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6

förord
Kunskapen om bränder, dess orsaker och förlopp samt kun-

skapen om hur man förhindrar nya bränder har tagit ett stort 

kliv framåt de senaste åren. En stor anledning är Räddnings-

verkets brandutredningsverksamhet under åren 1996–2008 

med brandutredare från kommunernas räddningstjänster. 

Sverige ligger långt fram inom brandutredningsområdet och 

tjänar som en förebild för resten av Europa.

Räddningsverket har tidigare givit ut två böcker inom områ-

det, boken Brandutredning (Ulf Erlandsson och Lars-Göran 

Bengtsson 2005) och boken Olycksundersökning (Stefan Särd-

qvist 2005). Djupgående litteratur om elektriska brandorsaker 

har dock saknats i Sverige och även internationellt har det 

funnits mycket få böcker på det ämnet.

Syftet med denna bok är att öka kunskapen om elektriska 

brandorsaker och sprida erfarenheter från de bränder som har 

inträffat. Tanken är att boken ska användas som kunskapskäl-

la och lärobok för brandutredare inom räddningstjänst, polis 

och försäkringsbolag samt för elektriker, besiktningsmän 

med flera. Boken kan också användas för att förebygga elbrän-

der och ge en inblick i regelverk inom el- och brandsäkerhet. 

Genom den expertkunskap och de praktiska exempel som 

samlats i boken vill vi öka kunskapen om elbränder, framför 

allt i bostäder, samt om vad som orsakar bränder och hur en 

elektrisk brandorsak både kan fastställas och uteslutas. 

Efter initiativ från bokens författare David Widlund, Söder-

törns brandförsvarsförbund, har denna bok förverkligats och 

givits ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fram 

till 31 december 2008 kallad Räddningsverket) i samverkan med 

Statens kriminaltekniska laboratorium och Brandskyddsfören-

ingen – Elektriska Nämnden. En referensgrupp har bidragit till 

arbetet, bestående av Conny Olsson, Statens kriminaltekniska 

laboratorium, Reijo Eriksson, Brandskyddsföreningen – Elek-

triska Nämnden samt Ulf Erlandsson, Björn Albinson och under-

tecknad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mette Lindahl Olsson

Enhetschef

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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författarens tack
Under arbetet med denna bok är det många som varit med 

och bidragit på olika sätt, bl.a. genom att delta vid laboratio-

ner, ställa upp på intervjuer, sakgranska innehållet, korrek-

turläsa texten och bidra med bilder. Många brandutredningar 

som brandutredare runt om i Sverige har gjort har lästs och 

använts som underlag till den här boken. Ett stort tack till er 

alla som hjälpt till att föra boken framåt. 

Ett stort tack också till mina arbetsgivare som har låtit mig 

skriva på arbetstid och till mina kollegor som hjälpt mig att 

frigöra tid för skrivandet. Ytterligare ett stort tack till referens-

gruppen som har granskat innehållet och kommit med förslag 

till förbättringar under arbetets gång.

David Widlund

Hösten 2009
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bakgrund
När en brand har inträffat är det relativt vanligt att orsaken 

anges som elektrisk utan att det görs någon djupare undersök-

ning. En anledning kan vara att kunskapen om hur en elbrand1  

kan och bör utredas har varit för låg. Det är naturligtvis viktigt 

att kunna avgöra att en brand orsakades av elektricitet, liksom 

varför, men det är också viktigt att ha tillräckliga kunskaper 

för att kunna utesluta elektricitet som brandorsak. Både i Sve-

rige och internationellt har det varit brist på litteratur som 

kan användas som underlag vid utredning av bränder där el 

varit brandorsaken eller där elkunskaper kan användas för att 

fastställa var branden börjat.

Målgrupp
Denna bok är tänkt att kunna användas av verksamma brand-

utredare och vid utbildning av brandutredare. De brandutre-

dare som avses är utredare inom bland annat polisen, rädd-

ningstjänsten och olika försäkringsbolag. Boken kan dessutom 

fungera som ett underlag för utbildningar och det förebyggan-

de arbete som bedrivs på olika håll i landet genom att bland 

annat öka kunskapen om vanliga brandorsaker och vad som 

inte är vanliga brandorsaker. På så sätt kan den förebyggande 

verksamheten få rätt inriktning. Det är också viktigt att dessa 

kunskaper når fram till elektriker, blivande elektriker, besikt-

ningsmän och andra som är verksamma inom området.

avgränsning
Denna bok tar upp utredning av bränder i framför allt bostä-

der. Innehållet har begränsats till växelström med en frekvens 

av 50 Hz och med en spänning på 230/400 V. Alltså ingår inte 

utredningar av bränder i elektrisk utrustning med likström 

och klenspänning2 (dvs. en spänning upp till 50 V). Åska är 

en förekommande brandorsak i byggnader och därför kan det 

vara bra att känna till dessa skador. Dock beskrivs inte statisk 

elektricitet som fenomen eftersom det inte ingår i avgräns-

1 Definition av elbrand finns i ordlistan i kapitel 9

2 Definition av klenspänning finns i ordlistan i kapitel 
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9

ningen. Den största säkringsstorlek3 som behandlas är 63 A, 

vilket utesluter bränder i exempelvis större industrier, kraft-

ledningar och fordon. De strömmar och spänningar som inte 

tas upp i boken kan dock också orsaka bränder.

3 Definition av säkring finns i ordlistan i kapitel 9
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Figur 1. Atomkärnan är uppbyggd av 
neutroner och protoner runt vilka det 
kretsar elektroner.

Elektron

Proton
Neutron

1 Ellära
Syftet med detta kapitel är att ge grundläggande kunskaper 

om elektricitet för att kunna förstå och ta del av informatio-

nen i de övriga kapitlen. Den som bedömer sig ha tillräckliga 

kunskaper kan naturligtvis hoppa över kapitlet och gå vidare 

till nästa.

grundläggande ellära

ströM

All materia är uppbyggd av atomer. En atom är i sin tur upp-

byggd av en atomkärna med neutroner och protoner, och 

med elektroner som kretsar runt kärnan (figur 1). Protonerna 

i kärnan har en positiv laddning, neutronerna är oladdade 

och elektronerna har en negativ laddning. Elektronerna kan 

lämna en atom och förflytta sig till andra atomer, och på så 

sätt kan det uppstå en elektrisk ström. Hur lätt dessa elektroner 

kan förflytta sig från en atom till en annan är beroende av 

materialet. I exempelvis metaller förflyttar sig elektronerna 

relativt lätt mellan atomerna, och därför är metaller lämpliga 

som elektriska ledare. Olika metaller är dock olika bra som 

elektriska ledare. Ström betecknas I och mäts i ampere som 

betecknas A.

Ett batteri har en positiv pol och en negativ pol. Den posi-

tiva polen är positivt laddad och den negativa är negativt lad-

dad. Dessa poler märks vanligtvis på ett batteri med ett plus-

tecken respektive ett minustecken. En elektrisk ström flyter 

från pluspolen till minuspolen men elektronerna strömmar 

från minuspolen till pluspolen.
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spänning

För att det ska kunna uppstå en elektrisk ström krävs en poten-

tialskillnad, dvs. tryckskillnad, mellan två punkter. Inom ellä-

ran kallas detta för spänning som betecknas U. Spänningen i 

en elektrisk krets mäts i volt och betecknas V. För att förstå 

begreppen ström och spänning kan man jämföra dem med 

vatten i ledningar. Strömmen är flödet på vattnet som ström-

mar fram genom ledningen, alltså den mängd vatten som pas-

serar en viss tvärsnittsarea i ledningen. Trycket i ledningen 

kan sedan jämföras med spänningen i den elektriska kretsen 

där trycket påverkar hur stort flödet kan bli i vattenledningen. 

Ju högre tryck desto högre flöde, och för elektricitet innebär 

det att högre spänning ger högre ström i en krets.

Ibland används termerna klen-, låg- och högspänning4, och 

gränsen mellan dessa går vid 50 V och vid 1 000 V för växel-

spänning. Spänning under 50 V räknas alltså som klenspän-

ning, mellan 50 och 1 000 V som lågspänning5 och över  1 000 

V kallas det för högspänning. Våra vägguttag6 i bostaden har 

normalt 230 V, det vill säga lågspänning.

likströM och växelströM

Det finns två typer av ström inom elektriciteten – likström och 

växelström. Likström innebär att strömmen enbart går i en rikt-

ning (figur 2), från plus till minus. Likström förekommer inte 

i det vanliga elnätet utan är vanligast i batterier. Växelström 

ändrar däremot riktning, och hur ofta den ändrar riktning 

beror på vilken frekvens strömmen har. Frekvensen mäts i Hz 

(Hertz). I Sverige har växelströmmen en frekvens av 50 Hz. 

Växelströmmen kan ritas upp med en sinuskurva7 (figur 3) 

där frekvensen anger hur många svängningar eller perioder 

som strömmen gör under 1 sekund. För 50 Hz innebär det 100 

svängningar och 50 perioder per sekund. 

4 Definition av högspänning finns i ordlistan i kapitel 9

5 Definition av lågspänning finns i ordlistan i kapitel 9

6 Definition av uttag finns i ordlistan i kapitel 9

7 Definition av sinus finns i ordlistan i kapitel 
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Figur 2. Likspänningen håller ett kon-
stant värde.

Figur 3. En sinuskurva för växelström 
ändrar värde hela tiden.

resistans

En elektrisk krets kan antingen vara öppen eller sluten, se 

figur 4 och 5. I en öppen krets finns det ingen kontakt mellan 

den positiva polen och den negativa polen i en likströmskrets. 

När kretsen sedan är sluten behöver någon form av motstånd, 

dvs. en belastning, kopplas in i kretsen för att strömmen inte 

ska bli för hög. I våra hem fungerar exempelvis lampor, en 

spis eller en brödrost som denna belastning. Även en elektrisk 

ledare (i en kabel kan det finnas en eller flera ledare) har ett 

visst motstånd i sig även om det är väldigt litet i förhållande 

till den inkopplade belastningen. Motståndet i ledaren kan 

jämföras med motståndet för vatten att ta sig igenom en vat-

tenledning. Många känner kanske till att trycket vid änden av 

en vattenledning blir lägre om ledningen är lång än om den 

är kort, vilket beror på motståndet i ledningen. Ett motstånd 

i en elektrisk krets benämns resistans och betecknas R. Storle-

ken på resistansen mäts i ohm som betecknas Ω. Resistansen 

i en ledare beror på materialet, längden och snittytans area. 

Tjockleken på en vattenledning påverkar hur mycket vatten 

som kan strömma fram i den, och på samma sätt påverkar 

tjockleken på en elektrisk ledare hur mycket ström som kan 

strömma fram i den. Ju grövre ledare, desto högre ström kan 

gå genom den. Ju längre en ledare är, desto högre blir också 

resistansen i ledningen.

Likspänning 1 period

Tid

Positiv 
spänning
+

0

-

Tid

+

0

-
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effekt

När en belastning kopplas in i en elektrisk krets ger det upphov 

till en ström genom belastningen, förutsatt att kretsen är slu-

ten. Dessutom blir det en spänning över belastningen. Genom 

att veta hur stor spänningen är över belastningen och hur stor 

ström som går genom den kan man bestämma belastningens 

effekt, som betecknas P. Effekten mäts i watt som betecknas W. 

Effekten kan jämföras med en kraft eller en styrka. De flesta 

vet också att en 60 W glödlampa lyser starkare än en glöd-

lampa på 25 W om de kopplas in på samma spänning. 

energi

Energin kan beskrivas som den effekt som omsätts under en viss 

tid. Ordet energi används ofta i samband med att ett utfört arbete 

och då för att nämna hur mycket arbete som blivit utfört. Energi 

betecknas W eller E och mäts i enheten joule som betecknas J. En 

joule är detsamma som en wattsekund (Ws). Det kanske vanligaste 

sättet att komma i kontakt med energi är när vi tittar på elräkning-

en. Där anges ofta kostnaden per kWh, och 1 kWh är det samma 

som 1 000 watt-timmar. Kostnaden beräknas alltså för den energi 

som hushållet förbrukar. Energi kan dock inte upphöra eller för-

svinna, utan den omsätts alltid på något sätt. Det mesta av den 

elektriska energin som används i bostäder övergår i värmeenergi.  

Figur 4. En öppen krets.

Figur 5. En sluten krets.
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beräkning

Den grundläggande ekvationen för beräkningar av elektricitet 

är Ohms lag:

U = I × R där

U = spänningen i volt

I = strömmen i ampere

R = resistansen i ohm

Ekvationen kan även skrivas: I = U / R eller R = U / I

Beräkningsexempel:

Genom en glödlampa går en ström på 0,26 A och lampan är 

inkopplad till ett vägguttag där spänningen är 230 V. Vilken 

resistans har lampan?

Då används formeln R = U / I, vilket ger 230 V / 0,26 A = 885 Ω.

Effekten kan beräknas med följande formel:

P = U × I där

P = effekten i watt

U = spänningen i volt

I = strömmen i ampere

Beräkningsexempel:

En glödlampa på 60 W kopplas in till ett vägguttag med 230 V. 

Vad blir strömmen genom lampan?

Då används formeln I = P / U, vilket ger 60W / 230V = 0,26 A.

Energin betecknas med W eller E och beräknas med följande 

formel:

W = P × t där 

W = energin i joule (J eller Ws)

P = effekten i watt (W)

T = tiden i sekunder (s)

Beräkningsexempel:

En bastu är påslagen på maxeffekt i fyra timmar, och effekten 

är på 4 kW. Termostaten i den här bastun bryter inte när rätt 

temperatur har nåtts, utan bastuspisen är hela tiden påslagen 
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på högsta effekt. Vad är den totala energiförbrukningen och 

vad kostar det att ha bastuspisen påslagen om priset är 1 kr/

kWh? 

Då används formeln W = P × t, vilket ger 4 kW × 4 h = 16 kWh. 

Kostnad = 16 kWh × 1 kr/kWh = 16 kr.

Sammanfattning beräkning

Genom att härleda de olika ekvationerna kan man ta fram de 

ekvationer som finns i cirkeln i figur 6. Själva härledningarna 

redovisas inte här, utan figuren visar bara resultatet. I den mit-

tersta cirkeln väljs antingen I, P, R eller U beroende på vad som 

ska beräknas. I det yttersta området finns sedan tre formler 

som hör till varje val.

På nästa sida visas några produkter som är vanliga i ett hem. 

För varje produkt redovisas effekten, strömmen är beräknad 

med hjälp av formlerna ovan. Om de fyra förbrukarna (dvs. 

apparaterna) nedan är anslutna samtidigt till en och samma 

säkring skulle det gemensamt belasta säkringen med en ström 

på 13,8 A. Den vanligaste säkringen i en bostad har en märk-

ström8 på 10 ampere, och därmed skulle den överbelastas av 

dessa förbrukare.

8 Definition av märkström finns i ordlistan i kapitel 9

Figur 6. Formler för att beräkna olika 
elektriska storheter.

U I
R P

I×R

U×I

P
I
_

U
I
_

P
U
_

U
R
_

_

P
I2 I2×R_

P×R

U2

P
_U2

R

_P
R
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Belastning Effekt, spänning och ström

Hårtork
Effekt: 1 600 W. Spänning: 230 V.  
Ström: cirka 7 A.

Kaffebryggare (perkulator)
Effekt: 800 W. Spänning: 230 V. 
Ström: cirka 3,5 A.

Smörgåsgrill
Effekt: 700 W. Spänning: 230 V. 
Ström: 3 A.

Tv
Effekt: 73 W. Spänning: 230 V. 
Ström: 0,3 A.

serie- och parallellkoppling

Seriekoppling

När flera belastningar kopplas in till en krets kan de antingen 

kopplas i serie eller parallellt med varandra. Det kan också fin-

nas både serie och parallellkopplingar i samma krets. När två 

belastningar kopplas i serie med varandra som i figur 7 går 

samma ström genom båda belastningarna, i detta fall lampor. 

Hur stor spänningen blir över varje lampa är beroende av 

lampornas resistans. Om lamporna har samma resistans blir Figur7. Seriekoppling av två lampor. 

I
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spänningen jämnt fördelad över dem, men är resistansen 

olika stor kommer spänningen över lamporna också att bli 

olika. För en seriekoppling är strömmen alltid lika stor genom 

alla belastningar medan spänningen blir olika stor över varje 

belastning om de har olika resistans. För att få veta hur stor 

ström som passerar genom kretsen och hur stor spänningen 

blir över varje belastning beräknas först den totala resistansen 

i kretsen, genom att beräkna en ersättningsresistans (figur 8) 

för alla belastningar i serie.

Rers = R1 + R2 + R3 …

Figur 8. Beräkning av ersättningsre-
sistans vid seriekoppling.

R1 R2

Rers

R3

När den totala resistansen är beräknad kan man sedan använ-

da Ohms lag för att beräkna strömmen i kretsen, förutsatt att 

spänningen över hela kretsen är känd. När sedan strömmen är 

beräknad och denna är densamma genom alla belastningarna 

kan man också använda Ohms lag för att beräkna spänningen 

över varje belastning.

Seriekoppling är bland annat vanligt i adventsljusstakar 

och i julgransbelysningar. När en lampa skruvas ur är kretsen 

inte längre sluten och alla lampor slocknar.

Parallellkoppling

Vid en parallellkoppling som i figur 10 kommer spänningen 

att bli densamma över båda belastningarna, medan strömmen 

över varje belastning beror på dess resistans. För en parallell-

koppling gäller att spänningen alltid blir densamma över alla 

belastningar medan strömmen är beroende av resistansen. 

Endast om de två belastningarna i figur 10 har samma resistans 

kommer det gå lika stor ström genom båda belastningarna.

MSB_Elbok_inlaga.indd   18 09-10-15   15.04.15



19

I

Figur 10. Parallellkoppling av två 
lampor.

Även för en parallellkoppling beräknas strömmen genom 

kretsen med hjälp av en ersättningsresistans (figur 9). Ersätt-

ningsresistansen beräknas genom följande formel:

1 / Rers= 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3

När den totala resistansen har beräknats kan man också beräk-

na den totala strömmen genom kretsen. Eftersom spänning-

en är densamma över alla belastningar kan sedan strömmen 

genom respektive belastning i kretsen beräknas. Den totala 

resistansen i kretsen blir alltid mindre än den enskilt minsta 

resistansen av de inkopplade belastningarna.

Sammanfattning

Seriekoppling

Strömmen blir densamma genom alla belastningar. Spänning-

en  över varje belastning är proportionell mot resistansen.

Parallellkoppling

Spänningen blir densamma över varje belastning. Strömmen 

är proportionell mot resistansen. Den totala resistansen i 

kretsen är mindre än resistansen hos den minsta inkopplade 

belastningen.

Figur 9. Beräkning av ersättningsre-
sistans vid parallellkoppling. 

R1 R2 R3 Rers
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Figur 9. Parallellkoppling av två 
lampor. 

I

elektrisk leDare

Ledare och isolator

För att en ström ska kunna flyta i en elektrisk krets krävs något 

som kan leda strömmen. Hur bra ett material leder ström 

beror bland annat på materialets resistivitet9 och på hur hårt 

bundna elektronerna är i atomerna, det vill säga hur pass bra 

elektronerna kan förflytta sig mellan atomerna. Koppar har en 

relativt låg resistivitet och leder därmed ström bra, vilket gör 

att den metallen ofta används som en ledare för ström. Andra 

typer av ledare är andra metaller, kol, saltlösningar, syror och 

baser. För att hindra att strömmen tar oönskade vägar används 

isolatorer med en hög resistans, exempelvis gummi, plast, 

porslin, glas eller keramik. En kabel är en elektrisk ledare som 

har försetts med en isolering av plast eller gummi. Dessutom 

finns det så kallade halvledare – material med egenskaper som 

ligger mellan en isolator och en ledare. Exempel på halvledare 

är germanium, kisel och selen. Bild 1 och 2 visar grenuttag där 

koppar används som ledare och plast som isolator.

