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Sammanfattning 
Fredagen den 10:e september kl. 10:33 inkom larm till räddningstjänsten om brand i 
Räddningstjänsten Syds rökövningshus i Löddeköpinge. Branden upptäcktes av två 
medarbetare som försökte släcka branden med hjälp av handbrandsläckare. 

Branden startade på vinden och spred sig till takstolar och en limträbalk. Branden 
begränsades till vinden. Innertak och isolering hade rasat ner på golvet vid upptäckt. 

Det går inte med säkerhet att fastställa vad det är som orsakat branden. Utredarna bedömer 
att det troligaste scenariot är att strålningsvärme från ventilationskanalen har orsakat 
branden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fredagen den 10:e september kl. 10:33 inkom larm till räddningstjänsten om brand i Räddningstjänsten 
Syds rökövningshuset på övningsplatsen i Löddeköpinge. Branden upptäcktes av två medarbetare som 
var på övningsplatsen för en rutinkontroll. Ingen övning pågick denna dag. Branden resulterade i att 
övningshuset kommer vara stängt för renovering och sanering i minst sex månader. Mer info om 
händelseförloppet finns i händelserapport G2021.104359.   

1.2 Uppdrag och mandat 

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Denna utredning 
fokuserar på att om möjligt fastställa orsak till branden samt beskriva brandförloppet. Utredningen ska 
även ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att brand inte ska uppstå på samma sätt igen eller för att 
konsekvenserna ska minimeras. 

 

Olycksutredare 

Jonas Sandberg, brandinspektör, har arbetat med brand- och olycksutredningar sedan 2012, genomgått 
kurs i olycksundersökning-Räddningsverket, kurs i brandplatsundersökning-Statens Kriminaltekniska 
laboratorium. Har arbetat med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor. 

Nina Gustafsson, brandingenjör, har arbetat med brand- och olycksutredningar sedan 2021, har 
genomgått Olycksutredning grundkurs 5 hp vid Karlstads universitet. Arbetar med tillsyn enligt lag om 
skydd mot olyckor samt handlägger bygg- och planremisser. Nina har en bakgrund som brandkonsult 
och har läst påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB). 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen fokuserar på orsak, förlopp och brandförebyggande åtgärder, den berör inte 
räddningsinsatsen. 
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Redovisningsplan 

Rapporten sänds till:  

MSB  

Räddningstjänsten Syd, distrikt Löddeköpinge för uppföljning  

Räddningstjänsten Syd, enheten för samhällssäkerhet som information 

Räddningstjänsten Syd, enheten för insats och ledning som information  

Räddningstjänsten Syd, samtliga insatta befäl för information  

Räddningstjänsten Syd, Verksamhetsstöd för information och beslut om eventuella åtgärder 

Fastighetsägare, för information 

2 Utredningsarbetet 
Datainsamling, analysmetod   

Utredarna har genomfört platsbesök (13 september 2021 och 6 oktober 2021) i byggnaden. I övrigt har 
följande underlag legat till grund för undersökningen:  

 Foton tagna av utredarna vid platsbesök. 

 Räddningstjänsten Syds händelserapport, dnr: G2021.104359. 

 Planritningar. 

Intervju har genomförts med följande personer: 

 Insatspersonal som medverkade vid händelsen. 

 Styrkeledare på station Löddeköpinge. 

 Personal från verksamhetsstöd. 

 Representant från Bjuvs oljeservice. 
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3 Beskrivning av byggnaden och gasolanläggningen 
Byggnaden är uppförd 2001 som ett brandövningshus i två våningsplan med tillhörande pannrum, 
manöverrum, rökmaskinrum och lektionssal. Ovanför övningsdelen på plan 2 finns en vind. Byggnaden 
är utförd med en stomme av trä. Fasaden är klädd med träpanel och taket med tjärpapp. Pannrummet 
utgör en egen brandcell. Utöver brandcellsgränsen kring pannrummet finns inga fler brandcellsgränser i 
byggnaden. Planritning samt fasader syns i Figur 1.  

Innertaket på andra våningen är klätt med en fibercementskiva med bakomliggande plywood. Vinden 
innehåller enbart takstolar samt ventilationskanaler. Ventilationskanalen utgör en nödevakuering av 
övningsröken i byggnaden. När ett nödstopp aktiveras öppnar ett spjäll i kanalen, rökluckor i byggnaden 
öppnas och en fläkt startar för att snabbt evakuera röken. Ovan vindsbjälklaget finns lösullsisolering, 
stenull, ovanpå plywooden. I övningshuset finns ventilationskanaler fästa i taket där det tillförs värme 
vid övning för rökdykning. Se Figur 2 för ett fotografi taget på plan 2 där brandskadorna fanns. I 
pannrummet finns en gaspanna som förser rökövningshuset med värme. Gaspannan drivs med gasol, 
där gasolen leds via ledningar från en gasolcistern som är placerad på övningsgården. 

