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Uppdragsgivare: Landskrona Räddningstjänst 
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring 
Undersökningen utförd: 2018-01-11 av brandutredare Gert Andersson och                                                
                                                                       Kenneth Persson 
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Upplysningar om olyckan 
 
Larmtid: Onsdag 2018-01-03 kl: 06:26:42 
Adress:  Tågarp Svalövs kommun 
Olyckstyp: Brand i byggnad 
Olycksobjekt: Pelletsfabrik inrymd i kringbyggd gård 
Olycksplats: I den del där tillverkningen av pellets utfördes 
Brandorsak: Okänd 
Insatsrapport nr: 2018000023 
Fotobilaga bifogas:                             Ja 
 
Olycksförlopp 
 
Platsbeskrivning 
 

 ligger utanför tätorten Tågarp i Svalövs kommun. 
Byggnad 1/fabriken har en storlek av ca. 15x45m 
Byggnad 2 och 3 har en storlek av     ca. 20x60m 
Byggnad 4 och 5 har en storlek av     ca. 30x70m 
Vidare på tomten finns bostadshus/villa, maskinhall och en verkstad.  
Närmaste grannfastighet i vindriktningen ligger strax 1000 meter därifrån, med rådande väderlek 
vindriktning och årstid var inte denna hotad. 
 
Omfattning vid ankomst 
 
Räddningstjänsten Svalöv är först på plats och deras vindruterapport är fullt utvecklad brand som 
brunnit igenom taket. Taket där det brunnit igenom är ena hörnet på byggnad 1 (se bild 1 i fotobilaga). 
Detta stämmer överens med den dokumentation som finns på befälets hjälmkamera. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
 
Inriktningen på insatsen från räddningstjänsten blir omgående att hindra brandspridning till övriga 
byggnader. Byggnad 2 som är ett bulklager var utsatt dels för ett kraftigt gnistregn men även för hög 
strålningsvärme. Ett annat hot mot byggnad 2 var de spiro och transportör rör som sammanband 
byggnad 1 och 2, här fanns risk för både ledningsvärme och gnistspridning. Dessa sammanbindningar 
kapades av och rörändarna tätades (se bild 2 o 3). Byggnad 4 som inrymmer en torkanläggning för flis 
och byggnad 5 som är ett lager var också utsatta för stor fara då de låg i vindriktningen för gnistregnet. 
Det fanns även en transportör mellan byggnad 1 och 4 som är en lada där man torkar flis, denna 
transportör öppnades upp på ovansidan och vattenfylldes för att förhindra brandspridning (se bild 4).   
Vid en brandspridning till byggnad 2 hade även byggnad 3 varit i farozonen. Räddningstjänstens 
åtgärder blev att kyla intilliggande byggnader och spola ner gnistregnet. När man fått läget under 
kontroll fick branden i byggnad 1 brinna under kontrollerade former och insatsen gick över till 
bevakning av två personer från räddningstjänsten. Under natten mellan den 3/1 och 4/1 upptäcktes 
glödbränder i byggnad 2:s takkonstruktion (se foto 5) av personalen som bevakade, 
Räddningstjänsten i Svalöv och räddningsledare från Landskrona åkte till brandplats igen och fick med 
hjälp av stegar och skylift släcka de glödbränder som fanns uppe på takstolarna och landgången i 
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byggnad 2. Därefter övergick det till bevakningen igen och denna pågick i räddningstjänstens regi till 
kl.07.42 den 4/1 2018.  
Resurser som var involverade i denna insats var Landskrona, Svalöv, Bjuv, Helsingborg, Tågarp och 
Teckomatorps räddningstjänster. Vidare rekvirerades även depåcontainer, stabs nivå 1 och 
restvärdesräddning.    
 
Fördelning av resurser:     
 
Landskrona:         Insida av vinkeln byggnad 1 och 2 
Helsingborg:         Utsida av vinkeln byggnad 1 och 2 samt uppbyggnad av brandpost 
Svalöv:                 Utsida av vinkeln byggnad 1 och 2 samt byggnad 5 
Bjuv:                     Utsida av vinkeln byggnad 1 och 2 
Teckomatorp:       Vattenförsörjning och bevakning 
Tågarp:                Vattenförsörjning och bevakning 
 