9 Definition av resistivitet finns i ordlistan i kapitel 9
10 Definition av skyddsledare finns i ordlistan i kapitel 

Bild 1. Ledare, skyddsledare10 och iso-
lator i ett grenuttag.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 2. Ledare och isolator i ett gren-
uttag.

Foto: DAviD WiDLunD

isolatorledare

ledare isolator
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Fasledare, neutralledare, skyddsledare och PEN-ledare

För likström finns benämningarna plus och minus, och de elek-

triska ledarna anges som pluskabel eller minuskabel. För väx-

elström där strömmen hela tiden växlar mellan plus och minus 

benämns kablarna annorlunda. Strömmen kommer då till en 

belastning med en ledning som kallas fasledare11 (fas) och går 

från belastningen genom en annan ledning som kallas neutral-

ledare12 (nolla). En skyddsledare (kallas ibland för jordledare) 

är förbunden med marken och som namnet antyder fungerar 

den som ett skydd. Vid ett fel i en elektrisk apparat, exempelvis 

så att ett hölje av metall blir spänningssatt, ska strömmen gå 

genom skyddsledaren till jord13. Strömmen ska också bli så hög 

att säkringen löser ut. I ett ojordat vägguttag finns en fasledare 

och en neutralledare, men ingen skyddsledare. 

Bild 3 och 4 visar ett vägguttag och en stickpropp14 med 

skyddsledaren, neutralledaren och fasledaren utmärkta. En 

voltmätare som kopplas in för att mäta spänningen mellan 

fasledaren och neutralledaren kommer att visa 230 V. Som 

beskrivits ovan ändras dock spänningen hela tiden. Den spän-

ning som visas i voltmätaren kallas för spänningens effektiv-

värde. Den maximala spänning som uppnås i sinuskurvan är 

325 V, vilket framgår av figur 11. I dagligt tal när spänningen i 

en krets nämns är det alltid effektivvärdet som avses, även om 

detta inte nämns.

I hus som är byggda efter den 1 januari 1994 ska alla uttag 

vara jordade.15 När befintliga installationer kompletteras får 

man bara installera ojordade uttag i hus där det redan finns 

11 Definition av fasledare finns i ordlistan i kapitel 9

12 Definition av neutralledare finns i ordlistan i kapitel 9

13 Definition av jord finns i ordlistan i kapitel 9

14 Definition av stickpropp finns i ordlistan i kapitel 

15 Johnsson bo & frid Johnny; elsäkerhet

Bild 3. Fas- eller neutralledare och 
skyddsledare i ett vägguttag. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 4. Fas- eller neutralledare och 
skyddsledare i en stickpropp.

Foto: DAviD WiDLunD
skyddsledare

fas- eller neutralledare fas- eller neutralledare

skyddsledare
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Figur 11. Effektivvärdets förhållande 
till maxspänningen i en sinuskurva. 
Effektivvärdets storlek visas med den 
streckade linjen.

+325 volt

-325 volt

+230 

-230 

0

sådana ojordade uttag. I en bostad är skyddsledaren och neu-

tralledaren frånskilda men förbinds normalt i elcentralen och 

går vidare därifrån som en gemensam ledare som kallas PEN-

ledare16. Förkortningen PEN kommer från engelskans Protec-

tive Earth Neutral vilket är ett gemensamt ord för skyddsle-

dare och neutralledare. Protective earth är skyddsledare och 

neutral är neutralledare. 

Tre faser

Till en vanlig lampa i en bostad går det två eller tre ledare. Om 

det är två ledare (bild 6) är det en fasledare och en neutralleda-

re. Den tredje ledaren är då en skyddsledare om det behövs en 

sådan. En fasledare räcker för belastningar med lägre effekt, 

men om det krävs en större effekt behövs tre faser (bild 5). I 

det svenska elnätet finns tre fasledare som går fram till elcen-

tralen i varje hus, och de belastningar som har en stor effekt 

är anslutna till alla tre faserna. Sådana belastningar kan exem-

pelvis vara spis, bastuaggregat och varmvattenberedare.

Mellan de tre faserna finns också en spänningsskillnad. 

Spänningsskillnaden (effektivvärdet) mellan faserna är 400 V, 

16 Definition av pen-ledare finns i ordlistan i kapitel 9

Bild 5 (vänster). En kabel med fem 
ledare. Kabeln har tre faser (svart, vit 
och brun) samt en blå neutralledare 
och en grön och gul skyddsledare.

Bild 6 (höger). En kabel med två 
ledare.
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medan varje fas har en spänningsskillnad mot neutralledaren 

och skyddsledaren på 230 V. Denna spänningsskillnad mellan 

faserna beror på att de aldrig har samma värde på spänningen 

samtidigt. Som beskrivits ovan ändras hela tiden spänningens 

storlek i växelspänning, och dessa tre faser är förskjutna mot 

varandra vilket framgår av figur 12 och 13. Som beskrivits tidi-

gare går spänningen från noll till spänningens positiva max-

värde och tillbaka till noll, för att sedan gå till spänningens 

negativa maxvärde och tillbaka till noll. Detta kallas för en 

period. Om en period är 360 grader så är varje fas förskjuten 

till de andra två med en tredjedel, det vill säga 120 grader. 

Summan av de tre fasspänningarna vid en viss tidpunkt är all-

tid lika med noll.

Ledningsareor

För att strömmen i en ledare inte ska bli för hög finns det 

bestämmelser om hur stor säkring en ledning får ha. Om ström-

men blir för hög kan det medföra att ledarens temperatur blir 

högre än vad som är tillåtet. När ledarens temperatur ökar blir 

isoleringen mjukare och när temperaturen blir tillräckligt hög 

finns en risk att isoleringen eller något angränsande bränn-

bart material börjar brinna. I tabell 1 visas den minsta area en 

ledning måste ha för att kopplas till en viss säkringsstorlek.

Figur 13. De tre faserna har en vinkel 
mellan varandra på 120 o samt en 
spänningsskillnad på 400 v.

U
Fas 1 Fas 2 Fas 3

120°
230V120°

120°

230V

23
0V

400V

400V

400V

Figur 12. Sinuskurva för tre faser.
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tabell 2. Färger på ledare i elinstal-
lationer.

Säkringsstorlek (ampere) Area (mm2)

10 1,5 

16 2,5

20 4

25 6

35 10

50 16

63 25

Färger och symboler

De tre faserna betecknas vanligen L1, L2 och L3, neutralleda-

ren markeras med ett N och skyddsledare betecknas antingen 

med PE eller med symbolen i figur 14. En enfasbelastning kan 

betecknas 1 ~ och en trefasbelastning med 3 ~.

För att särskilja de olika ledarna används olika färger. Fär-

gerna har dock varierat med åren, men i tabell 2 redovisas de 

färger som är vanligast i dag.

Ledare Beteckning Nya färger

Exempel på 
färger i äldre 
installationer

Skyddsledare PE, G,  Grön och gul Röd

Neutral ledare N Blå Svart, vit

Fas 1 L1, R
Svart 
(brun kan förekomma)

Svart

Fas 2 L2, S
Brun 
(svart kan förekomma)

Svart, brun

Fas 3 L3, T Svart med vitt streck Vit, grå

Kablar och bränder

Det finns många typer av kablar för att leda ström och en del 

av dem innehåller polyvinylklorid (PVC). PVC är ett material 

som slocknar av sig själv vid en brand men det kan brinna 

under inverkan av en extern låga eller värmekälla. Exempel-

vis kan PVC brinna om en ljusbåge17 kommer i kontakt med 

materialet. När PVC brinner bildas bland annat saltsyra (HCl) 

när gaserna som bildas vid branden kondenseras och kommer 

i kontakt med fukt (vatten). Saltsyra är en syra som är starkt 

17 Definition av ljusbåge finns i ordlistan i kapitel 

Figur 14. Symbolen för en skyddsle-
dare.

tabell 1. Förhållandet mellan säk-
ringsstorlek och minsta area till 
säkringen.
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frätande och kan orsaka korrosion på elektrisk utrustning 

samtidigt som den är hälsovådlig för människor. Det räcker 

med att en fingertjock och decimeterlång kabelbit brinner för 

att det ska bildas tillräckligt mycket saltsyra för att metaller i 

ett rum med en volym på 100 m3 ska korrodera.18

övertoner (förDJupning)

Fenomenet övertoner1919 kan vara svårt att förstå. Det viktigas-

te med detta kapitel är inte att lära sig vad övertoner är utan 

att vara medveten om var det kan inträffa och vilka följder det 

kan få. På så sätt kan man tillkalla expertis när det finns någon 

misstanke om att övertoner har orsakat en brand.

Det svenska elnätet har som tidigare nämnts en frekvens 

av 50 Hz, vilket är en grundfrekvens eller grundton. Den frek-

vensen förutsätter dock att spänningen och strömmen är helt 

sinusformade, och linjära belastningar ger sinusformade kur-

vor. Att förbrukaren är linjär innebär att strömmen och spän-

ningen båda är sinusformade och att sinuskurvan hela tiden 

är likadan för båda, vilket visas i figur 11.

Utöver de linjära förbrukarna finns det även olinjära för-

brukare. Dessa förbrukare drar endast ström under en del av 

sinusperioden, vilket medför att strömmen inte får en jämn 

sinuskurva (figur 15). Då kommer sinuskurvorna för spänning-

en och strömmen inte längre att följas åt eftersom förbruka-

18 restvärdesräddning i samverkan, svenska brandförsvarsföreningen

19 Definition av överton finns i ordlistan i kapitel 9

Figur 15. En jämförelse mellan en 
jämn sinuskurva och en kurva som 
inte är jämn.0
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Bild 7. En lågenergilampa som det 
brunnit i.

ren drar av ström under korta intervaller. Exempel på olinjära 

förbrukare i hemmiljö är

• lågenergilampor (bild 7)

• dimmer till belysning

• tyristorer (en komponent som kan finnas i elektrisk 

utrustning)

• datorer

• videoapparater

• batteriladdare.

När sinuskurvorna blir olika kommer strömmar i andra frek-

venser än 50 Hz, även kallad grundtonen, att bildas. Att det 

bildas strömmar med andra frekvenser kan också benämnas 

på så sätt att det bildas andra toner, så kallade övertoner (efter-

som tonerna har en högre frekvens än grundtonen). Övertoner 

innebär strömmar som inte har en frekvens på 50 Hz utan 

högre. De övertoner som bildas i elkretsen är i jämna 50-tal 

och frekvensen blir 100 Hz (första övertonen), 150 Hz (andra 

övertonen) osv. 

Strömmen i neutralledaren kan bli högre än vad den klarar av.

Den vanligaste övertonen i en elanläggning i bostäder är den 

som har en frekvens på 150 Hz eftersom den är störst vid enfa-

siga förbrukare. Den vanligaste övertonen i industrier har en 

frekvens på 250 Hz (fjärde övertonen). Som beskrivits tidigare 

är summan av strömmarna alltid lika med noll för trefaser 

förutsatt att strömmen har en frekvens på 50 Hz. Om ström-

men är symmetrisk kommer summan av strömmarna i de tre 

faserna också att vara noll vid varje tidpunkt. Detta gäller dock 
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endast med jämna sinuskurvor där spänning och ström följs åt. 

Vid dessa tillfällen går det ingen ström genom neutralledaren. 

När övertoner uppstår med en frekvens av 150 Hz kommer 

strömmarna däremot inte att tas ut av varandra mellan faser-

na, utan det kommer att gå en ström genom neutralledaren. 

Denna ström kan som störst bli lika stor som strömmen i de 

tre faserna tillsammans. På samma sätt som vågor på vattnet 

blir högre när de kommer i fas med varandra och mindre när 

de inte är i fas kan även strömmen bli högre när den är i fas. 

Om strömmen i de tre fasledarna inte längre har en frekvens 

på 50 Hz är det möjligt att de vid vissa tidpunkter kommer i fas 

med varandra, och då kan strömmen bli högre. 

Kondensatorer är känsliga mot övertoner och kan gå sönder 

(explodera)

I dagens samhälle används allt fler datorer, lågenergilampor, 

batteriladdare etc. vilket också leder till fler strömmar med 

andra frekvenser än 50 Hz, dvs. övertoner. I byggnader med äld-

re elinstallationer20 kan den så kallade PEN-ledaren ha endast 

hälften så stor area som fasledarna, och då kan ledaren överbe-

lastas om strömmen enligt ovan blir högre än i fasledarna. Spe-

ciellt kondensatorer21 kan vara känsliga för övertoner eftersom 

övertonerna kan orsaka högre strömmar genom kondensatorn 

än vad den klarar av. Övertoner är bland annat en orsak till att 

kondensatorer i lysrör går sönder och exploderar. En konden-

sator är en elektrisk komponent som precis som ett batteri kan 

lagra en viss elektrisk mängd, dvs. laddas upp. En kondensator 

laddas först upp under en viss tid och kan sen användas som en 

spänningskälla med hög effekt.

20 Definition av elinstallation finns i ordlistan i kapitel 9

21 Definition av kondensator finns i ordlistan i kapitel 
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elektriska skydd

Dubbelisolering

En del elektriska apparater har en extra isolering, s.k. dubbel-

isolering22, för att förhindra att apparatens hölje ska bli spän-

ningssatt. Detta gäller exempelvis borrmaskiner, tv-apparater 

med mera. Apparaten har då en symbol enligt figur 16. Stick-

proppen till dessa apparater passar både jordade och ojordade 

vägguttag.

JorDfelsbrytare

En jordfelsbrytare23 fungerar så att den mäter hur mycket ström 

som passerar ut i den elektriska kretsen genom fasledarna och 

hur mycket ström som kommer tillbaka genom neutralledare, 

och om skillnaden blir för stor bryter den strömmen till kret-

sen. Om det blir något fel på en apparat kommer strömmen 

att gå tillbaka via exempelvis skyddsledaren, eller så kan en 

människa få strömmen genom sig och strömmen går sedan 

ner i jord. Det kan inträffa exempelvis om en person kommer i 

kontakt med en spänningsförande ledare och samtidigt håller 

i ett jordat vattenrör eller en jordad diskbänk. Det vanligaste i 

bostadsmiljö är att jordfelsbrytaren bryter strömmen om skill-

naden mellan utgående och inkommande ström är större än 

30 mA, vilket är en strömstyrka som en människa normalt 

klarar under en mycket kort tid. Jordfelsbrytare finns både för 

enfas och för trefas. Jordfelsbrytare som inte ska skydda män-

niskor utan endast mot brand har ofta en utlösningsström på 

300 mA. I tabell 3 redovisas hur människan påverkas av ström-

mar.24

Ström (mA) Påverkan på människan

0,5 Förnimbarhetsgräns. Obehag kan upplevas.

10 
Kramp kan uppstå så att en person inte kan släppa greppet om ett 
strömförande föremål.

25 Obehag men vanligtvis inga skador.

40–50 Risk för hjärtflimmer och dödlig påverkan.

22 Definition av dubbelisolering finns i ordlistan i kapitel 9

23 Definition av jordfelsbrytare finns i ordlistan i kapitel 9 

24 svenska elektriska kommissionen; handbok 413 potentialutjämning i byggnader

Figur 16. Symbolen för dubbelisolering.

Bild 8. En portabel jordfelsbrytare.

tabell 3.
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Det finns fasta jordfelsbrytare (bild 9) som installeras i elcen-

tralen och som skyddar det mesta av den el som är ansluten till 

centralen. Dessutom finns det portabla jordfelsbrytare (bild 8) 

som kan anslutas till ett vägguttag och som bara skyddar det 

som är anslutet till just det uttaget. All elektricitet i en byggnad 

behöver inte gå via jordfelsbrytaren, utan det förekommer att 

exempelvis varmvattenberedaren är kopplade utanför.

I vissa fall måste det finnas jordfelsbrytare till vägguttag, 

bland annat i följande platser:25,26

• Bygg- och rivningsplatser.

• Uppställningsplatser för husvagnar.

• Fuktiga och våta utrymmen såsom badrum.

• Tillfälliga installationer för mässor och dylikt.

• Utomhus eller inomhus om uttaget ska användas till elek-

trisk utrustning som används utomhus.

• Vid ny- och ombyggnationer av bostäder, grundskolor, fri-

tidshem och daghem.

Sedan 1 januari 2004 måste dessutom alla vägguttag i ett nybyggt 

hushåll skyddas av en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare 

installeras i elcentralen kommer den även att fungera för vägg-

uttag som är ojordade eftersom den mäter skillnaden mellan 

strömmen som går till vägguttaget genom fasledarna och ström-

men som går tillbaka genom neutralledaren. Den mäter alltså 

inte strömmen i skyddsledaren. En jordfelsbrytare bryter dock 

inte om det uppstår glappkontakt i en elektrisk apparat eller vid 

en felström27 som går mellan fas och nolledare.

25 installation av jordfelsbrytare; elsäkerhetsverket: 2002 1:a reviderade upplagan

26 Jordfelsbrytare, goda råd från svenska brandskyddsföreningen; nr 212/041106

27 Definition av felström finns i ordlistan i kapitel 9
28 Definition av gruppcentral finns i ordlistan i kapitel 

Bild 9. En jordfelsbrytare som är 
tillslagen och som är fast installerad 
i gruppcentralen28. Jordfelsbrytaren 
löser ut vid 30 mA och bryter då alla 
tre faser och neutralledaren.

MSB_Elbok_inlaga.indd   29 09-10-15   15.04.21

9



30

säkring

Säkringar används för att skydda ledningar mot för höga ström-

mar och är ett mycket pålitligt skydd.29 Det är mycket ovanligt 

att en säkring inte löser ut såsom den är avsedd att göra. En 

säkring för belysning och vanliga uttag i våra bostäder räcker 

för uttagen och belysningen i flera rum. Vissa förbrukare säk-

ras dock med en egen säkring, t.ex. förbrukare som har en stor 

effekt eftersom en 10 A–säkring inte kan avsäkra mer än cirka 

2 300 W (ger 10 A). Vissa förbrukare har en egen säkring så att 

de inte ska stängas av om säkringen utlöser på grund av ett fel i 

en annan förbrukare. Förbrukare med egna säkringar är bland 

annat kyl, frys, tvättmaskin, bastu och varmvattenberedare. 

Det finns främst fyra olika modeller av säkringar som är bra 

att känna till:

• Glasrörssäkring (bild 10)  • Proppsäkring (bild 11)

• Automatsäkring (bild 12) • Knivsäkring (bild 13)

Glasrörssäkring, proppsäkring och knivsäkring är exempel på 

så kallade smältsäkringar. Om strömmen blir högre än vad 

säkringen ska klara smälter en tråd i säkringen och går av. Hur 

lång tid det tar innan säkringen löser ut är beroende av hur stor 

överström30 som går genom den. Det finns olika kurvor som 

visar hur länge det tar för en säkring att lösa ut beroende på 

vilken ström som går genom den. Kurvorna är olika för olika 

säkringsstorlekar och typer av säkringar. Det finns säkringar 

med olika utlösningstider men samma säkringsstorlek efter-

som exempelvis elektriska motorer kräver en mycket högre 

startström än när de är i normal drift. För elektriska motorer 

används normalt en så kallad trög säkring för att den inte ska 

lösa ut när motorn startar. 