 

 
Figur 1. Planritning samt fasader över byggnaden. 
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Figur 2. Plan 2 i övningshuset. 

4 Händelsen  
Klockan 10:33 den 10 september 2021 fick räddningstjänsten larm om brand i övningshuset på 
Norrevångsvägen 250 i Löddeköpinge. Personal från räddningstjänsten som befann sig på platsen ringde 
in larmet. De berättade att det var rökutveckling från takfoten och att det brann på andra våningen i 
övningshuset. Ingen övning pågick i huset. De gick in i byggnaden på plan 1, där upplevde de inte någon 
värme. Men när de kom upp på plan 2 var det väldigt varmt och det brann i takkonstruktionen. Innertaket 
har i detta läge trillat ned.  

Vid framkomst såg räddningstjänsten att det var rökutveckling från andra våningen och möttes upp av 
två tekniker från Räddningstjänsten Syd som hade försökt dämpa branden med pulversläckare. När 
styrkeledaren öppnade dörren på andra våningen som nås via balkongen möttes han av mycket rök. På 
första våningen var sikten bättre och där upptäcktes ingen brand. Rökdykare tog sig in på andra 
våningen via balkongen för att lokalisera och släcka branden. När branden var släckt togs beslut om att 
placera stämpar i byggnaden för att säkerställa att konstruktionen inte skulle rasa. 
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4.1 Övriga iakttagelser  

Utredarna har i samband med utredningen noterat brister i det byggnadstekniska 
brandskyddet. Följande brister noterades:   

 Utrymningsvägen från plan två, den utvändiga trappan, är blockerad av ett fast balkongräcke. 
Enligt regelverket som gällde när byggnaden uppfördes, BBR 7, ska det finnas en utrymningsväg 
från varje plan och interntrappan klassificeras inte som utrymningsväg.  

 Tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor saknas. Detta krävs på 
grund av gasolen.  

Utredarna bedömer att ovanstående inte påverkat förloppet vid aktuell händelse och kommer därmed 
inte beröra detta mer i utredningen.  

4.2 Konsekvenser av händelsen 

Händelsen orsakade inga personskador.  

Branden orsakade skador i tak- och regelkonstruktion på vinden. Brandskadorna är framförallt 
begränsade till takstolar, se Figur 3 och Figur 4, och en limträbalk, se Figur 5. Ventilationskanalen för 
rökevakuering från plan 2 fanns centralt placerad i rummet och har fått brandskador, se Figur 6 och Figur 
7. Mindre mängd rök spred sig till övriga delar av byggnaden så som lektionssalen. 

 
Figur 3. Takstol som brunnit av. 
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Figur 4. Takstolar som brunnit av och släppt från sina fästen. Fästena har utgjorts av spikbleck och är inringade i figuren. 

 
Figur 5. Limträbalk som brunnit av. 
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Figur 6. Brand- och sotskador på ventilationskanal från plan 1. 

 
Figur 7. Bild tagen underifrån mot brand- och sotskadad ventilationskanal för rökevakuering på plan 2. 
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5 Brandplatsundersökning  
Utredarna genomförde ett första platsbesök den 13 september 2021. Utredarna gjorde ytterligare 
platsbesök den 6 oktober 2021 tillsammans med representant från Bjuvs oljeservice. Utredarna har 
kontrollerat samtliga utrymmen i övningshuset, men med extra fokus på andra våningen där branden 
troligen ha startat. Utredarna har även haft genomgång av gaspannans funktion. 

Utredarna noterade att ventilationskanalen för rökevakuering har varit väldigt varm runt om på alla 
sidor, se Figur 8. 

 
Figur 8. Ventilationskanal för rökevakuering har varit väldigt varm. 

