökning 
genomfördes med hjälp av brandhund. Inga spår av brännbar vätska påträffades. Förundersökningen 
lades ner, inget brott kunde styrkas. 
 

4.2 Metod och avgränsning 
Räddningstjänstens brandutredare deltog vid polisens brandplatsundersökning. Brandutredaren har 
genomfört intervjuer med berörd insatspersonal, varit i kontakt med MSB för statistikunderlag och 
varit i kontakt med tillverkaren av det aktuella solariet. MSB har bistått med information om och 
statistik över liknande inträffade händelser. Tillverkaren har bistått med information om den aktuella 
solariemodellen. Brandutredaren har också genomfört litteraturstudier och sökt på internet för mer 
information om akrylplast och dess brandegenskaper. 
 
I denna brandutredning är orsaken till branden av underordnad betydelse. Fokus har istället lagts på 
att redovisa om det är vanligt med brand i solarium, om den aktuella produkten förekommer i 
samband med andra inträffade bränder och vilken skyddsnivå som rimligtvis bör finnas i publika 
solarielokaler . 
 

4.3 Upplysningar från berörda 
Den person som larmade uppger i samtal med RL2080 att hon hörde andra personer inne i lokalen då 
hon låg och solade. Strax därefter kände hon att det luktade brandrök. Hon klädde då på sig, 
lämnade lokalen och larmade 112.  
 

4.4 Startutrymme och primärbrandområde 
Branden började i det bås som inrymmer ett stå-solarium. Båset är beläget mot fasadens skyltfönster 
direkt innanför lokalens entré. 
 

 
Branddrabbat bås 
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Delar av det branddrabbade båset väggar och tak är brandskadat. Skyltfönstrets inre ruta har gått 
sönder. Vissa elektriska komponenter i solariet är brandskadade. Om skadorna i de elektriska 
komponenterna har uppstått sekundärt eller om de är primära har inte fastställts i denna utredning. 
 

 
Det brandskadade stå-solariet 

 

4.5 Beskrivning solarium 
Ett solarium består av ett antal lysrör, fläktar och elektriska komponenter (drosslar, kontaktorer och 
kretskort) monterade i en aluminiumram. Brännbara beståndsdelar är ligg- och överdelsskivor som är 
tillverkade av akrylplast. Dessutom finns ett antal mindre plastdetaljer. Den aktuella modellen var ett 
180 W solarium med 52 lysrör. Den hade två fläktar (en kylfläkt och en kroppsfläkt) monterade i en 
låda på taket samt halogenlampa och dekorlysrör. In- och utvändiga skivor var av akrylplast. 
 

4.6 Akrylplast, brandegenskaper 
Brandutredaren har inte haft tillgång till specifik produktinformation om de akrylskivor som används i 
den aktuella solariemodellen. Istället har allmän information om akrylplast utgjort underlag för den 
bedömning som gjorts.  
 
Akrylplast2 är en brännbar plast med en antändningstemperatur som är något högre än trä. 
Antändningstemperaturen för trä (furu) är 240 0C medan akrylplast antänds vid 300 0C. Akrylplast 
mjuknar vid uppvärmning. Dess horisontella flamspridningshastighet klassas som HB enligt 
provningsstandarden UL94 vilket innebär att materialet brinner med en flamspridningshastighet3 
som är max 75 mm/min. Ingen uppgift har hittats om dess vertikala flamspridningshastighet4. Då 
akrylplast brinner utvecklas 26 MJ/kg (trä utvecklar 17 MJ/kg och polypropen utvecklar 46 MJ/kg).  
 
Detta sammantaget gör att i denna utredning dras slutsatsen att om en ljusbåge uppstår som en följd 
av fel i en elektrisk komponent kan akrylplasten antändas och brinna. Värme kommer att utvecklas 
och brandspridning till annat brännbart material kan ske. 

                                                           
2 Polymetylmetakrylat (PMMA) 
3 UL94 anger flamspridningshastighet från 0 mm/min till 75 mm/min för HB klassificering.  
4 UL94 anger tre olika klasser: V0 har efterbrinntid < 10 s, V1 och V2 har efterbrinntid <30 s.  
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4.7 Startföremål och brandorsak 
Utifrån ett brandutredarperspektiv kan ett solarium liknas med en stor sammanhängande 
lysrörsarmatur. I lysrörsarmaturer kan flera olika typer av fel uppstå: 

- Överton5 i ledningsnätet kan orsaka att kondensatorn i armaturen exploderar under 
värmeutveckling. 

- Fel i drossel eller kondensatorn kan orsaka kortslutning och värmeutveckling. 
- Glappkontakt i lysrörshållare kan orsaka kortslutning och värmeutveckling. 
- Blinkande lysrör kan orsaka kortslutning i glimtändaren med värmeutveckling som följd. 

 
I denna utredning har inget tekniskt fel i någon elektrisk komponent särskilt påvisats men ett sådant 
fel kan inte uteslutas. För att en brand ska uppstå måste det finnas brännbart material i närheten av 
den komponent där felet har uppstått. Enligt brandutredarens bedömning finns det tillräckligt med 
brännbart material i solariet för att en brand ska kunna uppstå till följd av tekniskt fel. 
 
Branden kan även vara anlagd med uppsåt. Enligt vittnesuppgifter hördes högljudda röster inne i 
lokalen, strax därefter luktade det brandrök. Vid polisens brandplatsundersökning kunde inga spår av 
brännbar vätska säkras men det innebär inte att branden inte kan ha anlagts. Någon kan ha tänt eld 
på papper eller textilier. Skadegörelse genom anlagd brand med uppsåt kan inte uteslutas. 
 