I tabell 4 visas utlösningsströmmar för automatsäkringar, 

både för överlast31 och för kortslutningsströmmar32. I diagram 

1 visas utlösningskurvor för proppsäkringar.

29 beland bernard; examinatin of electrical conductors following a fire

30 Definition av överström finns i ordlistan i kapitel 9

31 Definition av överlastström finns i ordlistan i kapitel 9

32 Definition av kortslutningsström finns i ordlistan i kapitel 

Bild 10. Glasrörssäkring.

Bild 11. Proppsäkring.

Bild 12. Automatsäkring.

Bild 13. Knivsäkring.
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Typ av säkring
Märk-
ström (A) Utlösningsström vid överlast (termisk utlösning)

Utlösningsström vid kortslutning (magnetisk utlös-
ning)

X1 X2 X3 X4

B = Snabb 0,5–63 1,13 x säkringens storlek 1,45 x säkringens storlek 3 x säkringens storlek 5 x säkringens storlek

C = Trög 0,5–63 1,13 x säkringens storlek 1,45 x säkringens storlek 5 x säkringens storlek 10 x säkringens storlek

D = Extra trög 
(motorer etc.)

0,5–63 1,13 x säkringens storlek 1,45 x säkringens storlek 10 x säkringens storlek 20 x säkringens storlek

teckenförklaring till tabellen:
X1: Ström vid vilken automatsäkringen inte får lösa ut inom 1 h.
X2: Ström vid vilken automatsäkringen måste lösa ut inom 1 h. 
X3: Ström vid vilken automatsäkringen får lösa ut tidigast efter 0,1 sekunder.
X4: Ström vid vilken automatsäkringen måste lösa ut in inom 0,1 sekunder.

Proppsäkring

 En proppsäkring består av säkringen, en propphuv som skyd-

dar mot beröring och en bottenkontakt (bild 14). Genom säk-

ringen går en tråd som smälter och går av om belastningen 

blir för hög.

I elcentralen finns bottenkontakter för proppsäkringarna, 

och bottenkontakterna är olika stora för att man inte ska kun-

na sätta i en för stor säkring av misstag. Detta innebär exem-

pelvis att det inte går att sätta en 16 A-säkring där säkringen 

maximalt får vara 10 A. 

Proppsäkringar är märkta med olika färger och de vanli-

gaste färgerna visas i tabell 5.

När säkringen löser ut ska smälttråden gå av. En proppsäk-

ring har dessutom en signalpärla som ska lossna när smälttrå-

den går av. Det kan dock vara svårt att se om säkringen har gått 

sönder eller inte, och därför kan man behöva mäta säkringen. 

Detta kan göras som på bild 15, 16 och 17.

Glasrörssäkring

En glasrörssäkring finns ofta i t.ex. tv-apparater och räknas 

som en smälttrådssäkring. När en sådan säkring går sönder 

bör det synas genom glaset om tråden gått av, men det går 

också att mäta säkringen för att se om det finns någon kon-

takt mellan ändarna på den. Normalt står det på säkringen 

vilken märkström den har. När en glasrörssäkring utsätts för 

de strömmar som uppstår vid en kortslutning går den oftast av 

i stället för att bara lossna i endera änden vilket den kan göra 

tabell 4. utlösningsströmmar för 
automatsäkringar.

Märkström
Färg på  

signalpärla

6 A Grön 

10 A Röd

16 A Grå

20 A Blå

25 A Gul

35 A Svart

50 A Vit

63 A Koppar

Bild 14. Bottenkontakt på 25 A.

Bild 15. Mätning om en proppsäkring 
är hel. På detta sätt mäts resistansen 
i säkringen.

Foto: DAviD WiDLunD

tabell 5.
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Diagrammet visar utlösningstider 
för tröga proppsäkringar utifrån den 
ström som går genom säkringen. 
För att utläsa hur länge det tar för en 
säkring att lösa ut vid en viss ström 
ska först en av linjerna väljas i över-
kant på diagrammet. välj linje utifrån 
vilken säkringsstorlek som avses, 
exempelvis 10 A. Kontrollera sedan i 
diagrammets nederkant vilken av lin-
jerna som motsvarar strömmen som 
går genom säkringen. Följ de båda 
linjer som valts och kontrollera var de 
möts i diagrammet. Följ den punkten 
till höger för att se efter vilken tid 
säkringen löser ut.

Tid-Strömkurvor/Time-current-characteristics/Zeit-Strom-Kennlinien 

Eco gG 2-100A  500V ~ 

Nätkortslutningsström/Prospective current/Unbeeinflußter Kurzschlußstrom                              A(eff) 
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Bild 16. Mätning om en proppsäkring 
är hel utan att den tas bort. På detta 
sätt mäts att det finns spänning.

Bild 17. Mätning om en proppsäkring 
är hel med en fasmätare. Med hjälp 
av magnetfältet ser man om det går 
någon spänning till belastningen. i 
änden på ”pennan” syns att den lyser 
och säkringen är då hel.

om den utsätts för en brand. Det är därför viktigt att under-

söka säkringen ordentligt efter en brand och se på vilket sätt 

den har gått sönder.

Automatsäkring

Automatsäkringar (även kallade dvärgbrytare) används i så 

kallade normcentraler. På säkringen sitter en brytare, och när 

den pekar neråt är säkringen frånslagen och är den uppåt är 

säkringen tillslagen. Därmed är det betydligt lättare att se om 

en automatsäkringar har löst ut. På säkringen står det vilken 

märkström den har och vilken ström som kan passera genom 

säkringen innan den löser ut.

Knivsäkring

Knivsäkringar finns i så kallade fördelningscentraler. Knivsäk-

ringar används för höga strömmar och det krävs ett speciellt 
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verktyg för att byta dem. Dessa säkringar avsäkrar belastningar 

med höga effekter, och därför krävs det både kunskap och för-

siktighet när de byts ut. Dessutom är det viktigt att belastning-

en är frånslagen när säkringen byts för att förhindra ljusbågar. 

En ljusbåge kan uppstå om det går en ström genom kretsen 

när säkringen byts, och eftersom det kan gå höga strömmar 

genom säkringen kan en ljusbåge också bli kraftig.

terMostat

En termostat är till för att hålla en jämn temperatur i elek-

trisk apparat och fungerar som en form av strömbrytare som 

öppnar eller stänger beroende på temperaturen (bild 18 och 

19). Kretsen är antingen öppen eller sluten, och normalt öpp-

nas kretsen när den förinställda temperaturen nås och öppnas 

igen när temperaturen sedan sjunker. Den enklaste formen av 

termostat har bimetallfjädrar som består av två metaller av 

olika material som är sammansatta. Eftersom fjädrarna har 

olika längder vid olika temperaturer kommer fjädern att böja 

sig åt olika håll beroende på temperaturen. På så sätt öppnar 

eller sluter termostaten kretsen. För att undvika gnistbildning 

används ofta ett relä eller en kontaktor för att sluta kretsen. 

En kontaktor är en form av strömbrytare som sluter om det 

är spänning till kontaktorn. Då blir det en sluten krets genom 

kontaktorn.

Ett annat exempel på termostat är ett kapillärrör som inne-

håller en vätska. När vätskan blir varm ökar trycket, och där-

med bryts strömmen till exempelvis ett värmeelement i en 

elektrisk apparat. Kapillärröret är av ofta koppar.

överhettningsskyDD

Ett överhettningsskydd känner också av temperaturen i kret-

sen på samma sätt som en termostat. Skillnaden är att när 

ett överhettningsskydd har brutit kretsen stannar det i brutet 

läge och måste återställas manuellt. Överhettningsskydd kan 

finnas i styrkretsen till exempelvis en kontaktor. En styrkrets 

består av ledningar som går till kontaktorn och som ska styra 

om den är tillslagen eller frånslagen. 

Överhettningsskyddet finns oftast i styrkretsen till kon-

taktorn, och därför förses en del apparater med en så kallad 

Bild 18. Kontakten i en termostat. 
Denna termostat har svetsat fast och 
orsakat en brand (de har dock brutits 
loss på bilden).

Bild 19. Den ena av kontakterna i 
termostaten.
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shunt-utlösning som innebär att överhettningsskyddet bryter 

spänningen till hela utrustningen när det löser ut. Ett sätt är 

att utlösa ett överlastskydd eller att förse apparaten med en 

automatsäkring som bryts om överhettningsskyddet löser ut. 

överlastskyDD

Överlastskydd finns bland annat på elektriska motorer, ofta 

vid motorn. På ett överlastskydd går det att reglera vid vilken 

ström skyddet ska lösa ut för. På bild 20 visas ett överlastskydd 

för trefaser. Överlastskyddet innehåller oftast bimetaller som 

värms upp när strömmen blir hög, och när den blir för hög 

böjer sig bimetallerna så mycket att överlastskyddet löser ut.

överspänningsskyDD

Syftet med ett överspänningsskydd är att skydda en elektrisk 

apparat mot högre spänningar än vad den är avsedd för, bland 

annat i samband med åsknedslag. Det finns flera olika typer av 

konstruktioner av överspänningsskydd. Exempelvis kan en s.k. 

ventilavledare användas för att leda överspänningen till jord. 

el till och i bostäder
Avsikten med detta avsnitt är att ge läsaren en förståelse 

för hur elinstallationen kan se ut i en villa samt i ett flerbo-

stadshus. Det kan i flera sammanhang vara bra att veta var 

olika elektriska installationer kan förväntas finnas och hur de 

benämns. 

villa

En kund i en villa ansluts till elnätet via en servisledning som 

ofta är ansluten till ett kabelskåp, som i figur 17. Kabelskå-

pet finns ofta vid gatan vid tomtgränsen. Servisledningen går 

sedan till en mätartavla som ofta finns på husfasaden eller 

på en elstolpe intill huset. I mätartavlan finns i moderna hus 

normalt elmätaren samt huvudbrytaren och huvudsäkring-

arna (bild 22). I äldre hus kan elmätaren i stället finnas inne 

i bostaden. Från mätartavlan går sedan en huvudledning till 

gruppcentralen som normalt finns inne i själva bostaden. I 

gruppcentralen finns i sin tur en huvudbrytare och säkringar 

Bild 20. Överlastskydd.

Bild 21. Gruppschema för en elcentral.

Bild 22. En mätartavla till en villa.
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Kabelskåp

Servisledning

Fasadmätarskåp

Huvudledning Grupp-
central

Gruppledning

Servisledning

Huvudledning
Gruppcentral

Mätartavla

Neutralskena

Gruppledningar

Jordat uttag Ojordat uttag

Skyddsledarskena

PEN

FAS 1

FAS 2
FAS 3

Figur 17. Elinstallationen till en villa.

Figur 18. Elinstallationen till och i en 
villa där det framgår vad en mätar-
tavla och en gruppcentral innehåller.
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för det som är anslutet till gruppcentralen. Från gruppcentra-

len går sedan gruppledningar ut till de olika belastningarna i 

bostaden, som vägguttag, spisuttag med mera som i figur 18.

För varje gruppledning som går ut från gruppcentralen 

finns det en, två eller tre säkringar i gruppcentralen beroende 

på antalet faser som går till belastningen. Det innebär att det 

i gruppcentralen kan finnas många säkringar. Däremot finns 

det i mätartavlan normalt enbart tre säkringar, en säkring för 

varje fas. Säkringsstorleken som finns på de olika platserna 

blir mindre ju närmare själva belastningen man kommer. Det 

innebär att säkringen normalt är störst i kabelskåpet, i stor-

leksordningen 35 A, lite mindre i mätartavlan med cirka 20 

A, och ytterligare lite mindre i gruppcentralen, oftast 10 eller 

16 A. Säkringarna i mätartavlan ska aldrig vara mindre än i 

gruppcentralen, men de kan vara lika stora.

För att man ska veta vilken säkring som skyddar vilken 

belastning i en bostad är varje säkring numrerad. Intill grupp-

centralen ska det också finnas ett gruppschema (bild 21) som 

anger vilket nummer som hör till vilken belastning, vad säk-

ringen har för storlek och arean på gruppledningen som säk-

ringen skyddar. 

flerbostaDshus

Till ett flerbostadshus kommer elen också från ett kabelskåp, 

liksom för en villa. Från kabelskåpet, som ofta finns ute vid 

gatan eller tomtgränsen, går elen via en servisledning till en 

fördelningscentral som i figur 19. I fördelningscentralen delas 

elen sedan upp i olika områden. Det innebär att fördelnings-

centralen exempelvis kan delas in i tre områden om flerbo-

stadshuset har två trappuppgångar A och B samt en del gemen-

samma utrymmen, exempelvis tvättstuga. Det första området 

skulle då vara alla lägenheter i trapphus A, det andra området 

alla lägenheter i trapphus B och det tredje området den gemen-

samma elen i fastigheten. Från fördelningscentralen går sedan 

huvudledningarna till de olika mätartavlorna. Mätartavlorna 

finns liksom fördelningscentralen normalt i trapphuset eller i 

ett elrum i källaren. Normalt finns det också en mätartavla för 

varje lägenhet och en för den övriga fastighetselen. I hus som 

är byggda från cirka 1960-talet och framåt innehåller mätar-

Bild 23. Mätartavlor i ett trapphus i 
ett flerbostadshus.

Bild 24. En normcentral som utgör en 
gruppcentral i en lägenhet. Grupp-
centralen är från en lägenhet som 
byggdes på 1930-talet och därmed 
finns en elmätare i centralen.
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tavlan en elmätare för varje lägenhet, en huvudbrytare och 

huvudsäkringar för lägenheten. Före 1960 monterades elmä-

taren oftast i själva bostaden. Från mätartavlorna går sedan 

huvudledningar, även kallade stigarledningar, till varje lägen-

het och ansluter där till de olika gruppcentralerna. I övrigt är 

elen i gruppcentralen och bostaden uppbyggd på samma sätt 

som i en villa. 

I bostäder kan det finnas två typer av elcentraler – antin-

gen en gängsäkringscentral (bild 25) eller en normcentral (bild 

24). Gängsäkringscentralen innehåller proppsäkringar medan 

normcentralen har automatsäkringar.

Kabelskåp

Uppgång A Uppgång B

Servisledning
Mätartavla uppg A Mätartavla uppg B

Fördelningscentral

Huvudledning

Gruppcentral
Huvudledning
(Stigarledning)

Eluttag

Figur 19. Elinstallationen till ett fler-
bostadshus

Bild 25. En gängsäkringscentral med 
två olika typer av bottenkontakter 
för säkringar med olika strömstyrkor 
(röda och gröna).
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2 Brandförlopp
Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande kunskap om 

bränder för att kunna förstå och ta del av informationen i res-

ten av boken. Den som bedömer sig ha tillräckliga kunskaper 

kan naturligtvis hoppa över kapitlet och gå vidare till nästa.

antändning
För att en eld eller brand ska kunna uppstå och fortgå krävs

• värme

• bränsle 

• syre

Om proportionerna mellan dessa tre element inte är de rätta 

går det varken att tända en eld eller att få den fortsätta brinna. 

När en brand ska släckas måste ett eller flera av elementen 

tas bort (eller minskas till en viss proportion). Om branden 

orsakas av elektricitet är det värmen i brandtriangeln (figur 

20) som kommer från elektriciteten. Bränsle och syre måste 

tillföras på något annat sätt. 

En brand är en kemisk reaktion som förbrukar syre och där 

bränslet ofta utgörs av kolväten. Under branden bildas ofta 

bland annat koldioxid och vatten, samt en del andra produkter 

beroende på temperaturen och vad som brinner. Först när en 

brand uppstår måste värme i de flesta fall tillföras utifrån, men 

sedan alstrar branden tillräckligt mycket värme för att den ska 

underhålla sig själv. Antändningstemperaturen för de flesta 

fasta material är 300–500°C. För trä beror det bland annat på 

hur poröst träet är, men en källa33 anger antändningstempera-

33 Drysdale Dougal, an introduction to fire Dynamics

Värm
e

Syre

Br
än

sle

Figur 20. Brandtriangeln är grun-
den för alla bränder. 
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turen för trä med en låga till 350°C. Värmen som krävs för 

att antända ett material kommer inledningsvis från den tänd-

källa som tillförs, exempelvis en tändare eller en tändsticka. 

Värmen från tändkällan får bränslet att avge brännbara gaser 

som kan antändas när de blandas med syre. När bränslet väl 

har börjat brinna går värme från lågorna till bränslet så att 

det fortsätter att avge brännbara gaser (figur 21). Värme kan 

spridas på följande tre sätt:

• Ledning. Olika material leder värme olika bra, men metaller 

är exempel på goda värmeledare.

• Konvektion. De luftströmmar som uppstår transporterar 

värme; varma gaser strömmar uppåt samtidigt som kall 

luft sugs in bland gaserna och värms upp. 

• Strålning. Lågor och brandgaser avger även värme genom 

strålning, dvs. elektromagnetiska vågor. Ju mer sot och 

vattenånga som lågorna innehåller, desto mer strålning 

avger de. Förbränning av alkoholer bildar endast lite sot 

och ger alltså relativt lite strålning. Strålningen sprids i alla 

riktningar och därför avtar strålningen med avståndet från 

källan.

Metan är ett kolväte som finns i bland annat naturgas. Vid en 

förbränning av metan sker följande:

Metan + syre => koldioxid + vatten + värme.

Metan som brinner bildar koldioxid, vatten och värme, vilket 

Luft

Varma 
brandgaser

Konvektion

Strålning

Strålning

Figur 21. olika sätt för värmen att 
spridas från lågorna.
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bildas vid de flesta bränder. Som redan nämnts går värmen 

bland annat åt till att värma upp bränslet som brinner. 

flampunkt
En flampunkt uppnås när en brännbar vätska är så varm att 

den avger tillräckliga mängder brännbara gaser för att de ska 

antändas om man tillför en tändkälla. Flampunkten är den 

lägsta temperatur när gaserna från den brännbara vätskan 

kan antändas, vid normalt lufttryck. I tabellen nedan visas 

flampunkten för några vanliga brännbara ämnen.

Ämne Flampunkt °C)

Bensin -40

Diesel cirka 60

E85 -30

Propan (utgör en stor del av gasol) -105

Metan (utgör en del av stadsgas) -188

tabell 6. Flampunkten för några vanliga ämnen.34, 35

Flampunkt kan definieras på följande sätt:36 

Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska 

avger ångor i sådan koncentration i luften att det är antändbara, 

det vill säga den temperatur när vätskans ångor når undre bränn-

barhetsgränsen.

termisk tändpunkt
Med termisk tändpunkt menas den temperatur där ett ämne 

kan antända utan att någon tändkälla tillförs. Temperaturen är 

alltså så hög att ämnet självantänder. Den termiska tändpunk-

ten kan ibland vara så låg som under 100°C men temperaturer 

över 300°C är mera vanligt. I tabell 7 visas den termiska tänd-

punkten för några ämnen.

34 rib, integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor, farligtgodskort från svenska brandskyddsföreningen

35 Drysdale Dougal, an introduction to fire Dynamics

36 rib, integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor
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Ämne
Termisk tänd-
punkt (°C)

Bensin 400

Diesel 220

E85 363

Propan (utgör en stor del av gasol) 450

Metan (utgör en del av stadsgas) 595–650

Trä 600

tabell 7. termiska tändpunkten37, 38 för några ämnen.