 
Olycksförlopp 
 
Branden upptäcks av en lastbilschaufför ( ) som är på gården för att lossa gods 
vid 06.27 tiden, han ser att det brinner uppe i hörnet av byggnad B1/fabriken (se foto 1). Han börjar då 
tuta med lastbilens signalhorn för att uppmärksamma ägarna till gården då de bor strax intill. Branden 
är kraftig enligt chauffören, han hittar en trädgårdsslang och med denna börja han ”dänka” på fasaden 
som han beskriver det. Det var även chauffören som larmade SOS i första läget. När första 
räddningstjänst styrkan kommer fram är det fullt utvecklad brand i fabriken och branden har även gått 
igenom taket. Troligtvis var hela fabriken övertänd på vindsvåningen/loftet vid framkomst. Detta var 
inget som syntes utifrån genom fönsteröppningarna då ett undertak fanns. Branden spred sig sedan 
mycket fort till hela fabriken. Brandbelastningen var mycket stor med pellets, damm och plastsäckar 
(förpacknings emballage).  
Efter det att räddningstjänsten avslutas närmare bestämt 02:54:41 så upptäcker personalen som 
bevakar från Teckomatorp och Tågarp att byggnad 2 är helt rökfylld och gnistor trillar ner från 
takkonstruktion och den landgång som finns högt upp under tak.  
De kontaktar insatsledaren från Landskrona och beslutet blir att IL och styrka från Svalöv larmas ut 
igen. Vid insatsledarens framkomst kan det konstateras att man har ett flertal glödbränder uppe på 
takstolar och landgång. Med hjälp av en skylift och stegar kunde man ta sig upp på landgången och 
spola rent hela takkonstruktionen från damm och glöder, det fanns även killar på golvet som tog hand 
om de glöder som föll ner.  
Glöderna som orsakat dessa glödbränder måste ha kommit in i byggnad 2 via otätheter i taknock 
(korrigerade eternitplattor/nockpanna) eller vid takfoten som ej heller var tät.   
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UNDERSÖKNING 
 
Direkt olycksorsak/er 
 
I hörnet på byggnad 1/fabriken (se bild 1) där branden först upptäcktes fanns ett mindre rum och i 
detta rum fanns ett ställverk. Detta rum stod under övertryck med hjälp av en fläkt som tog luft utifrån, 
denna konstruktion var dels för att inte få in damm till det varma ställverket men fungerade även som 
kylning. Ovanpå detta rum och ytterväggen stod ytterligare en fläkt vars uppgift var att transportera 
damm från byggnad 2 till fabriken byggnad 1.  
I detta hörn var initialbranden enligt lastbilschauffören och det stämmer enligt den dokumentation som 
finns från räddningstjänsten.  
Om man kan utesluta att branden var anlagd så är det mycket troligt att brandstiftaren finns i någon av 
de två fläktarna eller i ställverket (se bild 12). 
Enligt ägarens teori så tror han att det startat i ställverket, och detta grundar han på hur det såg ut när 
han kom ner till brandplatsen efter det att chauffören väckt honom. 
Siste person lämnade fabriken 24.00 och då var båda fläktarna och ställverket igång. 
Efteråt har det fastställts att pelletspressen stannat under natten och orsaken till detta har ej gått att 
klargöra. 
 
 
 
 
 
 
 
Insatsen 
 
Erfarenheter och erfarenhetsåterföring 
 
Erfarenheter från tidigare larm i denna miljö är att vi fått komma tillbaks för att branden som var 
”släckt” tagit sig igen, så viktigt är att ordna någon form av bevakning som är väl tilltagen i tid. 
Glödbränderna som upptäcktes i detta fall var efter 16 timmar och de gick inte att förnimma på något 
sätt vid räddningstjänstens avslutande, trots att det kontrollerades med värmekamera/öga och näsa.  
Erfarenhet är också att byggnader som legat i vindriktningen för kraftigt gnistregn noga undersöks 
även uppe i takkonstruktionen. 
Den tilltagna bevakningen räddade troligen gården/fabriken från en totalskada. 
 
 
Förslag till åtgärder 
 
Direkt kopplat automatiskt brandlarm till SOS 
Någon form av sprinklersystem. 
Rökluckor. 
Upprättande av insatsplan. 
Rutiner för underhåll (tätare?) 
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Handläggare 
 
____________________ 
 
Gert Andersson,  Räddningstjänsten Landskrona 



Bostadshus

B 1 Fabriken

Brandstart

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

Bild 1

B1 = Fabrik
B2 = Bulklager
B3 = Lager
B4 = Tork
B5 = Lager
B6 = Maskinhall
B7 = Verkstad



Spirorör och transportör som 
sammanband byggnad 1 och 2.

Bild 2



Transportören mellan byggnad 1 och 4 öppnades upp 
på ovansidan och vattenfylldes för att inte få in  glöder i
torken.

Bild 4



Bild 5
B 2 = Bulklager



Här är spirorör och transportörrör avkapade för 
att förhindra brandspridningen mellan byggnad 
1 och 2.

Bild 3



Dörr i brandcellsgräns mellan B 1 och B 2 som var stängd och detta var en av orsakerna att 
brandspridning förhindrades. Bild  6



Kylning av B2 på innergården.
Bild 7



Bild 8

Kylning av B 2 från utsidan av vinkeln



Bild 9

Insidan av fabrikslokalen efter brand



Bild 10

Här kyldes varm pellets från pressen ner



Bild  11

Kylen där kall pellets förvarades



Bild  12

Här  ser vi fläkten som varit placerad uppe i hörnet där branden upptäcktes först, ställverket syns också 
till höger. 



Bild  13

Här har fläkten varit placerad.         Ställverk.



Bild  14

B 1/fabriken till vänster, B 2 /bulklager rakt fram