Sammantaget kan det konstateras att i denna utredning kan varken startföremål eller brandorsak 
fastställas. Tekniskt fel eller anlagd brand kan inte uteslutas. 
 

4.6 Brandförlopp och rökspridning 
Vid räddningstjänstens framkomst, drygt 11 minuter efter branden hade upptäckts, vällde tjock svart 
rök ut ur lokalen. Det var i detta skede farligt att vistas i lokalen utan särskild skyddsutrustning.  
 
Av brandskadorna i det branddrabbade båset kan det konstateras att branden har varit intensiv och 
att risken för brandspridning till övriga delar av lokalen var överhängande. Rökutvecklingen var 
omfattande med rökspridning till övriga delar av lokalen.  
 

4.7 Analys av händelseförloppet 
Den person som upptäckte branden uppger att hon hörde andra personer inne i lokalen, kände att 
det luktade brandrök, klädde på sig och lämnade lokalen. Händelsen präglas av vissa omständigheter 
som sannolikt har påverkat händelseutvecklingen på ett positivt sätt. Det faktum att hon hörde andra 
personer inne i lokalen då hon låg och solade kan ha gjort henne mer uppmärksam och därmed tidigt 
kände lukten av brandrök. Om hon hade lyssnat på musik med hög ljudnivå hade hon kanske inte 
hört de andra personerna inne i lokalen och inte heller varseblivit brandröken i tid.  
 
Om rökspridningen hade fördröjts något så att branden hade fått större omfattning innan den 
uppmärksammades hade kanske inte lokalen kunnat utrymmas. I ett sådant scenario hade skade-
utvecklingen med stor sannolikhet omfattat svåra personskador.  
 
Lokalen var inte utrustad med en anordning för tidig varning om brand. Det var lyckliga 
omständigheter, inte teknisk skyddsutrustning som påverkade händelseförloppet och begränsade 
skadeutvecklingen.   
 

                                                           
5 Överton i ledningsnätet kan uppstå om flera olinjära strömförbrukare samtidigt är anslutna till samma 
säkringsgrupp (Handbok Elektricitet och bränder, David Widlund).  
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4.8 Statistik, andra inträffade bränder i solarium 
Genom att studera de insats- och händelserapporter som landets räddningstjänster har rapporterat 
in till MSB under åren 2006-2015 kan man fastställa att under denna period har räddningstjänsten 
vid totalt 23 tillfällen larmats till bränder i solarium6. De brandorsaker7 som uppges i dessa rapporter 
är fördelade enligt: 
 

Brandorsak Antal 
Anlagd med uppsåt 9 
Tekniskt fel 8 
Okänd  3 
Explosion 1 
Rökning 1 
Värmeöverföring 1 

 
Information om vilka fabrikat som har varit inblandade i dessa bränder har inte gått att få fram av 
den erhållna statistiken. 
 
Bland de inrapporterade brandutredningar som finns i MSB:s RIB bibliotek finns 4 st rapporter om 
brand i solarium. Rapporterna är upprättade under åren 1998 till 2007. I tre av dessa brand-
utredningar har brandorsak inte gått att fastställa. I en av brandutredningarna har tekniskt fel 
angivits som brandorsak. Uppgifter om fabrikat är inte särskilt specificerat. 
 
MSB publicerar på sin hemsida de olycksundersökningar som har skickats in till MSB. Kategorin 
”Brand i byggnad” omfattar ca 800 inrapporterade brandutredningar. Bland dessa påträffades ingen 
rapport om brand i solarium.  
 

4.9 Resultat av brandutredningen 
Den inträffade branden begränsades till egendomsskador. Lyckliga omständigheter, inte teknisk 
skyddsutrustning, medförde att ingen person kom till skada.  
 
Brand i publika solarier inte är särskilt vanligt. Vid de bränder som har inträffat har anlagd med 
uppsåt eller tekniskt fel angetts som brandorsak men det är också vanligt att man inte lyckas 
fastställa brandorsak (okänd). Inget fabrikat kan utpekas som särskilt drabbat av brand. 
 

5. SLUTSATS BRANDUTREDNING  
6.1 Slutsats och erfarenheter, branden 
Sammantaget drar brandutredaren slutsatsen att bränder i publika solarier inte är särskilt vanliga 
men att om de inträffar är risken för svåra konsekvenser stor. Skyddsnivån i obemannade publika 
solarium kan inte anses vara acceptabel om lokalerna saknar anordning för tidig varning.  
 
I obemannade publika solarium bör det finnas ett utrymningslarm som aktiveras av ett automatiskt 
brandlarm. Varje solarium bör vara förreglerat över brandlarmet så att solariet stängs av vid 
rökdetektering.  
 

  

                                                           
6 E-postmeddelande 2018-03-23 Morgan Asp, MSB 
7 Preliminär bedömning utförd av respektive brandbefäl (avser i regel inte fördjupad brandutredning utförd av 
särskilt utbildad brandutredare). 
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6. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
- Inventera och registrera förekommande publika solarium inom medlemskommunerna. 
- Fastslå vilken skyddsnivå som skäligen ska gälla i publika solarier. 
- Utför tillsyn och begär åtgärder utifrån fastslagen skyddsnivå. 

 

7. UNDERLAG OCH INFORMATION FÖR UTREDNINGEN 
Uppgifter och värdefull information för denna rapport har inhämtats från berörd räddningspersonal 
inom Räddningstjänsten Enköping-Håbo samt från MSB och från tillverkaren Ultra Tan AB. 
 