Termisk tändpunkt kan definieras på följande sätt:39 

Termisk tändpunkt är den lägsta temperatur som krävs för att 

ett ämne ska kunna antändas utan inverkan av låga eller annan 

tändkälla.

brännbarhetsområde
För att en gas eller ångor av ett ämne ska kunna antändas 

måste det finnas en viss mängd syre (luft) blandat med den 

brännbara gasen eller ångorna. Hur mycket syre som behövs 

är beroende av vilket ämne det är, av temperaturen och av 

trycket. Exempelvis kan inte bensin i en bensintank antändas 

vid 20°C eftersom det blir för mycket bensin i förhållande till 

mängden syre i tanken. Förutsatt att det inte är väldigt lite 

bensin i tanken. 

Det får dock inte heller vara för lite gas i förhållande till 

syret. Därför anges en undre och en övre gräns för hur mycket 

brännbar gas som får finnas i luften, undre brännbarhetsgräns, 

(UB), och övre brännbarhetsgräns, (ÖB). Om ämnets andel under-

stiger den undre brännbarhetsgränsen anger är koncentratio-

nen för låg, och om andelen överstiger den övre brännbar-

hetsgränsen anger är koncentrationen för hög för att ämnet 

ska kunna brinna. Området mellan dessa två gränser kallas 

brännbarhetsområde, och inom det området är förhållandena 

sådana att den brännbara gasen kan förbrännas. 

37 rib, integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor

38 Drysdale Dougal, an introduction to fire Dynamics

39 rib, integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor
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I tabell 8 visas exempel på undre och övre gräns för bränn-

barhetsområdet för några vanliga brännbara ämnen. Gränser-

na anger andelen av ämnet i förhållande till luft i volympro-

cent. Om den undre gränsen exempelvis är 10 procent ska det 

vara 90 procent luft.

Ämne Undre brännbarhetsgränsen (vol%) Övre brännbarhetsgränsen (vol%)

Bensin 0,6 8

Diesel 0,6 7

E85 1 19

Propan 2,3 9,5

Metan 5 16

tabell 8. Brännbarhetsområdet för några ämnen.40 Gränserna anges för normalt luft-
tryck och rumstemperatur.

pyrolys
När trä brinner går en del av värmen åt till att sönderdela 

bränslet i mindre beståndsdelar. Man säger att ämnet pyroly-

serar. Pyrolys kan definieras på följande sätt:41

Pyrolys är en kemisk sönderdelning eller annan kemisk omvand-

ling från komplexa till enklare beståndsdelar, orsakad genom 

inverkan av värme utan hänsyn till temperatur.

Pyrolys är vanligast i organiska material och inträffar normalt 

inte i vätskor eller plaster som brinner. Vid en pyrolys avges 

brännbara gaser som sedan kan brinna. Laboratorieförsök har 

visat att det också bildas en del tjära när trä pyrolyseras vid 

låga temperaturer. En studie42 av pyrolysering i temperaturen 

250–350°C visade att det bland annat bildades cirka 30 procent 

vatten och 13 procent tjära. När temperaturen var högre bilda-

des mindre vatten och enbart cirka 2 procent tjära.

Vid en pyrolys kan det bildas mycket tjära som efter en brand kan 

synas på bland annat fönster. 

40 rib, integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor

41 ondrus Julia, brandteori

42 ondrus Julia, brandteori
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När ett material inte brinner med öppen låga utan i stället 

glöder bildas mycket pyrolysprodukter. Dessa produkter för-

bränns inte utan kan i stället samlas i ett utrymme. Samtidigt 

bildas normalt gasen kolmonoxid som är giftig vid inandning 

eftersom gasen lättare tas upp av kroppen än syre. Kolmon-

oxidförgiftning är därför en vanlig orsak till att människor 

omkommer i bränder. Det behövs inte mycket för att det ska 

bli farligt att vistas i ett rum, utan det räcker med en glöd-

brand på ytan till ett material eller inuti ett poröst material.

flammor, flamspridning och brand-v
Om den brännbara gasen och luften blandas innan den antänds 

säger man att den brinner med en förblandad flamma. Ett exem-

pel är bensin som hälls ut på marken. När bensinen avdunstar 

blandas bensinångorna med luften, och när blandningen sedan 

antänds brinner det först väldigt snabbt eftersom bränsle och 

syre var förblandade (figur 22). Om detta inträffar inomhus 

kan trycket öka markant i utrymmet.

När det förblandade bränslet har brunnit upp kommer ben-

singasen  att avdunsta och blandas med syret allt eftersom. Det 

är då ett exempel på en diffusionsflamma. När uthälld bensin 

Zon med oförbränd gas

Antändningskälla

Flamfront

Figur 22. Antändning av en  
diffusionsflamma.
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antänds är det ett exempel på en brand med både en förblandad 

flamma och en diffusionsflamma. Det kanske vanligaste exem-

plet på en diffusionsflamma är ett stearinljus (bild 26). Under 

tiden ett stearinljus brinner smälter stearinet och sugs upp 

i veken. När stearinet sedan når flamman blir temperaturen 

där högre och stearinet omvandlas till en gas. Runt veken blir 

mängden gas för hög för att kunna brinna men stearinet bryts 

ner till mindre beståndsdelar eftersom temperaturen är så hög. 

I den yttre delen av flamman blandas den brännbara gasen från 

stearinet med syre från luften, och gasen förbränns.

Hur snabbt en flamma sprider sig vid en brand beror på 

följande faktorer:43

• Materialets värmeupptagningsförmåga.

• Ytans orientering och geometri.

• Den omgivande miljön.

Ju större värmeupptagningsförmåga ett material har, desto lång-

sammare sprids branden längs materialets yta. Anledningen 

är att värmen sprids i materialet i stället för att stanna vid 

platsen för branden. 

Ytans orientering och geometri gäller hur materialet kan vär-

mas upp från lågor och brandgaser. En brand sprids snabbast 

uppåt, näst snabbast åt sidorna och långsammast neråt. I 

brandsammanhang får man ibland höra att det tar sekunder 

för en brand att spridas uppåt, minuter för den att spridas åt 

sidan och timmar för den att spridas neråt. Även om det inte 

stämmer helt så ger det en förståelse för hur en brand sprids. 

Detta är också en av orsakerna till att det bildas så kallade 

”brand-V” vid bränder, se bild 27. Branden sprids ju snabbast 

uppåt och sedan åt sidan, och då bildas det en V-form. Detta 

brand-V är ofta till stor hjälp vid brandutredningar när man 

ska avgöra var branden har börjat.En brand påverkar inte bara 

ytor där det varit lågor utan det bildas även en brandplym från 

branden som kan innehålla sot, tjära med mera som kan fast-

na på ytor ovanför branden och bilda brand-V. 

Branden sprids snabbast uppåt eftersom ytan där värms 

upp av branden och brandgaserna. I ett hörn kommer bran-

43 bengtsson lars-göran; inomhusbrand

Bild 26. Lågan på ett stearinljus är en 
diffusionsflamma.

MSB_Elbok_inlaga.indd   45 09-10-15   15.04.39



46

Bild 27. Brand-v efter en brand. Den 
kaklade väggen har inte brunnit och 
har alltså inte orsakat formen. Detta 
brand-v kommer från brandgaserna i 
brandplymen.

den att spridas uppåt ännu snabbare än vad den gör mitt på en 

vägg på grund av att värmen hålls kvar på ett annat sätt (figur 

23). Det är inte lika mycket värme som går ut till omgivningen, 

och minde luft sugs in och blandas med brandgaserna. Luften 

som sugs in i brandplymen kyler brandgaserna, vilket gör att 

brandplymen blir kallare ju längre från branden man kom-

mer. Ju mindre vinkel det är mellan väggarna i ett hörn, desto 

snabbare blir brandspridningen uppåt. Denna vertikala brand-

spridning går snabbt på grund av att ytan ovanför värms upp, 

och av samma anledning går flamspridningen också snabbt 

på undersidan av ett tak. Brandspridning på ett horisontellt 

underlag går annars långsammare än på ett vertikalt, men 

alltså inte när det rör sig om undersidan på ett tak.

Figur 23. Brandspridning upp längs 
en vägg samt i ett hörn. Brandsprid-
ningen uppåt går snabbare i hörnet 
än mitt på väggen.
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Den omgivande miljön påverkar också brandspridningen. Om 

temperaturen är hög i omgivningen behöver inte materialet 

värmas upp så mycket innan det fattar eld, och därmed sprids 

branden snabbare med högre temperatur.

tryck
Vid bränder ser man ofta att brandrök pressas ut genom öpp-

ningar som fönster eller otätheter i byggnadskonstruktionen. 

Anledningen är att trycket har ökat inne i byggnaden, och 

de brandgaser som bildas strömmar alltid till en plats med 

lägre tryck. De tryck som uppkommer vid en brand är av två 

typer:44

• Förhindrad termisk expansion.

• Brandgasernas stigkraft.

Förhindrad termisk expansion uppkommer genom att en gas 

expanderar när den värms upp. Om gasen inte kan få tillräck-

ligt med utrymme kommer i stället trycket att öka i utrymmet 

(figur 24). Ju mindre öppningar som finns i rummet när det 

brinner, desto högre blir trycket. Trycket kan dock öka en hel 

del i ett rum med stängda fönster och dörrar utan att fönstren 

går sönder eftersom det alltid finns otätheter där brandgaser-

na kan pressas ut.

De brandgaser som bildas vid branden är varmare än den 

omgivande luften, och eftersom de då har lägre densitet kom-

mer de att stiga uppåt. Det är samma princip som i luftbal-

44 bengtsson lars-göran; inomhusbrand

Figur 24. tryckökning i ett slutet rum 
vid en brand. trycket i rummet blir 
högre än i omgivningen.
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longer där luften i ballongen värms upp och blir lättare än den 

omgivande luften så att ballongen stiger. I ett rum kommer 

därför de varma brandgaserna att samlas i den övre delen av 

rummet och den kallare luften i den nedre delen av rummet, 

mot golvet. 

I och med att brandgaserna pressar upp och har en uppå-

triktad kraft när de når taket kommer trycket att öka i den 

övre delen av rummet. Brandgaserna stiger uppåt så länge de 

har högre temperatur än den omgivande luften. Samtidigt som 

de stiger uppåt sugs luft hela tiden in i den plym som bildas, 

vilket gör att plymen blir bredare och brandgaserna kyls av. 

Om det brinner i ett stort rum kan brandgaserna därför först 

stiga uppåt, ovanför branden, medan de längre bort blandas ut 

i rummet och sänker sig mot golvet. Anledningen är att de kyls 

av så att brandgaserna får samma temperatur som den övriga 

luften i utrymmet. 

Runt ett fönster kan man ibland se att brandgaser pressas ut 

i den övre delen samtidigt som luft sugs in till branden genom 

den nedre delen. Detta beror på de tryckförhållanden som råder 

i rummet. Luften sugs in eftersom trycket i den nedre delen av 

rummet blir lägre än vad det är utomhus, och brandgaser pres-

sas ut genom den övre delen av rummet eftersom trycket är 

högre där. I en sådan situation finns det alltid en plats mellan 

övre och undre delen av rummet där trycket är detsamma som 

utanför. Denna plats hamnar ungefär där man kan se att de 

varma brandgaserna möter den kallare luften i den undre delen 

av rummet. Detta skikt benämns neutrallager (se figur 25) och 

Figur 25. tryckförhållanden vid brand 
i ett rum med en öppning. trycket 
blir högre än det normala lufttrycket i 
övre delen av rummet och i den övre 
delen av fönstret. trycket blir dock 
lägre än normalt lufttryck i den nedre 
delen av rummet och i den undre 
delen av fönstret där luft sugs in. Mitt 
emellan dessa två zoner är trycket 
normalt och ingen luft varken sugs in 
eller pressas ut. Denna plats kallas för 
neutrallager. 
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innebär att det bildas två zoner i rummet, en övre som är varm 

med brandgaser, och en undre som är kallare med vanlig luft.

effektutveckling
Den effekt som utvecklas vid en brand beror på vad som brin-

ner och tillgången till syre. När något börjar brinna brukar 

effekten öka när materialet värms upp och mera brännbara 

gaser avges som kan brinna. Om branden sprids vidare till 

andra föremål ökar också effekten. Effektutvecklingen är oli-

ka för olika typer av material och beror på om det blir en för-

blandad flamma eller en diffusionsflamma. Exempelvis ökar 

effekten snabbt om det är uthälld bensin som tänds på, medan 

trä normalt leder till en långsammare ökning. I tabell 9 visas 

den maximala effektutvecklingen från olika typer av föremål 

som brinner, samt några vardagliga jämförelser.

Typ av effekt Effektutveckling

Glöden från en cigarett 5 W

Glödlampa 60 W

Människa i normal aktivitet 100 W

Brinnande papperskorg 100 kW

Brinnande fåtölj 0,5–1 MW

Brinnande soffa 1–2 MW

1 m2 bensinpöl som brinner 2,5 MW

Lastpallar staplade till 3 m höjd som brinner 10 MW

Lastad långtradare som brinner 150 MW

tabell 9. tabellen innehåller exempel på effektutveckling från olika föremål.45

brandförlopp i brandrummet
I detta kapitel beskrivs först ett brandförlopp där en brand kan 

fortgå i ett rum med fri tillång till syre och med en tillräcklig 

mängd brännbart material så att en så kallad övertändning inträf-

far. Sedan beskrivs också fem brandförlopp där branden antingen 

styrs av mängden syre eller mängden brännbart material i brand-

rummet. Alla dessa tre olika scenarier där branden antingen har 

fri tillgång till syre, begränsas av mängden syre eller begränsas av 

mängden bränsle kan inträffa under samma brand.

45 backvik bo, fagergren tomas & Jensen lars; installationsbrandskydd 2008
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branDkurvan och övertänDning

En brand utvecklas successivt beroende på bland annat

• mängden brännbart material

• hur det brännbara materialet är placerat

• tillgången till syre

• byggnadskonstruktionen såsom brännbara ytskikt med 

mera.

Tiden från det att något antänds till dess att effekten börjar öka kal-

las för förbrinntid och den kan variera väldigt mycket. Om ångorna 

från en brännbar vätska antänds ökar effekten mycket fort medan 

det tar betydligt längre tid om en glödande cigarett eller glödande 

kol läggs mot något brännbart. Denna del av en brand kan variera 

från bråkdelar av en sekund och upp till många timmar. 

Tiden från det skede där effekten börjar utvecklas vid en 

brand till dess att branden når övertändning kallas för det 

tidiga brandförloppet. Under detta förlopp brinner normalt ett 

eller några enstaka föremål i ett rum, och hur länge det varar 

beror på de faktorer som tidigare nämnts. Det är inte heller 

alla bränder som leder till en övertändning.

En övertändning inträffar under en mycket kort tidsperiod 

under en brand, oftast under några få sekunder. Övertänd-

ningen innebär att branden går från att endast vissa föremål 

i rummet brinner, till att allt brännbart i rummet fattar eld. 

För att en övertändning ska inträffa krävs tillräckliga mängder 

syre och brännbart material i ett rum. För att branden ska få 

tillräckligt med syre krävs det dock oftast en öppen dörr eller 

ett öppet fönster, eller att något av dessa ger vika under bran-

den. Om dessa förutsättningar är uppfyllda kommer bränn-

bara gaser att samlas vid taket, och gasernas temperatur ökar 

hela tiden i takt med att mer material i rummet brinner. De 

varma brandgaserna bildar ett skikt uppe vid taket och den 

kallare luften bildar ett skikt i nedre delen så att rummet delas 

upp i två zoner. När brandgaserna når cirka 600 grader brukar 

utrymmet övertändas. Det finns försök som visar att det ofta 

krävs en strålning på cirka 20 kW/m2 för att ett vanligt rum 

ska övertändas.46 Detta kan jämföras med att strålningen 10,4 

46 bengtsson lars-göran; inomhusbrand
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kW/m2 börjar göra ont på huden efter cirka 3 sekunder.47 Vid 

övertändningen går de två zonerna över till en, och då pyroly-

seras allt brännbart material i rummet under en mycket kort 

tidsperiod. Efter en övertändning finns det brandgaser ända 

ner till golvet i rummet. 

Övertändning kan definieras på följande sätt:48

Under en rumsbrand kan det inträffa ett stadium där den ter-

miska strålningen från branden, de varma gaserna och de varma 

omslutningsytorna orsakar att alla brännbara ytor i brandrummet 

pyrolyseras. Detta plötsliga och sammanhängande övergångssta-

dium av ökande brand kallas övertändning.

Det finns några varningstecken på att en övertändning är på 

väg att inträffa:

• Temperaturen i brandgaslagret ökar snabbt.

• Det börjar synas flammor i brandgaslagret.

• Hastigheten på brandgaserna som kommer ut ur öppning-

ar ökar snabbt.

• Det börjar ryka från föremål i rummet eftersom det blir så 

varmt att alla brännbara föremål avger brännbara gaser.

• Det varma brandgaslagret sjunker snabbt mot golvet.

47 Drysdale Dougal; an introduction to fire Dynamics

48 bengtsson lars-göran; inomhusbrand

Bild 28. En fullt utvecklad brand i en 
villa. Lågor slår ut genom den övre 
delen av fönstret medan luft sugs in 
genom den nedre delen.

Foto: AnDrEAS norD
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Före övertändningen är det mängden bränsle som styr bran-

dens intensitet, men efter en övertändning är det mängden 

syre som styr. Efter en övertändning uppstår något som kal-

las för en fullt utvecklad brand vilket innebär att allt i rum-

met brinner. En fullt utvecklad brand kan pågå i flera timmar 

och varar normalt till dess att bränslet tar slut om branden 

inte släcks först. När en brand är fullt utvecklad kan inte alla 

brännbara gaser som bildas förbrännas inne i en byggnad 

eftersom syret där inne inte räcker till. Därför kommer en del 

av gaserna att fatta eld först när de har pressats ut ur huset 

(bild 28). Detta innebär att lågor slår ut ur fönster eller andra 

öppningar under och efter en övertändning.

Fullt utvecklad brand kan definieras på följande sätt:49

Tillstånd där samtliga brännbara ytor är involverade i en brand 

inom ett definierat utrymme.

Figurna 26 och 27 visar ett brandförlopp från det tidiga brand-

förloppet till skedet precis innan en övertändning.

En fullt utvecklad brand övergår till slut i en avsvalningsfas 

som kan pågå i många timmar och upp till flera dygn beroende 

på hur mycket som har brunnit. Detta skede inträffar normalt 

när det mesta av det brännbara materialet brunnit upp och 

effekten börjar avta (figur 28). I stället är det vanligt med glöd-

bränder, och det kan bildas ett tjockt skikt av material som lig-

49 brandbelastning, boverket juli 2008

Figur 26. En brand där varma brand-
gaser samlas i taket och börjar ge 
strålning mot saker i rummet.
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Figur 27. Saker som finns i rummet 
börjar att pyrolysera av strålningen 
från brandgaserna.