Utredarna upptäckte att tre takstolar samt en limträbalk har brunnit av. Två av takstolarna har löpt på 
var sin sida av ventilationskanalen, se Figur 9. I dagsläget nyttjas en vattenbaserad rök vid övningar. 
Tidigare användes en oljebaserad rök som var brandfarlig. Denna hade en antändningstemperatur på 
160 grader. Enkla tester har genomförts på den oljebaserade röken av Räddningstjänstens Syds egen 
personal. Vid det tillfället gick det inte att tända enbart oljan med en gasolbrännare, en så kallad krycka, 
däremot när man hällde oljan på en tygbit antändes oljan direkt. Den oljebaserade röken slutade 
användas för cirka 3 år sedan. Utredarna såg rester av den oljebaserade röken på ventilationskanalen för 
rökevakuering, se Figur 9. Rester av den oljebaserade röken återfanns även på andra ventilationskanaler 
i övningshuset.  
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Figur 9. Takstolar har löpt förbi ventilationskanalen. På ventilationskanalen syns rester från den äldre oljebaserade röken som har 
nyttjats i lokalen. 

Det noterades även att en gångbrygga i anslutning av ventilationskanalen hade kraftiga brandskador, se 
Figur 10. Kraftiga kolskador noterades på delen av gångbryggan närmst kanalen. Två av de takstolarna 
som brunnit av har löpt i nära anslutning till ventilationskanalen. Takstolarna har löpt rakt under de 
kvarvarande takstolarna på Figur 10.  

 
Figur 10. Gångbrygga i anslutning till ventilationskanalen på plan 2. 
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Takstolarna som har varit i anslutning till ventilationskanalen har varit infästa i limträbalken, se Figur 11. 

 
Figur 11. Takstolarna har varit förankrade i limträbalken. 

Utredarna kontrollerade kablage samt belysning men hittade inga direkta brandskador på 
belysningsarmaturer. Belysning med tillhörande kablar finns under innertaket, se Figur 12. Enligt 
uppgifter till utredarna har belysningen fungerat vid upptäckt av branden samt under insatsen.  

 
Figur 12. All belysning med tillhörande elkablar är utanpåliggande under innertaket. 
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Utredarna noterade endast enstaka elkablar som löper på vinden. Dessa går till spjället för 
rökevakuering se Figur 13.  

 
Figur 13. Enstaka kablar löper utmed takstolar på vinden. Går till spjäll för brandgasventilation. 

5.1 Övrig information 

Vid det andra platsbesöket var utredarna på plats med representant från Bjuvs oljeservice för att gå 
igenom gaspannan i byggnaden. Bjuvs oljeservice genomför en årlig service på pannan.  

Gaspannan är uppbyggd med två kammare, en kammare där gasolen förbränns och en där luften värms 
upp och sedan strömmar ut i övningshuset med hjälp av en fläkt. Gaspannan är försedd med ett 
överhettningsskydd som ska lösa ut vid 148 grader. Vid platsbesöket noterades att överhettningsskyddet 
inte varit utlöst. Pannan är även försedd med en driftstermostat som ska hålla driftstemperaturen mellan 
110 - 125 grader.  

Under en tid har det enligt uppgifter varit problem vid uppstart av pannan. En manuell återställning av 
brännaren och/eller fläkten har ibland behövts för att pannan ska starta. Att brännaren ibland måste 
återställas kan bero på att tändaren inte fungerar korrekt. Om gasolen inte tänds stänger tillförseln av 
gasol och därför måste en återställning ske. Representant från Bjuvs oljeservice hade ingen kännedom 
om detta.  
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Gaspannan styrs manuellt för både start och stopp. Ingen timerfunktion eller likande finns för att stoppa 
pannan efter en viss tid. Om en övning ska ske är det normala förfarandet att någon åker till 
övningsplatsen och startat pannan. Sedan lämnar man övningsplatsen några timmar under tiden 
övningshuset blir varmt och när övningen sedan ska starta stänger man av pannan och blåser in rök. 
Detta görs då pannan inte kan vara igång samtidigt som rök används då för hög värme medför att röken 
försvinner. Röken som används är en vattenbaserad rök som inte är brandfarlig. Tidigare har oljebaserad 
rök nyttjats. 

Sedan den 1:e september har det genomförts tre övningar, den 1:e, 4:e samt den 8:e september. Den 1:e 
september var övningshuset kallt när personalen anlände så det genomfördes en kall övning. Även den 
4:e genomfördes en kall övning. Den 8:e var det en kvällsövning på plats med både värme och rök. 
Pannan startades under dagen och när personal anlände på kvällen för övning stängde de av pannan och 
startade rökalstraren.  

Det finns ingen nedskriven rutin efter en genomförd övning att tömma byggnaden på rök och kontrollera 
så pannan och rökalstraren är avstängd samt kontrollera övningshuset innan låsning.  

