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Datum: 

2021-11-19 

Diarienummer: 

2021-000649 

 

Medelpads Räddningstjänstförbund 

Björneborgsgatan 40  

854 60 Sundsvall 

Tel: 060-12 32 00 (vxl) 

Fax: 060-61 68 29 

Hemsida: www.raddning.info 

E-post: mrf@sundsvall.se 

Postgiro: 42 53 01-9 

Bankgiro: 5657-5814 

Org.nr: 222000-0422 

 

Olycksutredare: 

Thomas Hansson 

070-336 82 96 

thomas.hansson@sundsvall.se  

Datum för platsundersökning: 2021-11-18 

Tid för platsundersökning: 13-14:30 

Adress:  

Förhållanden på platsen: Räddningsinsatsen håller på att avslutas 

 
 

  

Brand i restaurangkök spreds till ventilation 

Taktisk information 
Händelsedatum: 2021-11-18 
Tid för första larmsamtal 11:50 
Tid för första enhet på plats 11:57 
Händelserapport nummer: G2021.132096 
Fastighetsbeteckning:   
 
Åkte ut för platsundersökning under pågående räddningsinsats. Informationen vi då 
hade var att det brann i restaurangen och att branden hade spridits till 
ventilation. Väl framme på plats kunde vi konstatera att räddningsinsatsen höll på att 
avslutas då branden var släckt.  

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning 

Utvändigt 
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Äldre byggnad uppförd 1887. Sammanbyggd i ett kvarter med andra gamla byggnader.  
Större delen av bottenvåningen består av restaurang  där branden uppstod i 
köket. Oklar verksamhet på våning 2, kan vara bostäder. 
Byggnaden är uppförd i sten/betong med falsat plåttak.  

Invändigt 

 
 

 
 
Mindre restaurang med plats för 43 sittande gäster fördelat på två rum. 
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Köket är inte avskilt från restaurangen. Till höger i bilden ovan syns kolgrillen där 
branden startade. 
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Brand- och rökskador 

 
 
Brand uppstod i ventilationen ovan kolgrillen. Ventilationen går ut genom väggen i 
köket och löper sedan upp längs fasaden som visas på bilden ovan. Branden spreds i 
hela ventilationen och vid räddningstjänstens framkomst var det kraftig rökutveckling 
och brand uppe i huven längst upp på ventilationen.  
 
Byggnaden är som nämnts tidigare uppförd i sten/betong och fasaden är obrännbar. 
Detta gjorde att ingen brand spreds in i själva byggnaden.  
 
Inne i restaurangen blev det däremot rökigt.  
 
Personal på plats försökte själva släcka branden och använde båden pulver, skum och 
kolsyresläckare.  

Bedömning av brandorsak 
Primärt brandområde är i ventilationen ovan kolgrillen. Värmekällan är glöd eller eld 
från kolet och det som först antändes var fett i ventilationen.  
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Enligt personal på plats sotas ventilationen varannan månad. Vid brandtillfället var det 
ca en månad sedan detta utfördes. Brandorsaken är att ventilationen inte var tillräckligt 
rengjord. Verksamheten bör se över rutinerna för detta och göra rent / sota oftare.  

Behov av vidare utredning 
I det här fallet framstod händelsen som mer omfattande än vad den visade sig vara. 
Den grundläggande olycksundersökningen i händelserapporten bedöms som tillräcklig 
för att uppfylla LSO 3 kap. 10 §. 