Temp

Tid

Förbrinn-
tid

Det tidiga 
brandförloppet

Övertändning

Fullt utvecklad 
brand

Avsvalning

Figur 28. En kurva över ett brandför-
lopp i ett rum där det finns så mycket 
syre och bränsle att branden skulle 
kunna leda till en övertändning. 
Kurvan kan ses som en kurva för en 
standardbrand. 

ger och glöder. Under avsvalningsfasen är branden oftast inte 

längre styrd av tillgången på syre utan det är snarare mängden 

bränsle som styr brandförloppet.

bränslekontrolleraD branD

En brand sägs vara bränslekontrollerad när tillgången till syre 

är obegränsad och det i stället är mängden brännbart mate-

rial som styr hur kraftig branden blir. En tändsticka och en 

majbrasa som brinner är båda exempel på bränslekontrolle-

rade bränder. I båda fallen finns det rikligt med syre för att 

underhålla branden, och det är mängden brännbart material 

som styr effektutvecklingen. I figur 29 visas en kurva för hur 

ett brandförlopp kan se ut om branden är bränslekontrollerad 

i jämförelse med en standardbrandkurva. Effekten och tem-
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Bild 29. En brand som börjat avta i en 
byggnad.

Foto: AnDrEAS norD

Figur 29. En kurva för en brand som 
avtagit med anledning av en liten 
mängd bränsle, jämfört med en 
kurva för en standardbrand.

Temp

Tid

Standardkurva

Bränslekontrol-
lerad brand

peraturen som uppnås beror som redan nämnts på mängden 

bränsle.

ventilationskontrolleraD branD

När en brand är ventilationskontrollerad är det mängden syre 

som reglerar brandens utveckling i stället för mängden bränn-

bart material. Om en brinnande tändsticka sätts in i ett litet 

slutet utrymme kan den slockna innan allt trä brunnit upp 

eftersom syret tar slut. Om stickan snabbt tas ut kan lågan 

flamma upp igen när den får nytt syre. Det är alltså flera fakto-

rer som avgör hur tändstickan kan brinna i olika miljöer, och 

på samma sätt kan en brand få flera olika förlopp beroende på 
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Bild 31. Fönster som tjära samlats på 
i samband med en brand som varit 
ventilationskontrollerad.

Foto: DAviD WiDLunD

förutsättningarna. Bild 30 visar en brand i ett bostadshus där 

syret är begränsat.

Vid en ventilationskontrollerad brand kan flera olika sce-

narier inträffa:

• Brandförloppet avtar på grund av syrebrist. 

• Brandförloppet återupptas. 

• Brandgaserna självantänder i kontakt med luft. 

• Backdraft. 

Bild 30. En ventilationskontrollerad 
brand.

Foto: AnDrEAS norD
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Figur 30. temperaturen sjunker på 
grund av syrebrist innan rummet 
hann övertändas.

Brandförloppet avtar på grund av syrebrist

När en brand utvecklas i ett rum där alla fönster och dörrar är 

stängda kommer syret i rummet att minska under tiden det 

brinner. Om det inte tillförs nytt syre genom att exempelvis 

ett fönster går sönder kommer brandens fortsatta utveckling 

att regleras av tillgången på syre. Efter en tid minskar effekten 

från branden och temperaturen går ner. Detta visas i figur 31 

med en kurva för en brand som avtar på grund av syrebrist, och 

en annan kurva för en standardbrand. Om syret är begränsat 

är det inte ovanligt att det bildas glödbränder eller att branden 

självslocknar. En glödbrand kan pågå länge, och eftersom för-

bränningen är ofullständig bildas det mycket tjära. Om man 

ser mycket tjära på fönstren efter en brand är det tecken på en 

ventilationskontrollerad brand där brandförloppet har avtagit 

på grund av syrebrist (bild 31).

När brandutvecklingen minskar på grund av syrebrist kom-

Temp

Tid

Standardkurva

Syrebrist

Figur 31. En kurva för en brand som 
avtagit genom syrebrist, jämfört med 
en kurva för en standardbrand.
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Luft pressas ut på grund av övertryck

Syrebrist uppstår

Temperatur sjunker

Ny luft sugs in på grund av undertryck

Antändning blir möjlig

Figur 32. Ett brandförlopp som pul-
serar, vilket innebär att brandgaser 
trycks ut när det är övertryck i rum-
met. Detta leder till syrebrist så att 
temperaturen sjunker och syre sugs 
in. Därmed ökar branden och trycket 
stiger osv.

mer också temperaturen i brandrummet att sjunka (figur 30). 

Detta medför att det bildas oförbrända gaser och att trycket 

sjunker i rummet. När trycket blir lägre än hos omgivning-

en kommer luft att sugas in i rummet, och då kan branden 
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flamma upp igen. Därmed ökar trycket och brandgaser pres-

sas ut från rummet, och om öppningarna fortfarande är små 

kommer branden återigen att avta på grund av syrebrist. När 

branden sedan dämpas kan luft återigen sugas in genom att 

trycket sjunker osv. Detta brukar kallas för att branden pulse-

rar, vilket framgår av figur 32.

Brandförloppet återupptas

En brand som avtar på grund av syrebrist kan återupptas om nytt 

syre tillförs. I figur 33 visas en kurva där brandförloppet återupp-

tas i jämförelse med en kurva för en standardbrand. Syret kan 

exempelvis komma in på grund av att någon öppnar en dörr till 

brandrummet (figur 34, 35 och 36). Hur snabbt syre måste tillfö-

ras beror bland annat på hur kraftig branden varit innan – om det 

fortfarande finns glödbränder eller små lågor kvar. Om rummet 

är varmt när branden drabbas av syrebrist kan det också fortsätta 

att bildas oförbrända brandgaser som kan fatta eld om syre sedan 

tillförs. Temperaturen i rummet kan dock inte bli tillräckligt hög 

för att brandgaserna ska självantända, utan det måste finnas 

någon form av tändkälla för att branden ska fortsätta utvecklas. 

Detta förlopp kan sedan leda till en fullt utvecklad brand.

Brandgaserna självantänder i kontakt med luft

Om en brand har självslocknat på grund av syrebrist kan brand-

gaserna ändå självantända om de kommer i kontakt med syre, 

om temperaturen fortfarande är mycket hög. Figur 37 visar en 

kurva för en brand där brandgaserna självantänder i kontakt 

Figur 33. En kurva för en brand där 
brandförloppet återupptas i förhål-
lande till en kurva för en standard-
brand.

Bild 32. Brandgaser som självan-
tänder i kontakt med luft.

Foto: AnDrEAS norD

Temp

Tid

Standardkurva

Syrebrist

Brandförloppet 
återupptas
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Figur 34. Ett brandförlopp där 
branden har dämpats på grund av 
syrebrist.

Figur 36. Brandförloppet har åter-
upptagits och oförbrända brandgaser 
antänts.

Figur 35. Brandförloppet återupptas 
när luft (syre) sugs in. Med syret bil-
das en brännbar blandning som kan 
antändas av en tändkälla.
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med luft, i jämförelse med en kurva för en standardbrand. Detta 

kan exempelvis inträffa om någon öppnar en dörr till ett rum där 

branden har slocknat på grund av syrebrist (figur 34, 35 och 36). 

Det måste dock ha varit en relativt kraftig brand så att rummet 

blivit riktigt varmt, för om temperaturen överstiger den termis-

ka tändpunkten för brandgaserna behövs ingen tändkälla. Nor-

Bild 33. Brandgaser som självantän-
der i kontakt med luft.

Foto: roBErt tErGEniuS

Temp

Tid

Standardkurva

Självantändning av 
brandgaser genom 
att syre tillförsFigur 37. En kurva för en brand där 

brandgaserna självantänder
i förhållande till en kurva för en ”stan-
dardbrand”.
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Figur 38. En kurva för en backdraft i 
förhållande till en kurva för en stan-
dardbrand.

Temp

Tid

Standardkurva

Backdraft

malt krävs att temperaturen på brandgaserna är 500–600°C.50 

När brandgaserna har självantänt kan det sedan leda till en fullt 

utvecklad brand. Bild 32 och 33 visar bilder på två bränder där 

brandgaserna självantänder i kontakt med luft.

Backdraft

En backdraft kan inträffa om en brand utvecklas i ett rum där 

alla öppningar är stängda och om branden sedan avtar kraftigt 

på grund av syrebrist. Det som händer är att branden har mins-

kat syret i brandrummet eftersom fönster och dörrar har stått 

emot branden, och de brännbara gaserna förbränns då inte 

utan ökar hela tiden. Dessutom bildas mer brännbara gaser på 

grund av den höga temperaturen. Om sedan luft tillförs rum-

met, exempelvis genom att ett fönster öppnas eller går sönder, 

kommer den inkommande luften att blandas med de bränn-

bara gaserna. Inom en del av rummet skapas då en blandning 

av brännbara gaser och syre som är i brännbarhetsområdet, 

dvs. en förblandad gas där proportionerna mellan bränslet och 

syret är de rätta för att de ska kunna förbrännas. I resten av 

rummet finns det dock för lite syre för att gasen ska kunna 

förbrännas. Om denna brännbara blandning sedan antänds i 

rummet kommer nästan alltihop att fatta eld på samma gång, 

vilket leder till en kraftig tryckökning i rummet. Detta kallas 

för en backdraft. Figur 38 visar en kurva för en backdraft i 

jämförelse med en kurva för en standardbrand.

50 bengtsson lars-göran; inomhusbrand
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Figur 39. En brand som slocknat på 
grund av syrebrist.

Figur 40. när luft tillförs och blandas 
med de varma brandgaserna bildas 
en brännbar blandning.

Varma brandgaser

Kall luft

Mixning

Figur 41. Antändning av de brännbara 
gaserna.
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En backdraft kan medföra att mycket brandgaser snabbt pressas 

ut och antänds utanför brandrummet. Det kan vara farligt för per-

soner som vistas utanför.

Antändningen kan exempelvis bero på glöd eller en låga (figur 

40). Ju större samling av förblandade gaser i rummet, desto mer 

blir det som antänds samtidigt i rummet och desto större blir 

också tryckökningen (figur 39). Tryckökningen pressar ut de 

övriga brännbara gaserna ut ur rummet och när de blandas 

med luften utanför kan även de antändas så att det skapas ett 

”eldklot” utanför brandrummet (figur 41). Detta förlopp går 

mycket snabbt och inträffar som tur är inte så ofta vid brän-

der.

För att en backdraft ska kunna inträffa måste syre tillföras 

på något sätt eftersom syrebristen har fått branden att avta. 

Det finns några varningstecken på att en backdraft kan 

inträffa:

• Dörrar och fönster är varma, vilket visar att det är varmt i 

brandrummet och att det kan bildas brännbara gaser som 

inte förbränns.

• Oljiga avlagringar på fönster visar att branden har begrän-

sad syretillförsel.

• Visslande ljud och pulserande brandgaser vid små ventila-

tionsöppningar runt fönster, dörrar etc., vilket tyder på att 

det är lite syre i brandrummet.

En backdraft inträffar normalt endast om dörrar och fönster 

är varit stängda till brandrummet.

Backdraft kan definieras på följande sätt:51

Backdraft är den förbränning av oförbrända brandgaser som kan 

inträffa då luft introduceras i ett utrymme vars syreinnehåll är 

starkt reducerat på grund av branden. Förbränningen kan då ske 

mer eller mindre snabbt.

51 bengtsson lars-göran; inomhusbrand
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saMManfattning

Nedan visas ett diagram med de fyra kurvorna som beskriver 

olika ventilationskontrollerade bränder, tillsammans med 

kurvan för en standardbrand.

Bild 34. En husgavel med skador 
som uppstått genom en brandgas-
explosion. när det brann utomhus 
runt farstun kom brandgaserna in 
på vinden via takfoten och antändes 
sedan. Gaveln mot vinden har delvis 
tryckts ut.

Foto: DAviD WiDLunD

Temp

Tid
2

1

3

4

5

Figur 42. Fem olika brandkurvor: 
Kurva 1 visar en brand som går till 
övertändning. Kurva 2 visar ett brand-
förlopp som avtar på grund av syre-
brist. Kurva 3 visar ett brandförlopp 
som återupptas. Kurva 4 visar när en 
backdraft inträffar. Kurva 5 visar när 
brandgaserna självantänder i kontakt 
med luft.

brandförlopp utanför brandrummet
I detta avsnitt beskrivs när och varför en brandgasexplosion 

kan inträffa. En brandgasexplosion inträffar normalt utanför 

brandrummet.

branDgasexplosion

En brandgasexplosion inträffar vanligtvis inte i brandrummet 

utan i ett rum intill. Det som händer är att brännbara gaser från 
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brandrummet tränger in till angränsade utrymmen genom 

exempelvis otäta genomföringar. En genomföring är ett hål 

som tas upp i exempelvis en vägg för att kunna dra igenom 

elledningar eller vattenledningar. Om det inte tätas ordent-

ligt runt ledningarna kan rök spridas mellan olika rum genom 

väggen. Gaserna samlas i utrymmet och blandas med luften så 

att det bildas en brännbar blandning som antänds (figur 43). 

Gasen kan exempelvis antändas av gnistor, glöd, elektricitet 

eller liknande. Ju större ansamling av den brännbara bland-

ningen och ju mindre öppningar som finns från utrymmet, 

desto högre blir trycket vid brandgasexplosionen. I detta fall 

behöver inte gaserna vara varma utan de har vanligen kylts 

ner en del i samband med att de lämnade brandrummet. En 

brandgasexplosion kan exempelvis inträffa i dolda utrymmen, 

som ovanför ett undertak. 

En brandgasexplosion kan definieras på följande sätt:52

När brandgaserna läcker in i utrymmen som gränsar till brand-

rummet kan de blandas mycket väl med luften. Denna blandning 

kan fylla ut hela eller delar av volymen och ligga inom brännbar-

hetsområdet. Om blandningen antänds kan tryckökningen bli 

mycket kraftig. Detta kallas brandgasexplosion.

Det är svårt att förutsäga en brandgasexplosion, och det enda 

varningstecknet är att det har trängt in brandgaser i angränsa-

de utrymmen. Brandgasexplosioner är dock ovanliga.

Skillnaden mellan en backdraft och en brandgasexplosion 

är att en brandgasexplosion normalt inte inträffar i själva 

52 bengtsson lars-göran; inomhusbrand

Figur 43. Antändning av brandgaser 
i ett angränsande rum till brandrum-
met.
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Bild 35. Skador efter en brandgas-
explosion på vinden. innertaket i 
vardagsrummet har tryckts ner av det 
tryck som byggdes upp på vinden.

Foto: DAviD WiDLunD

brandrummet. Vidare är temperaturen normalt lägre på de 

brandgaser som antänds vid en brandgasexplosion. Bild 34 

och 35 visar skador efter en brandgasexplosion som inträffat 

på vinden på en villa.
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3 Lagstiftning
Detta kapitel redogör för den lagstiftning som är mest relevant 

för el- och brandsäkerhet samt vilka påföljderna kan bli om 

någon orsakar en brand, antingen medvetet eller omedvetet.

regelverk för elsäkerhet
Detta avsnitt tar upp den mest relevanta lagstiftningen när det 

gäller elsäkerhet. 

ellagen

En del av den lagstiftning som rör elsäkerhet beskrivs nedan. 

Föreskrifter inom detta område ges ut av Elsäkerhetsverket.

• Ellagen (1997:857) trädde i kraft den 1 januari 1998. Av 

ellagen framgår bland annat att den som medvetet eller 

omedvetet bryter mot lagen kan dömas till böter eller fäng-

else i högst ett år, om det inte finns någon annan lag som 

ger ett längre straff. Lagen innehåller krav på hur elinstal-

lationer ska utföras samt krav på att elinstallatörer ska ha 

behörighet för arbetet. Syftet är att förebygga personskador 

och skador på egendom som beror på att elektriska stark-

strömsanläggningar5353 har installerats på fel sätt. 

• Elinstallatörsförordningen reglerar bland annat vem som har rätt 

att utföra elinstallationer och hur behörigheten ska utfärdas.

• Förordningen om elektrisk materiel innehåller säkerhetsföre-

skrifter om elektriskt materiel.

• Starkströmsförordningen innehåller föreskrifter om elsäker-

53 Definition av starkströmsanläggning finns i ordlistan i kapitel 
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het när det gäller elektriska anläggningar och anordningar. 

Förordningen håller på att skrivas om (november 2008).

• Föreskrift om behörighet är Elsäkerhetsverkets föreskrifter om 

elinstallatörernas behörighet.

• Föreskrift om utförande av elanläggning är Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska stark-

strömsanläggningar ska utföras.

• Föreskrift skötsel av elanläggning är Elsäkerhetsverkets före-

skrifter och allmänna råd om hur innehavaren ska kontrol-

lera elektriska starkströmsanläggningar och elektriska 

anordningar. 

• Elinstallationsreglerna innehåller standarder för lågspänning 

som gäller både inomhus och utomhus. Standarderna är en 

form av överenskommelse om hur elinstallationer kan utfö-

ras. De flesta av standarderna är europeiska och endast några 

få finns enbart i Sverige. Standarderna ges ut av Svensk Elstan-

dard, SEK, som är en ideel orginisation där det är frivilligt för 

svenska myndigheter, företag och organisationer att ingå.

arbetsMilJölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) trädde i kraft den 1 juli 1978 

och har sedan dess ändrats flera gånger. Lagen redovisar reg-

ler och skyldigheter som ska förebygga ohälsa och olycksfall 

på arbetsplatser, och reglerar arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen 

och några föreskrifter hanterar krav beträffande elsäkerhet. I 

arbetsmiljölagens 2 kap. 4 § står det bland annat:

… betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom 

fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (förfat-

tarens kursivering)

Säkerhet inom el behandlas också i dessa föreskrifter:

• AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, bland 

annat 25 §:

Anläggning för el, vatten , gas och liknande skall vara så utförd att 

den kan användas säkert under hela byggnads- och anläggnings-

tiden. Sådan anläggning skall utformas och placeras så att den är 

skyddad för oavsiktlig påverkan.
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Byta en proppsäkring.
Foto: DAviD WiDLunD

Byta ett vägguttag.
Foto: DAviD WiDLunD

Byta en strömbrytare.
Foto: DAviD WiDLunD

Byta ett lysrör.
Foto: DAviD WiDLunD

Byta ett skarvuttag.
Foto: DAviD WiDLunD

Byta en armatur i torra utrymmen 
(inte i badrum).

Foto: DAviD WiDLunD

• AFS 2000:42 om arbetsplatsen utformning, bland annat 37 §:

Elektriska system skall utformas så att de inte orsakar skada eller 

ger upphov till ohälsa … Elektriska installationer skall utföras så 

att placering av uttag, kapsling av material och liknande medger 

en god arbetsmiljö.

behörighet

Bilderna till höger visar vad en privatperson har rätt att byta ut 

i en fast elanläggning (detta gäller inte nyinstallationer).54

En privatperson får också montera ihop en skarvsladd.

En utbildad elektriker har inte automatiskt rätt att utföra 

elinstallationer. Det är Elsäkerhetsverket som ger denna behö-

righet som kräver en viss utbildning och praktisk erfarenhet.55, 56 

Den som är utbildad elektriker måste också ha en vidareut-

bildning och några års arbetslivserfarenhet. En elektriker kan 

dock utföra elinstallationer under överseende av en behörig 

elinstallatör förutsatt att båda är anställda inom samma före-

tag.

elektrisk Materiel

CE-märkningsprocessen

CE-märkning innebär att tillverkaren eller importören säkerstäl-

ler och intygar att en produkt uppfyller säkerhetskraven som lis-

tas i de EU-direktiv som gäller för produkten. För många produk-

ter behövs det alltså ingen oberoende granskning för att den ska 

få en CE-märkning. Produktsäkerhetskraven inom EU gäller

• säkerhet

• hälsa

• miljö

Vidare måste tillverkaren skriva en deklaration om produkten 

och följa en kontrollprocedur för att få CE märka varan. CE-

märkningen är inte tänkt för konsumenten, utan ska användas 

av tull och kontrollmyndigheter så att en produkt ska kunna 

54 elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer, elsäk-fs 2007:2, issn 1103-405x.