6  Analys 

6.1 Brandorsak och primärbrandplats 

Utredarna bedömer att branden har startat på vinden och att primärbrandplatsen troligtvis har varit i 
takstolar och/eller isoleringen i anslutning till ventilationskanalen.  

En orsak till branden kan vara den oljebaserade röken som fanns på utsidan av ventilationskanalen. 
Oljan kan ha runnit ned i isoleringen och antänts av strålningsvärme från plåten på ventilationskanalen. 
Att den oljebaserade röken fanns på utsidan av ventilationskanalen beror troligtvis på att röken har 
trängt in via springor samt skarvar på ventilationskanalen och bildat en hinna på kanalen. Oljan som 
funnits på utsidan av ventilationskanalen kan på grund av värmen vid övningar runnit ner mot 
isoleringen. Efter en tid blir det tillräckligt med olja för att en antändning kan ske på grund av 
strålningsvärmen från ventilationskanalen. 

En glödbrand i takstolarna har sedan spridit sig längs med takstolarna till limträbalken samt via 
plywooden till ytterligare en takstol.  

En alternativ orsak till branden kan vara att en glödbrand har startat i takstolarna på grund av 
strålningsvärme från plåten på ventilationskanalen. Utredarna har inte kunnat säkerställa om det varit 
isolering mellan takstolar och ventilationskanal innan branden då innertaket har rasat ned. Avståndet 
mellan ventilationskanalen och takstolarna har varit relativt litet. Ventilationskanalen värms upp av 
värmen som tillförs vid en övning och då kanalen är oisolerad skapar det strålningsvärme mot 
träkonstruktionen.  
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Utredarna finner det som mindre troligt att branden startat i anslutning till limträbalken. Detta då 
brandskadorna i konstruktionen runt limträbalken är begränsade. De takstolar som var avbrända har 
varit infästa i nederkanten av limträbalken.  

Utredarna finner det som mindre troligt att branden har orsakats av ett elektriskt fel. Det har enbart 
funnits enstaka kablar på vinden och dessa har inte varit dragna i brandområdet. Kablage har enbart fått 
mindre sotskador och belysningen har fungerat vid upptäckt samt under insatsen.  

6.2 Övrigt 

Den 4:e september övade station Löddeköpinge i övningshuset. Enligt ansvarig övningsledare startades 
inte pannan vid detta tillfälle. Allting tyder på att pannan fungerade korrekt vid övningen den 8 
september. Överhettningsskyddet har inte löst ut och de som övade upplevde inte högre temperaturer 
än vanligt. Vid denna övning var det rök i byggnaden vilket tyder på att pannan stängts av. Vid upptäckt 
av branden var det kallt på plan 1 i övningshuset vilket även det tyder på att pannan har stängts av vid 
övningstillfället.  

Byggnaden har nyttjats på ett annorlunda vis gentemot en vanlig byggnad. Vid övningar har det tillförts 
kontinuerlig värme, över 80 grader, vilket medfört en påfrestning på byggnaden och dess konstruktion. 
Träkonstruktionen har troligtvis förändrats över tid på grund av värmen.   

7 Slutsatser och eventuella åtgärdsförslag 
Det går inte med säkerhet att fastställa vad det är som orsakat branden. Utredarna bedömer att det 
troligaste scenariot är att strålningsvärme från ventilationskanalen har orsakat branden. Utredarna anser 
att ett rökövningshus där värme tillförs inte bör uppföras som en träkonstruktion. Tillförsel av värme 
samt användning av brandfarlig vara ökar risken för uppkomst av brand. 

Utredarna anser att det bör undersökas om det finns möjligheter till fler säkerhetsfunktioner kopplat till 
gaspannan. Det bör finnas system som kopplar ifrån gaspannan för att förhindra att pannan är igång 
under än längre period. Med enbart manuell avstängning finns risk att pannan inte stängs av. Vid 
uppstart av övningshuset är det olämpligt att lämna byggnaden obevakad. Utredarna anser att det alltid 
bör finns personal på plats vid uppstart av pannan samt vid drift. En rutin bör tas fram som tydliggör hur 
byggnaden ska kontrolleras innan och efter övning.  

Om det upptäckts fel och brister på gaspannan bör dessa åtgärdas. I aktuellt fall har återställning av 
brännaren och/eller fläkt använts istället för att kontakta Bjuvs oljeservice för att få felet åtgärdat. 

Utredarna har följande åtgärdsförslag till verksamhetsstöd. 

 Undersöka om det finns möjligheter till fler säkerhetsfunktioner för gaspannan. 

 Framtagande av rutin för uppstart och drift av gaspanna.  

  
 