55 elinstallationsförordningen (1990:806)

56 elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer, elsäk-fs 2007:2, issn 1103-405x

MSB_Elbok_inlaga.indd   69 09-10-15   15.05.00



70

säljas inom alla EU-länder utan några ytterligare kontroller 

inom de olika länderna. Märkningen infördes i Sverige 1994.

S-märkning

S-märket innebär att det gjorts en oberoende provning och cer-

tifiering av en produkt. Denna provning genomförs till exempel 

av Intertek, tidigare Semko, och märket innebär att produkten 

är anpassad till de europeiska säkerhetskraven och att den kan 

säljas inom Europa utan några ytterligare tester av elsäkerheten. 

S-märkningen kan inte ersätta CE-märkningen utan är ett kom-

plement till den. Märket finns i två varianter: ett S med eller utan 

texten ”För din säkerhets skull”. Säkerhetskraven för S-märkning 

innebär bland annat att varan kontrolleras mot en europeisk har-

moniserad elsäkerhetsstandard utifrån följande aspekter:

• Elsäkerhet.

• Brandskydd.

• Värme och mekaniska skaderisker.

• Strålningsrisker.

regelverk för brandsäkerhet
Detta avsnitt tar upp den mest relevanta lagstiftningen som 

styr brandsäkerheten.

lag oM skyDD Mot olyckor

Den 1 januari 2004 började lagen (2003:778) om skydd mot olyck-

or att gälla, med syftet att skyddet för människors liv och hälsa 

samt för egendom och miljö ska vara likvärdigt i hela landet. 

Lagen kompletteras med förordningen om skydd mot olyckor. 

En del av syftet med lagen var att tydliggöra enskilda personers 

ansvar för brandskyddet, och i 2 kap. 2 §  står följande:

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 

anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släck-

ning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och 

i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 

för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Räddningsverket har också givit ut två allmänna råd som är 

CE-märke

S-märke
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bra att känna till: ett om systematiskt brandskyddsarbete 

(2004:3) och ett om skriftlig redogörelse (2003:10). Råden ska 

stödja husägare och hyresgäster så att de kan ta ansvar för sitt 

brandskydd. Rådet om systematiskt brandskyddsarbete anger 

att ägaren eller hyresgästen ska arbeta systematiskt och kon-

tinuerligt med brandskydd så länge som byggnaden används. 

Rådet om skriftig redogörelse anger att vissa verksamheter 

regelbundet ska lämna in en skriftig redogörelse av sitt brand-

skydd till kommunen.

arbetsMilJölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) beskrivs närmare i avsnitt 6.1.2. 

Även brandsäkerhet behandlas i arbetsmiljölagen samt i någ-

ra föreskrifter. I arbetsmiljölagens 2 kap. 4 § står bland annat 

följande:

… betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom 

fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. 

Säkerhet i form av brandsäkerhet behandlas i följande före-

skrifter:

• AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, bland 

annat 32 §: 

”Uppkomst och spridning av brand skall förebyggas …

• AFS 2000:42 om arbetsplatsens utformning. Där behandlas 

bland annat utrymning, nödbelysning och släckmedel.

bygglagstiftningen

Boverket är en myndighet som hanterar olika former av bygg-

frågor. Boverket ger bland annat ut föreskrifter och allmänna 

råd men uttalar sig aldrig i enskilda ärenden. 

Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i varje kom-

mun ska se till att byggnadslagstiftningen följs vid byggnationer. 

Nämnden har hand om bygglovsärendena i respektive kommun.

Brandsäkerhet behandlas bland annat i följande lagstiftning:

• Plan- och bygglag (1987:10) ,PBL, innehåller bestämmelser 

om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
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Lagen är under översyn och kommer att revideras. Det tred-

je kapitlet innehåller krav på byggnader, men för tekniska 

krav hänvisas till lagen om tekniska egenskapskrav (BVL).

• Plan- och byggförordning (1987:383) ,PBF, innehåller före-

skrifter för hur av plan- och bygglagen ska tillämpas.

• Lag (1994:847)om tekniska egenskapskrav på byggnader 

,BVL, anger tekniska egenskapskrav på byggnader och 

andra anläggningar samt på byggprodukter, dvs. en pro-

dukt som ska ingå i ett byggnadsverk. I 2 §  står följande:

Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning 

av normalt underhåll, under en ekonomisk rimlig livslängd uppfyl-

la väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om [...] 2. säkerhet i 

händelse av brand.

• Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, m.m. innehåller föreskrifter för hur lagen 

om tekniska egenskapskrav ska tillämpas. I  4 § står bland 

annat följande:

Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant 

sätt att: 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under 

en viss tid 

2 utvecklingen och spridning av brand och rök inom byggnadsver-

ket begränsas 

3. spridning av brand till näraliggande byggnadsverk begränsas 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan 

lämna det eller räddas på annat sätt 

5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktas. 

• Boverkets byggregler (BBR)57 är en regelsamling för byg-

gande.

• Boverkets konstruktionsregler (BKR)58 är en regelsamling 

för bärande konstruktioner i byggnader och andra anlägg-

ningar. Regelsamlingen hanterar bland annat bärförmågan 

vid brand.

57 boverkets byggregler, bfs, 1993:57

58 regelsamling för konstruktion - boverkets konstruktionsregler, bkr
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lagen oM branDfarliga och 
explosiva varor

Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor trädde i 

kraft den 1 juli 1989. Lagen är under översyn och kommer att 

revideras. I första paragrafen i lagen står följande om lagens 

omfattning och syfte:

Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och 

explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor 

orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att före-

bygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom 

genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor.

Lagen omfattar

• brandfarliga gaser

• brandfarliga vätskor

• brandreaktiva varor

• explosiva varor.

Till lagen finns även förordningen om brandfarliga och explo-

siva varor.59 Där står det bland annat att den som är ansva-

rig för en verksamhet med tillståndspliktig hantering av 

brandfarliga varor ska meddela tillståndsmyndigheten om 

det händer en olycka eller om det funnits en allvarlig risk 

för en olycka. Räddningsverket och Sprängämnesinspektio-

nen (ingår sedan några år i Räddningsverket) har dessutom 

givit ut flera föreskrifter inom området. De frågor som hante-

ras av Räddningsverket kommer från den 1 januari 2009 att 

hanteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

brottsutredning och åtal vid en brand
Det som i dagligt tal kallas för polisutredning heter egentli-

gen förundersökning, och den som leder denna undersökning 

kallas för förundersökningsledare. Om polisen misstänker ett 

brott måste de inleda en förundersökning, förutsatt att brottet 

går att utreda. Skyldigheten att utreda ett brott beskrivs i 23:1 

första stycket i rättegångsbalken (RB):

59 19 § förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
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Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse 

eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör 

under allmänt åtal har förövats.

Villkoret om att kunna utreda brottet beskrivs i 23:1 i andra 

stycket i RB:

Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppenbart 

att brottet inte går att utreda. Att förundersökning inte behöver 

inledas i vissa andra fall följer av 4 a § och 22 §.

Det är polismyndigheten eller en åklagare som beslutar om en för-

undersökning ska inledas. Syftet med förundersökningen är att 

reda ut vem som kan misstänkas för brottet och om det finns skäl 

att åtala personen för brott. Det andra syftet är att bereda målet så 

att det kan föras fram i ett sammanhang enligt 23:2 i RB:

Under förundersökningen ska utredas, vem som skäligen kan 

misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligga för åtal 

mot honom, samt målet så beredas, att bevisningen vid huvudför-

handlingen förebringas i ett sammanhang.

Typen av brott avgör om det är någon från polismyndigheten 

eller en åklagare som leder förundersökningen. Det finns dock 

tillfällen när en åklagare ska ta över som förundersökningsle-

dare, enligt 23:3 i RB:

Beslut om att inleda en förundersökning ska fattas av polismyndig-

het eller åklagaren. Har förundersökningen inletts av polismyndig-

het och är saken inte av enkel beskaffenhet, ska ledningen av för-

undersökningen avseende brottet övertas av åklagaren, så snart 

någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren ska också i 

annat fall överta ledningen när det är påkallat av särskilda skäl.

Avslut av förundersökning

En förundersökning avslutas antingen genom att den läggs 

ner eller att den slutdelges den misstänkte. Det finns olika 

anledningar till att en förundersökning läggs ner:60

60 Danielsson stig; förundersökning i brottmål
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Bild 36. 

1. Det går inte att avgöra vem som är gärningsman.

2. Utredningen visar att gärningen inte är något brott.

3. Brottet kan inte styrkas.

4. Den misstänkte har flytt och det går troligen inte att få tag 

på honom eller henne.

5. Den misstänkte har avlidit.

6. Brottet hände för så länge sedan att det har preskriberats.

När den misstänkte har underrättats om misstankarna (s.k. 

slutdelgivning) kan den misstänktes försvarare fortsätta utred-

ningen. Sedan finns det tre olika möjligheter:

• Inget åtal.

• Beslut om åtalsunderlåtelse.

• Åtal. 

Inget åtal

Om åklagaren inte tror att åtalet kommer att leda till en fäl-

lande dom får han eller hon inte heller åtala den misstänkte.

Beslut om åtalsunderlåtelse

I vissa fall kan en åklagare besluta att inte väckta något åtal 

trots att en misstänkt bedöms vara skyldig till ett brott, så 

kallad åtalsunderlåtelse. Anledningen kan vara att brottet är 

lindrigt och att personen i stället åtalas för ett grövre brott, 

eller att den misstänkte är för ung för att åtalas.

Åtal

Det finns ett antal åtalspunkter som kan förekomma vid brän-

der. Här beskrivs

1. grov mordbrand

2. mordbrand

3. allmänfarlig vårdslöshet

4. försök

5. förberedelse och stämpling

6. medhjälp och anstiftan.

De tre sistnämnda åtalspunkterna måste vara kopplade till 

någon form av händelse, Av de som nämns ovan är grov mord-

brand eller mordbrand de enda alternativen. Åtalspunkterna 
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kan alltså inte kopplas till allmänfarlig vårdslöshet, vilket 

exempelvis innebär att försök till allmänfarlig vårdslöshet 

inte är brottsligt.

Grov mordbrand

I brottbalken 13 kap. 2 § står följande om grov mordbrand:

Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, ska för grov mordbrand 

dömas till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio år, eller 

på livstid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt ska särskilt 

beaktas, om branden anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt 

kunde sprida sig, eller eljest inneburit fara för flera människor 

eller för egendom av särskild betydenhet.

Med särskild betydenhet menas att en byggnad som är ekono-

miskt eller kulturellt värdefull, eller betydelsefull på något annat 

sätt. Detta skulle exempelvis kunna vara kyrkor, muséer eller 

liknande. För att kunna dömas till grov mordbrand måste det ha 

funnits ett uppsåt, dvs. den misstänkte ska ha startat branden 

med avsikt att skada människor eller förstöra stora värden.

Exempel på grov mordbrand

I en stad strax söder om Stockholm fanns en nattklubb och en 

restaurang i samma kvarter, men skilda från varandra. En natt 

anlades en brand i de två lokalerna med en brandfarlig vätska, 

och bränderna bedömdes innebära fara för människors liv och 

hälsa samt fara för omfattande skador. Bränderna förstörde 

värden för flera miljoner kronor och det fanns risk för ytterli-

gare skador om bränderna inte hade släckts. Två män dömdes i 

tingsrätten för grov mordbrand till fängelse i sex år respektive 

fyra år och sex månader. Den ene fick ett lägre straff än sex år i 

tingsrätten eftersom han var så ung. Den som fyllt 21 år brukar 

få ett fängelsestraff på sex till tio år för grov mordbrand. När 

målet till sist avgjordes i hovrätten dömdes männen för grov 

mordbrand till åtta respektive sex års fängelse.61

61  södermanlands nyheter 2008-08-25
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Mordbrand

I brottsbalken 13 kap. 1 § står följande om mordbrand:

Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller 

hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms 

för mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år.  Är brottet 

mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år.

För att en person ska kunna dömas för mordbrand och få en 

viss påföljd måste det ha funnits ett uppsåt. Enligt en dom i 

Högsta domstolen innebär uppsåt att gärningsmannen visste 

att händelsen hade kunnat innebära en fara för liv eller egen-

dom.62 Gränsen för vad som kan bedömas som omfattande för-

störelse kan enligt prejudikat uppskattas till cirka 200 000 kr.63 

Denna summa kan dock vara lägre beroende på omständighe-

terna. För att klassas som mordbrand ska branden ha brunnit 

med öppen låga och inte varit under kontroll. Det räcker alltså 

inte med att det pyr. Däremot räknas det som mordbrand om 

det gäller en förbränningsprocess som av erfarenhet inte kom-

mer att slockna och som av erfarenhet kommer att leda till en 

fullt utvecklad brand. 

Exempel på mordbrand

En person dömdes till mordbrand efter att ha anlagt en brand i 

ett bostadshus. Kostnaden för att återställa huset beräknades till 

60 000 kronor. Trots det låga värdet dömdes personen för mord-

brand, eftersom hemmet hade ett högt ideellt värde för ägaren.64

En person dömdes inte för mordbrand när en lastbil värd 

cirka 95 000 kronor förstördes i en brand. I det fallet ansåg rät-

ten att det ekonomiska värdet var för lågt och att lastbilen inte 

hade något annat värde som var tillräckligt stort.65

Allmänfarlig vårdslöshet

I brottsbalken 13 kap. 6 § står följande om allmänfarlig vårds-

löshet:

62 kommentarer till 13 kapitlet 1§ i brottsbalken

63 erlandsson ulf & bengtsson lars-göran, brandutredning

64 kommentarer till 13 kapitlet 1 § i brottsbalken

65  kommentarer till 13 kapitlet i § i brottsbalken
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Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller 

sprängämne eller på annat sätt, vållar 

1. brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för 

det, 

2. skada eller hinder som avses i 4 § eller 

3. skada som avses i 5 a § andra stycket 1 eller 5 b § första stycket 2 

döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Det krävs inget uppsåt för att en person ska kunna dömas till 

allmänfarlig vårdslöshet, utan det räcker med att personen 

varit oaktsam. En person skulle exempelvis kunna dömas till 

allmänfarlig vårdslöshet om han eller hon glömt ett tänt ljus 

som sedan lett till en brand, eller om han eller hon glömt spi-

sen så att den orsakar en brand.

Försök

I brottsbalken 23 kap. 1 § står följande om försök:

Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kom-

mit till fullbordan, ska han i de fall särskilt stadgande givits därom 

dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen 

skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund 

av tillfälliga omständigheter varit utesluten. 

Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat 

brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det full-

bordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

Försök till mordbrand eller grov mordbrand är brottsligt. Däre-

mot är försök till allmänfarlig vårdslöshet inte brottsligt.

Exempel på försök

En brandbomb placerades på en toalett på en McDonalds-res-

taurang strax söder om Stockholm en lördag eftermiddag. I 

lokalen fanns cirka 80–100 gäster. Brandbomben utvecklades 

aldrig till någon brand och det uppstod aldrig några skador. I 

domen från tingsrätten står följande: ”Gärningen har föregåtts av 
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en noggrann planering och haft ett politiskt syfte utan hänsyn till att 

helt oskyldiga människor kunde komma till skada.”66 I domen står det 

dock också att det inte varit så stor risk för att brottet skulle ha 

fullbordats. En person dömdes av tingsrätten till fängelse i ett år 

och sex månader för försök till grov mordbrand. Rätten tog hän-

syn till att denne inte fyllt 21 år. Den andra personen dömdes till 

sluten ungdomsvård i ett år och två månader för medhjälp till 

försök till grov mordbrand. Hänsyn togs till att denne var yngre 

än arton år vid tillfället. I hovrätten sänktes straffet för den som 

dömts till sluten ungdomsvård med två månader, till ett år.

Förberedelse och stämpling

I brottsbalken 23 kap. 2 § står följande om förberedelse och 

stämpling:

Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, 

1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott 

eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller 

2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, samman-

ställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt 

ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott, 

ska i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om 

han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.I de fall det 

särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att 

någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker 

anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den. 

Straff för förberedelse eller stämpling ska bestämmas under den hög-

sta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. 

Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i 

åtta år eller däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för 

att brottet skulle fullbordas var ringa, ska inte dömas till ansvar.

Vid denna typ av brott håller gärningsmannen på att planera ett 

brott. Nästa steg i handlandet är att börja verkställa själva brottet. 

Förberedelse och stämpling till mordbrand eller grov mord-

brand är brottsligt. Däremot är förberedelse och stämpling till 

allmänfarlig vårdslöshet inte brottsligt.

66 lidköpings tingsrätt; Mål nr b 1051-04

MSB_Elbok_inlaga.indd   79 09-10-15   15.05.03



80

Exempel på förberedelse och stämpling

En person lämnade en rökbomb till två personer i samband 

med en demonstration. De som tog emot rökbomben talade 

aldrig om för den förste att de inte tänkte använda den under 

demonstrationen. Rätten ansåg att det vid överlämnandet 

fanns en fara för att brottet skulle fullbordas. Den person som 

lämnade över rökbomben dömdes därför till förberedelse till 

misshandel eftersom denne kan ha antagit att bomben skulle 

användas under demonstrationen.67

Medhjälp och anstiftan

I brottsbalken 23 kap. 4 § står följande om medhjälp och 

anstiftan:

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning ska ådömas inte 

bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna 

med råd eller dåd. Detsamma ska gälla beträffande i annan lag eller 

författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått 

annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp 

till det. 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som 

ligger honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av sysslo-

man, gäldenär eller annan i särskild ställning ska ådömas även den 

som tillsammans med honom medverkat till gärningen. 

Vad som sägs i denna paragraf ska inte gälla, om något annat följer av 

vad för särskilda fall är föreskrivet.

Det räknas som anstiftan om en person försöker att psykiskt 

påverka en annan person att utföra ett brott. Om det inte bedöms 

vara frågan om anstiftan räknas det i stället som medhjälp. 

Medhjälp till ett brott kan exempelvis vara att fysiskt hjälpa till, 

eller att ge råd och uppmuntran. Ett exempel på medhjälp är att 

skjutsa en person till en plats där denne begår ett brott.

Medhjälp och anstiftan till mordbrand eller grov mord-

brand är brottsligt. Däremot är medhjälp och anstiftan till all-

mänfarlig vårdslöshet inte brottsligt.

67 kommentarer till 23 kapitelet 2 § i brottsbalken.
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4 Elektriska 
smältskador
Skador på elektriska ledare och elektrisk utrustning uppstår ofta 

vid bränder i byggnader. Genom att hitta och undersöka dessa 

skador är det eventuellt möjligt att fastställa brandorsaken eller 

primärbrandområdet, eller att utesluta att branden startade i 

någon elektrisk utrustning. Detta är möjligt då elektriska ledare 

i byggnader normalt är av koppar som har en smältpunkt som är 

lite högre än den temperatur som normalt uppstår i ett brandrum. 

Därför finns ledarna oftast kvar även om de kan vara sköra. Elek-

triska smältskador är antingen primära och har orsakat branden, 

eller så är de sekundära och har orsakats av branden. För att veta 

om smältskadorna är primära eller sekundära måste man ofta 

undersöka både brandbilden och den elektriska smältskadan. I 

detta kapitel beskrivs primära och sekundära smältskador. 

I kapitlet redovisas följande elektriska fel som kan orsaka 

bränder:

• Glappkontakt.

• Vagabonderande strömmar.

• Överbelastning.

• Överhettning.

• Överledning.

• Överspänning.

I kapitlet redovisas också följande skador som kan uppstå till 

följd av en brand:

• Brandvärmeskada.

• Legeringsskada.
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fel som kan leda till brand

glappkontakt

En glappkontakt innebär att det blir ett elektriskt fel i kretsens 

längdriktning (en serieljusbåge), vilket framgår av figur 44. För 

att det ska bli glappkontakt krävs någon form av kontakt mel-

lan metaller eller något som kan leda ström mellan kontak-

terna. Glappkontakten uppstår när det är dålig kontakt mel-

lan metallerna, exempelvis om en ledare inte sitter ordentligt 

fastskruvad i en anslutning. En glappkontakt kan orsaka en 

ljusbåge, vilket är en kraftig elektrisk urladdning. Ljusbågar 

kan orsaka en brand i en glappkontakt, men vid låga spän-

ningar måste det finnas kontakt mellan ledarna för att det ska 

kunna uppstå en ljusbåge. Det kommer alltså inte att bildas 

några ljusbågar mellan två spänningsförande ledare som har 

en spänning på 300 V om avståndet mellan dem är som ett 

hårstrås tjocklek.68 Det behövs betydligt högre spänning, och 

vid 600 V kan det under speciella förutsättningar bildas gnis-

tor mellan ledarna. När det gäller de spänningar som vi har 

i våra bostäder måste ledarna först få kontakt med varandra 

och sedan dras isär för att det ska bli någon gnistbildning.69

En glappkontakt kan orsaka brand av två anledningar. Den 

ena är att det bildas ljusbågar som kan uppnå en temperatur 

över 3 000 °C. Den andra orsaken är att det kan bildas ett över-

gångsmotstånd vid glappkontakten, vilket gör att det blir extra 

varmt på den platsen. Ett övergångsmotstånd innebär att det av 

någon anledning blir ett extra motstånd i den elektriska kret-

sen i glappkontakten, exempelvis genom ett oxidskikt i kon-

taktpunkten eller för att en anslutning mellan en ledare och 

kontaktpunkten blivit mindre. Övergångsmotståndet kan ock-

68 beland b.; electrical Damages- cause or consequence

69 beland b. ; examination of electrical conductors following a fire

Figur 44. Ett exempel på en glapp-
kontakt. Strömmen går den normala 
vägen genom kretsen och längs den 
streckade linjen. FAS 

N
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så bero på att det bildats kolat material som leder ström mellan 

kontakterna vid glappkontakten eller att ljusbågen i sig utgör 

ett motstånd. Detta innebär att det blir ett större motstånd på 

den platsen, och ökad resistans vid en glappkontakt medför all-

tid minskad ström. Det gör att säkringen inte heller löser ut. Det 

extra motståndet kan även inträffa när det blir ljusbågar.

Förlusteffekten vid glappkontakten kan högst uppgå till en 

fjärdedel av den belastning som är inkopplad i kretsen. Detta 

innebär att ju större belastning (effekt i W) som är inkopplad 

på kretsen, desto högre kan värmeutvecklingen bli i glappkon-

takten. Därmed ökar också risken för brand. I diagram 2 visas 

hur effekten i glappkontakten ändras beroende på resistan-

sens storlek i glappkontakten, i förhållande till resistansen i 

den inkopplade belastningen i kretsen.

En glappkontakt kan uppstå i kopplingspunkter av exem-

pelvis följande anledningar:

• En skruv är för dåligt åtdragen eller för hårt åtdragen.

• Det har blivit någon form av beläggning på kontakterna, 

som oxid eller smuts (bild 37).

• Ledarisolering har kommit in mellan kontaktpunkterna.

• Utmattning av fjädrar eller kontakten i exempelvis ett 

grenuttag eller en strömbrytare. 

Diagram 2. Effekten i en glappkon-
takt ökar ju större resistansen blir 
till dess att resistansen är lika stor i 
glappkontakten som i den inkopplade 
belastningen. när värdet på x-axeln 
är 1,0 är det lika stor resistans på 
glappkontakten som i den inkopplade 
belastningen. när värdet är 2,0 är 
resistansen i glappkontakten dubbelt 
så stor som i belastningen. i detta 
fall visas effektens storlek i en krets 
där en belastning på 2 000 W är 
inkopplad.

Bild 37. En anslutning där en glapp-
kontakt eller ett avbrott har uppstått. 
Ledaren är en PEn-ledare där kopp-
lingen har börjat rosta och ledaren 
börjat ärga.

Foto: niLS LinDStrÖM

Effekt i glappkontakt

Effekt belastning

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Max 500W vid felstället

Låg resistans ger även stor effekt

0,
00 0,
10

0,
20

0,
30

0,
40

0,
50

0,
60

0,
70

0,
80

0,
90

1,
00 1,
10

1,
20

1,
30

1,
40

1,
50

1,
60 1,
70

1,
80

1,
90

2,
00

ef
fe

kt
 i 

W

storleken på resistansen i glappkontakten i förhållande till belastningens resistans

MSB_Elbok_inlaga.indd   83 09-10-15   15.05.04



84

• Dålig kontaktyta mellan en säkrings kontaktyta och säk-

ringshållaren.

• Dålig anslutning mellan stift och hylsor i en koppling mel-

lan två skarvsladdar.

Sammanfattningsvis beror brandrisken på effekten: ju högre 

effekt den inkopplade belastningen har, desto högre är risken 

att en glappkontakt ska orsaka en brand.

Hur ser man att en brand har orsakats av en glappkontakt?

Det första steget är att studera brandbilden för att se var bran-

den kan ha börjat. Om branden har börjat vid en anslutning 

bör man kontrollera om det finns två parallella anslutningar 

och om det finns någon skillnad på skadorna mellan dem (bild 

38). Ett sätt är att kontrollera om det finns mer skador i den 

ena anslutningen än i den andra. Exempelvis kan isoleringen 

runt metalledaren vara bortbränd runt glappkontakten, eller 

andra skador som enbart finns runt ena anslutningen. Om en 

brand har uppstått på grund av glappkontakt finns det ofta en 

kortslutningsskada i närheten av glappkontakten, exempel-

vis på elkabeln till anslutningen. Kortslutningsskadan är en 

sekundärskada som har orsakats av branden.

En skada efter en glappkontakt visar ofta en skarp gräns mellan 

det oskadade materialet och den smälta delen på ledaren

En glappkontakt kan också synas på en ledare som en ”bubb-

la” av koppar i änden på ledaren medan de övriga ledarna är 

intakta. Det är en skarp gräns mellan ”bubblan” där ledaren 

har smält och den i övrigt oskadade ledningen (bild 39 och 40). 

Denna skada är ett tecken på gnistbildning som kan uppstå vid 

Bild 38. En stickpropp där glapp-
kontakt uppstått. Den högra anslut-
ningen visar tydliga smältskador efter 
värmeutveckling. En glappkontakt 
har även uppstått i den vänstra 
anslutningen som har smältskador 
och missfärgad isoleringen på leda-
ren. Glappkontakt har uppstått på 
båda ledarna.

Foto:  Conny ohLSSon, 
 StAtEnS KriMinALtEKniSKA LABorAtoriuM (SKL)

Bild 40. En ledare som varit inkopplad genom en jordfelsbrytare där glappkontakt uppstått.
Foto: DAviD WiDLunD

Bild 39. En närbild av änden på den 
flerkardelig ledaren. En flerkardelig 
ledare innebär att ledaren består av 
flera koppartrådar i stället för enbart 
en.

Foto: DAviD WiDLunD
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Bild 42. Kupévärmaren som det 
brunnit i.

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

en glappkontakt. Skadan särskiljs från en brandvärmeskada 

genom att en sådan normalt inte har en skarp gräns utan är 

mer utdragen. En skada efter en glappkontakt kan dock för-

växlas med en legeringsskada, eftersom legeringsskador också 

kan ha skarpa gränser.

Exempel 1: Brand som orsakats av glappkontakt

En brand uppstod i en kupévärmare, vilket framgår av bild 42. 

Kupévärmaren undersöktes, och i en kabel som innehöll två leda-

re upptäcktes en skillnad i brandskadorna på ledarna. Koppling-

en utgjordes av stift och hylsa, men skadorna på dessa var olika 

för de två anslutningarna. Den ena anslutningen som bestod av 

ett stift och en hylsa hade mer skador än den andra anslutningen, 

vilket framgår av bild 41. En glappkontakt i denna anslutning 

hade alltså lett till värmeutveckling, och senare en brand. 

Exempel 2: Brand som orsakats av glappkontakt

Nedan visas ett exempel på en brand som startat i anslutning-

en till en elkabel. Bilderna visar de smältskador som uppstod i 

samband med glappkontakten.

Bild 41. Anslutningen där branden 
börjat. Det syns tydligt att det undre 
stiftet och hylsan är mer brandska-
dade och att branden har börjat där.

Foto:  Conny ohLSSon SKL

Bild 43. En elkabel där en brand startat på grund av en glapp-
kontakt. Glappkontakten syns inom den röda cirkeln.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 44. närbild av den plats där glappkontakten uppstått.
Foto: DAviD WiDLunD
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vagabonDeranDe ströMMar

Vagabonderande strömmar70 innebär att strömmar av någon 

anledning går från ledaren och till något metallföremål, t.ex. 

vattenledningar eller ventilationsrör. Strömmen tar en väg 

som den inte ska ta, vilket innebär att ström ”läcker ut” från 

den elektriska kretsen. Vagabonderande strömmar kan exem-

pelvis uppstå om det blir något fel i en elektrisk apparat så 

att strömmen går till höljet på apparaten som är ansluten till 

skyddsledaren. I de flesta fall krävs det dock också att det är 

ett avbrott i skyddsledaren (eller PEN-ledaren) i elcentralen. 

Om sedan apparatens jordning kommer i kontakt med jord-

ningen på andra elektriska apparater kan strömmen ledas till 

deras hölje, eller till vattenrör eller andra jordade metallfö-

remål. Vagabonderande strömmar kan exempelvis uppstå i 

en pump i en värmecentral som har ett hölje av metall som 

är anslutet till skyddsjord. Detta hölje har kontakt med vat-

tenledningsrören, och om det blir något fel på pumpen kan 

strömmen gå genom skyddsjorden till höljet och sedan till vat-

tenledningsrören. Strömmens storlek är beroende av hur stor 

resistansen blir på den inkopplade kretsen. Om resistansen 

är stor i de metallrör eller annat som strömmen går genom 

kommer inte säkringen att lösa ut. Den löser inte heller ut om 

felet uppstår efter belastningen i den elektriska kretsen. Om 

det däremot finns en jordfelsbrytare inkopplad ska denna lösa 

ut om strömmen inte går tillbaka genom neutralledaren eller 

andra fasledare. 

Hur ser man att en brand har orsakats av vagabonderande strömmar?

Bränder som orsakas av vagabonderande strömmar kan kännas 

igen genom att studera brandbilden i det område där branden 

börjat. Typiskt är att primärbrandområdet finns intill metall-

föremål som metallrör, och det är vanligt att hitta smältskador 

på metall, t.ex. på najtråd runt ett rör. 

Bränder som är orsakade av vagabonderande strömmar kan 

exempelvis bero på att najtrådar börjar glöda och antänder 

något brännbart material i närheten, eller att det går ström 

i ett metallrör som det finns en koppling på. I kopplingen 

70 Definition av vagabonderande ström finns i ordlistan i kapitel 9
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Ka�ebryggare

Vägguttag Vägguttag

Avbrott

Kylskåp

Oisolerat vattenrör

Najtråd

Gruppcentral

kan det vara dålig kontakt mellan röret och kopplingen på 

grund av exempelvis rost eller en tätning vilket kan leda till 

en brand.

Exempel 3: Brand som orsakats av vagabonderande strömmar

Strax efter att en person satt på kaffebryggaren hemma i sin 

lägenhet började det brinna i en vägg i lägenheten. En ljusbåge 

i kaffebryggaren hade orsakat ett hål i ett värmeelement, vil-

ket framgår av bild 45. Detta medförde att det blev en överled-

ning mellan värmetråden i värmeelementet och dess jordade 

hölje. Eftersom skyddsledaren inte var ansluten i gruppcen-

tralen kunde inte strömmen ledas tillbaka den vägen som den 

borde. I stället gick strömmen till det uttag där kylskåpet var 

anslutet (figur 45), vilket gjorde att kylskåpets hölje blev spän-

ningssatt. Kylskåpet och kaffebryggaren var säkrade med sam-

ma säkring. Intill kylskåpet fanns ett vattenledningsrör som 

var i kontakt med kylskåpet, och därför blev även vattenled-

ningsröret spänningssatt. Detta vattenledningsrör var i sin tur 

i kontakt med ett isolerat vattenledningsrör där isoleringen 

hölls på plats av en najtråd (bild 46) med klen area. Då naj-

Figur 45. Strömmen leddes från 
elcentralen via kaffebryggaren osv. till 
najtråden.
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tråden hade en klen area fick den en mycket hög temperatur 

när strömmen gick genom den. Strömmen genom najtråden 

fick tråden att börja glöda vilket ledde till en brand i väggen 

där röret fanns. Detta hade inte kunnat hända om en jordfels-

brytare hade varit installerad eftersom brytaren hade känt av 

detta fel och löst ut.

överbelastning

En överbelastning innebär att det går högre ström i en ledning 

än vad den är avsedd för. Om strömmen blir för hög för den 

elektriska ledningen ska de säkringar som avsäkrar en elektrisk 

krets normalt lösa ut, om ledningsarean är för klen i förhål-

lande till den inkopplade säkringen kan det innebära en brand-

fara. Detta kan innebära en brandfara om man sedan kopplar 

in en förbrukare som medför en hög ström i kretsen. Följande 

faktorer avgör om ledningen blir överbelastad eller inte:

• Storleken på strömmen som går genom ledningen.

• Ledningens omgivningstemperatur.

• Möjligheten till värmeavgivning.

För hög ström i en elektrisk ledning kan bero på flera olika 

saker:

• För många förbrukare ansluts till en och samma säkring 

via en ledare som är för klen.

• En för klen ledare kopplas in till en belastning.

• För stor säkring avsäkrar en ledare.

• Övertoner.

Vid en undersökning av en brand som kan ha orsakats av över-

belastning är det viktigt att kontrollera följande:

• Säkringens storlek i förhållande till ledningsarean.

• Möjligheten till avkylning av anslutna ledningar.

• Den sammanlagda effekten på de förbrukare som är 

inkopplade till ledningen.

Om en brand orsakas av överbelastning är det troligare att den 

har börjat i en förlängningssladd än i den fasta installationen. 

Anledningen är att ledningarna i förlängningssladden ofta har 

en klenare area än i den fasta installationen, och om flera för-

Bild 45. Kaffebryggaren där jordfelet 
uppstod. Platsen där detta inträf-
fade visas av den röda cirkeln.

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 46. Det isolerade vattenlednings-
röret och najtråden. På najtråden 
syns smältskador i ändarna där den 
smält av.

Foto: Conny ohLSSon SKL
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längningssladdar kopplas ihop blir strömmen högre än vad 

kabeln klarar av. Säkringarna ska vara dimensionerade för att 

säkra den installerade ledningen i den fasta elinstallationen.

Hur ser man att en brand har orsakats av överbelastning?

Vid en överbelastning blir hela ledaren varm, vilket syns på 

att isoleringen har smält längs hela ledaren (bild 47). Det syns 

också genom att studera isoleringen på ledarna och se att vär-

men har kommit inifrån.

Exempel 4: Brand som orsakats av överbelastning

En brand i ett fritidshus hade börjat på en obrännbar skiva i 

ett kök. På skivan fanns en kaffebryggare, en vattenkokare och 

fördelningsdosor. Vid detta tillfälle hade ingen säkring i grupp-

centralen löst ut, utan säkringen hade löst i huvudcentralen som 

satt på en stolpe utanför byggnaden. Anledningen var att huvud-

säkringarna hade en storlek av 16 A och det hade även säkringen 

i gruppcentralen som matade uttaget där branden började. 

En undersökning av primärbrandområdet visade att det 

satt ett vägguttag på en vägg, och i vägguttaget satt en stick-

propp som gick till ett grenuttag med tre uttag. Stickproppar 

fanns anslutna till alla tre uttagen. Två av dem försörjde en 

kaffebryggare och en vattenkokare medan det tredje uttaget 

försörjde ytterligare ett grenuttag (figur 46). Detta grenuttag 

hade i sin tur två uttag och försörjde ett kylskåp och en spis 

med två plattor och en ugn. Kaffebryggaren och vattenkoka-

Bild 47. En kabel som har utsatts för 
överbelastning. På kabeln syns att 
isoleringen har smält runt ledarna i 
kabeln och att de inte längre har en 
rund form. Ledarna har också svärtats 
på ett område som var innanför den 
vita yttre isoleringen. Den vita isole-
ringen var mest skadad på insidan. 
På bilden har isoleringen skurits upp.

Foto: DAviD WiDLunD
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ren samt grenuttag och elkablar på skivan var kraftigt brända 

och därför svåra att undersöka. Effekterna på varje inkopplad 

del var följande:

• Kaffebryggaren 1 000-–1 400 W.

• Vattenkokaren  200–2 000 W.

• Kylskåp 69 W.

• Spisens maxeffekt 2 200 W.

Den inkopplade maxeffekten blir då 3,5–5,7 kW. De effekterna 

motsvarar en ström på 15,1 respektive 24,6 A. Ledarna i anslut-

ningskabeln till grenuttagen uppskattades ha en area på 1–1,5 

mm2 men kan ha en area på 0,75 mm2. Med andra ord kan 

ledarna i anslutningskabeln ha en liten area i förhållande till 

den ström som går genom den. En ledare på 1,5 mm2 klarar 

maximalt en ström på 16 A om den hänger fritt i luften,71 efter-

som den då får bättre kylning än om den skulle vara omgiven 

av något som inte leder bort värmen från ledaren. Ledare i fasta 

installationer i våra hus, exempelvis vägguttag, har ofta en area 

på 1,5 mm2. En proppsäkring (inte automatsäkring) på 16 A kla-

rar en ström på 30 A under cirka fem minuter innan den löser 

ut, medan den inte löser ut alls för en ström på 20 A. I detta fall 

71 enligt svensk standard ss 424 14 24 utgåva 6.

Figur 46
. Elen i brandområdet.

MSB_Elbok_inlaga.indd   90 09-10-15   15.05.11



91

var den maximala strömmen på cirka 25 A och det innebär att 

det tar en liten stund innan säkringen löser ut. Vid detta tillfäl-

le gick det inte att fastställa den exakta brandorsaken på grund 

av de kraftiga brandskadorna i primärbrandområdet, men det 

är sannolikt att branden orsakades av överbelastning.

överhettning

En överhettning innebär att det av någon anledning uppstår 

höga temperaturer som kan orsaka en brand. Hela eller delar 

av den elektriska delen får en temperatur som är över det 

normala. Skador som glappkontakter kan också leda till höga 

temperaturer, men detta avsnitt gäller inte kontaktpunkter 

utan hela föremål eller hela ledningar som får en förhöjd tem-

peratur. En brand genom överhettning kan exempelvis orsa-

kas av

• komponenter som av någon anledning blir för varma

• varvkortslutning i en lindning på en spole72 

• överhettning i drosseln73 i ett lysrör.

En varvkortslutning kan exempelvis uppstå genom att en spo-

le74 skadas mekaniskt eller har ett tillverkningsfel. Då blir det 

kontakt mellan spolens lindningar vilket gör att spolens längd 

blir kortare och strömmen inte går hela vägen genom spolen. 

Strömmen genom den del av spolen som fortfarande ingår i 

kretsen blir då högre eftersom resistansen blir lägre, och spo-

len blir då varmare än normalt vilket kan orsaka en brand. 

Hur ser man att en brand har orsakats av överhettning?

För att se om en brand har orsakats av överhettning kan man 

studera brandbilden för att se hur det ser ut där branden bör-

jade. Ett sätt är att titta på hur höga temperaturerna har varit 

på olika platser, t.ex. genom att se om färgen skiftar på ett 

och samma material (bild 48) eller om sot är bortbränt inom 

ett område. Detta behöver dock inte betyda att överhettning 

orsakade branden, utan det kan också vara ett tecken på att 

det lokalt i området har brunnit mer än på andra platser.

72 Definition av spole finns i ordlistan i kapitel 9 

73 Definition av drossel finns i ordlistan i kapitel 9

74 Definition av spole finns i ordlistan i kapitel 

Bild 48. Baksidan av en torktum-
lare där det börjat brinna på grund 
av överhettning. i detta fall hade 
kontaktorn fastnat i slutet läge till 
värmeelementen och de hade varit 
påslagna hela tiden. Det syns tydligt 
att det varit varmt på insidan av 
skyddsplåten.

Foto: DAviD WiDLunD
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överleDning

En överledning innebär att det blir ett fel i en krets så att 

strömmen flyter på ett sätt som den inte är avsedd att göra, 

och tar alltså en annan väg än vad som är tänkt. Se figur 47. 

Strömmen kan gå på fyra sätt:

• Mellan två fasledare.

• Från en fasledare till neutralledaren.

• Från en fasledare till skyddsledaren.

• Från neutralledaren till skyddsledaren.

Strömmen kan vara allt från en liten krypström på några mA till 

en stor kortslutningsström på flera hundra ampere. En ren kort-

slutning orsakar normalt höga strömmar som gör att säkringen 

snabbt löser ut. Det är varaktigheten och strömstyrkan som 

avgör om en överledning ska orsaka en brand. Dessutom måste 

givetvis de andra parametrarna i brandtriangeln vara uppfyllda. 

En överledning kan även uppstå mellan två ledare eller 

mellan ledare och ett metallföremål. Överledning uppstår 

ofta vid genomföringar eller på andra platser där metall på 

något sätt kan skära in i ledaren, alternativt om isoleringen 

Figur 47. Ett exempel på en överled-
ning. i detta fall går strömmen längs 
den streckade linjen.

Bild 49. En ledare som blivit klämd 
mellan väggen och kåpan till en 
elcentral. Den skada som uppstått 
på kabeln skulle ha kunnat orsaka 
en brand.

Foto: niLS LinDStrÖM

Bild 50 B. En kabel där det har uppstått överledning. En mus eller råtta har förmodligen 
gnagt på ledarna. Smältskador i form av små bubblor syns på några av ledarna.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 50 A. Skador som har orsakats av 
ljusbågar. För att hindra brandutveck-
lingen krävdes att strömmen bröts till 
ledningen. En jordfelsbrytare hade 
sannolikt brutit strömmen vid den 
här skadan.

Foto: niLS LinDStrÖM
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blir hoptryckt (bild 49). Överledning kan också uppstå om en 

kabel blir klämd och isoleringen runt metalledarna försvagas, 

även kallat kallflytning75, så att strömmen kan ta en annan väg. 

En kallflytning beror på att isoleringen runt ledaren tappar 

sin ursprungliga form genom tryck eller någon annan inver-

kan utan att den värms upp. Det kan leda till att isoleringen 

på någon plats blir tunnare än vad den egentligen ska vara, 

och om isoleringen blir tillräckligt tunn mellan exempelvis 

två klämda ledare kan strömmen ledas över mellan ledarna 

på den platsen. En brand kan då uppstå. Ett annat exempel 

på överledning är om ett metallföremål anslutet till jord av 

någon anledning skär in i en kabel och kommer mot en ström-

förande ledare. 

Vanliga ”rumssladdar” orsakar sällan bränder vid överled-

ning. Orsaken är att sådana rumssladdar oftast är fritt häng-

ande och kommer oftast inte i kontakt med något brännbart 

material. Dessutom blir energin vid en överledning normalt för 

liten för att orsaka en brand. Sladdarna är nämligen oftast säk-

rade med 10 A och säkringen löser ut i ett tidigt skede. För att 

det ska bildas en stående ljusbåge krävs strömmar på cirka 500 

A. De kortslutningsskador som hittas på rumssladdar är därför 

oftast sekundära skador som har orsakats av branden. En över-

ledning inträffar lättare i en fuktig miljö än i en torr eftersom 

fukt kan leda ström. Bränder i elledningar orsakade av överled-

ning är vanligast i servisledningar eller i industrier där

• spänningarna kan vara högre än 400 V

• det kan bli höga strömmar (bild 50 A)

Hur ser man att en brand har orsakats av överledning?

Det är oftast svårt att se om en brand har orsakats av överled-

ning. Det går normalt inte att se på ledarna, men ibland går det 

att avgöra genom att studera brandbilden i området runt ledar-

na och sedan undersöka vad i det aktuella området som kan ha 

orsakat bilden, och utesluta andra orsaker. Bild 51-53 och 50 B 

visar exempel på brandtillbud som beror på överledning.

75 Definition av kallflytning finns i ordlistan i kapitel 9

Bild 51. Brandtillbud i en lucka i en 
diskmaskin. Kablarna gick till luckan 
på diskmaskinen och skavde mot 
metallkanten när luckan öppnades 
och stängdes.

Foto StEn JohAnSSon

Bild 52. Spår efter en överledning 
som skett mellan fas och nolla i ett 
eluttag.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 53. En närbild på av en av ledar-
na. Flera smältskador syns på dem.

Foto: DAviD WiDLunD
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Kortslutning

Elektriska ledare i mindre byggnader är oftast gjorda av kop-

par, och för att koppar ska smälta krävs normalt en tempera-

tur på minst 1 083°C. En kortslutning är som beskrivits ovan 

en typ av överledning. En ren kortslutning innebär att en hög 

ström och hög temperatur uppstår i kontaktpunkten, och den 

höga temperaturen i kontaktpunkten orsakar en skada på elle-

darna. För att få smältskador på koppar måste temperaturen 

minst nå upp till ämnets smältpunkt, förutom när metallen 

ingår i en legering då koppar kan få smältskador vid tempera-

turer under smältpunkten. Oftast räcker det dock inte med en 

temperatur vid smältpunkten för att orsaka en karakteristisk 

kortslutningsskada, utan temperaturen behöver bli betydligt 

högre. Den höga strömmen som uppstår vid en kortslutning 

beror på att resistansen i kretsen blir låg. En ljusbåge som upp-

står kan få en temperatur över 3 000°C. 

Precis som för överledning krävs det kontakt mellan en fas-

ledare och ett annat metallföremål, exempelvis en annan elek-

trisk ledare, för att det ska kunna bli en kortslutning. Det måste 

också finnas en spänningsskillnad mellan kontaktpunkterna, 

och vid en kortslutning uppstår en skada på båda dessa kon-

taktpunkter. För att konstatera om det är en kortslutningsskada 

måste man kontrollera att det finns skador på två ställen som 

kan ha haft kontakt med varandra. Dessa två ställen har nor-

malt inte kontakt med varandra efter branden, utan det vanliga 

är att man hittar en kortslutningsskada på en ledare och då bör-

jar söka efter ytterligare en kortslutningsskada i området. När 

båda skadorna har identifierats undersöks de för att se om det 

är skador som ser ut att ha uppkommit av en ren kortslutning. 

En ren kortslutningsskada bildar ofta en karakteristisk ska-

da som liknar en krater med en droppe i. Om en kortslutning 

mellan två elektriska ledare inträffar där det inte finns någon 

isolering kan smält metall stänka iväg och hamna på ledarna. 

Det kan se ut som små bubblor av metall längs med ledarna 

alldeles intill kortslutningsskadan. Skadan kan ses med blotta 

ögat, men för att vara säker på att det är en kortslutningsska-

da behöver den ofta granskas med hjälp av ett förstoringsglas 

eller en lupp. I osäkra fall kan man använda ett mikroskåp 

som ger en större förstoring än en lupp. Bilderna på sid 94-95 

Bild 54. Kortslutningsskada på en 
ledare.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 55. Kortslutningsskadan på den 
andra ledaren.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 56. Kortslutningsskada på en 
ledare.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 57. Kortslutningsskadan på den 
andra ledaren.

Foto: DAviD WiDLunD

Kortslutning mellan två stycken 
entrådiga kopparledare (FK)
nedan visas två exempel på kortslut-
ningsskador mellan två entrådiga 
kopparledare. Spänningen vid kort-
slutningen var 230 v och ledarna 
hade en area på 1,5 mm2.
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visar kortslutningsskador för olika typer av ledningar. Bilder-

na på skadorna är tagna med en kamera som var kopplad till 

ett mikroskåp som maximalt ger en förstoring av 35 ggr.

En kortslutningsskada kan förväxlas med en brandvärmeskada 

eller en legeringsskada om den inte undersöks ordentligt 

En kortslutningsskada kan förväxlas med antingen en brand-

värmeskada eller en legeringsskada. Brandvärmeskador bru-

kar smälta längre delar av en elektrisk ledare men det kan 

också hända att isoleringen smält på en liten plats på elkabeln 

och att det där uppstår en brandvärmeskada som kan förväx-

las med en kortslutningsskada. Oftast har kortslutningsskador 

dock en skarp gräns mellan det som är smält och inte, medan 

en brandvärmeskada har mera utbredda skador på ledaren av 

metall. Legeringsskador kan dock också ha skarpa gränser på 

samma sätt som en kortslutningsskada.

Om en säkring av någon anledning inte skulle lösa ut vid en 

överledning i en ledning kan det inträffa flera överledningar 

längs med ledningen. Vid den första överledningen blir den 

elektriska kretsen kortare eftersom strömmen går den lättaste 

och kortaste vägen och alltså inte går hela vägen till ledningens 

slut när den kan gå tillbaka på en tidigare plats. Det blir också 

mer motstånd om strömmen går längs med hela ledningen. 

Om sedan flera skador uppstår längs med kabeln är det troligt 

att den första skadan som uppstod var den som är längst ifrån 

säkringen eller källan till strömmen i ledarna. Anledningen är 

att strömmen hela tiden går den lättaste och kortaste vägen 

och strömmen efter den första skadan har valt en kortare väg. 

Exempel 5: Brand som orsakats av överledning

Vid sjutiden en morgon började arbetet på en lackeringsfirma 

och den elektriska utrustningen sattes igång. Cirka 40 minu-

ter senare upptäcktes en vit rök i lackeringsboxarna som spred 

sig vidare, varvid räddningstjänsten larmades. Det fanns ett 

sprinklersystem i lokalen som dämpade brandens intensitet. 

När branden släckts gjordes en brandutredning och brandbil-

den visade tydligt en plats som skulle kunna vara primärbrand-

platsen. Undersökningen visade att brand-V:et slutade en bit 

Bild 58. Kortslutningsskada på en 
ledare.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 60. Kortslutningsskada på en 
ledare.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 61. Kortslutningsskada på den 
andra ledaren.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 59. Kortslutningsskada på den 
andra ledaren.

Foto: DAviD WiDLunD

Kortslutning mellan två stycken 
flertrådiga kopparledare (FK)
nedan visas två exempel på kortslut-
ningsskador mellan två flertrådiga 
kopparledare. Spänningen vid kort-
slutningen var 230 v och ledarna 
hade en area på 1,5 mm2.

MSB_Elbok_inlaga.indd   95 09-10-15   15.05.23



96

Bild 64. En armatur där det varit ett 
brandtillbud i kondensatorn, orsakat 
av överspänning. Ett avbrott i PEn-
ledaren visade att överspänning hade 
orsakat branden.

Foto: Conny ohLSSon SKL

ner i en isolering (se bild 62) där en elkabel gick ner i isolering-

en. Elkabeln undersöktes, både i isoleringen och på en annan 

plats utanför isoleringen. Utanför isoleringen kunde man se 

att kabeln hade fått en så kallad kallflytning, vilket framgår av 

bild 63. Det var därmed fullt möjligt att det uppstått en brand i 

kabeln där den går genom isoleringen eftersom temperaturen 

i kabeln blev högre där än utanför isoleringen. Det finns också 

uppgifter om problem med kallflytning i just denna kabel som 

var tillverkad på 1970-talet.

överspänning

Överspänning innebär att en elektrisk ledare eller utrustning 

utsätts för en högre spänning än vad den är dimensionerad för. 

Överspänning kan exempelvis orsakas av

• åska (statisk elektricitet)

• PEN-ledaravbrott (förklaras i avsnitt 7.1.6.1)

• avbrott i neutralledare

• in- och urkoppling av elektrisk utrustning

• statisk elektricitet.

Skador till följd av överspänning uppstår vanligtvis på elled-

ningar, kretskort, brytare och komponenter som inte tål höga 

spänningar, till exempel kondensatorer (bild 64).

PEN-ledaravbrott

En PEN-ledare är en gemensam skydds- och neutralledare, och 

ett avbrott i PEN-ledaren kan bland annat bero på följande 

saker:

• Träd faller på en luftledning så att ledningen dras loss från 

anslutningen.

• Dålig anslutning exempelvis genom en ärgad ledning, en 

dåligt åtdragen skruv eller en dåligt utförd skarvning.

• Vid dräneringsgrävningar runt en byggnad kan det bli 

Bild 62. Brand-v:et visade var den 
troliga primärbrandplatsen fanns. 
i överkant på bilden syns en kabel-
stege som är kraftigt bränd.

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 63. Kabeln som det uppstått kall-
flytning i. Som syns på bilden är de 
metalliska ledarna nära varandra.

Foto: MiChAEL StEEn
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högre tryck än tidigare på den inkommande elkabeln när 

massorna fylls tillbaka. Detta kan då medföra att kabeln 

lossnar eller att det blir glapp i anslutningen.

• Grävarbeten som skadar kabeln.

Det finns flera tecken på ett PEN-ledaravbrott i en byggnad:

• Gnistor mellan skyddsjordade föremål som står intill var-

andra, exempelvis spis och diskbänk eller kylskåp och disk-

bänk. 

• Någon får en stöt från ett skyddsjordat föremål.

• Det luktar bränt om ansluten elutrustning i byggnaden, 

och lukten kan komma från flera apparater samtidigt.

• Lampor lyser starkare än normalt.

• Flera apparater går sönder samtidigt.

Om ett PEN-ledaravbrott inträffar finns följande risker:

• Vagabonderande strömmar kan uppstå.

• Höljen på apparater kan bli spänningssatta.

• Det kan bli upp till 400 V i vägguttag i stället för 230 V.

Om något av de tre sistnämnda tecknen ovan skulle inträffa 

kan det tyda på att bara neutralledaren har släppt och allt-

så inte skyddsjorden. Om skyddledaren skulle vara korrekt 

ansluten skulle nämligen strömmen ledas tillbaka via skydds-

ledaren i stället för att gå mellan olika skyddsjordade föremål. 

Ett PEN-ledaravbrott kan orsaka vagabonderande strömmar 

 

Lampa

Avbrott

PEN

PE N FA
S 

1

FA
S 

2

FA
S 

3

Figur 48. Ett exempel på ett PEn-
ledaravbrott. Den streckade linjen 
visar hur strömmen går. Spänningen 
över lampan blir i detta fall 400 v i 
stället för 230 v. Lamporna blir också 
seriekopplade mellan L1 och L2. Dess-
utom blir skyddsjorden spänningssatt 
i detta fall.
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och även överspänning i den elektriska kretsen. En gnistbild-

ning mellan jordade föremål kan också bero på att det finns en 

spänningsskillnad mellan den elektriska jorden och exempel-

vis vattenledningsrör, vilket förekommer i gamla hus. Anled-

ningen är att vattenrören och den elektriska jorden inte alltid 

är förbundna, vilket de måste vara i nya hus.

Vid ett avbrott i PEN-ledaren kan strömmen inte ledas till-

baka via den utan tar en annan väg. Då kan skyddsjorden bli 

spännningssatt, eller så kan strömmen i stället gå via neutral-

ledaren till en annan belastning, och om den är inkopplad till 

en annan fasledare blir spänningen i kretsen 400 V i stället för 

230 V, enligt figur 48. 

Exempel 6: Tillbud som orsakats av ett avbrott i PEN-ledaren

En privatperson ringde efter hjälp eftersom gnistor bildades 

mellan diskbänk och spis samt att lampor i bostaden lyste star-

kare än normalt. Den person som fick samtalet var sakkunnig 

inom el och bedömde det som ett PEN-ledaravbrott. Personen 

åkte ut och bröt den inkommande elen till hyreshuset som 

innehöll flera lägenheter. Flera personer hade också ringt 

in om samma sak, vilket tydde på att felet fanns i en inkom-

mande ledning till byggnaden och all el måste därför brytas. 

En kontroll av servisledningen och stigarledningen visade att 

det inträffat ett avbrott i PEN-ledaren, i en brytare för en sti-

garledning till byggnaden (bild 65). Skruven som ska dras åt i 

kopplingen hade dragits åt för hårt så att porslinsisoleringen 

under kopplingen hade spruckit. Hur det kan se ut framgår av 

bild 66. En glappkontakt uppstod då. För att ta reda på om det 

varit något glapp kan man lossa skruven och se under hatten 

om det finns några sotmärken eller brännmärken.

Exempel 7: Tillbud som orsakats av ett avbrott i PEN-ledaren

Runt en villa hade man grävt för dränering. När diket hade 

fyllts igen uppstod tecken på överspänning i elektriska appa-

rater i huset. En undersökning visade skador vid huvudsäk-

ringarna som satt på husväggen. När diket fylldes igen runt 

huset tryckte massorna på den inkommande elledningen så 

att ledarna delvis lossnade och porslinsisoleringen till säkring-

arna gick sönder (bild 67).

Bild 65. Brytaren för huvudledningen 
(stigarledningen). till vänster syns 
PEn-ledaren där avbrottet var. Led-
ningarna är smälta på båda sidor om 
kopplingen vilket visar att det varit en 
glappkontakt.

Foto: MiChAEL StEEn.

Bild 66. En koppling för en PEn-ledare 
där porslinet har spruckit, vilket lett 
till en brand i en bostad. vid detta 
tillfälle har isoleringen lossnat på 
den undre PEn-ledaren för att den 
var gammal. Detta hade dock inget 
med brandorsaken att göra vid detta 
tillfälle.

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 67. Ledningarna som delvis 
lossnat vid dränering. Som syns på 
bilden har plinten  till PEn-ledaren 
överbryggts, vilket förmodligen beror 
på att det varit dålig kontakt. 

Foto: MiChAEL StEEn
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skador till följd av brand

branDvärMeskaDa

Brandvärmeskador uppstår när en elektrisk ledare blir så varm 

att den når smältpunkten eller ännu högre. Om en brandvär-

meskada hittas vid en brand kan man inte utesluta att det 

från början funnits en kortslutningsskada som utsatts för 

höga temperaturer och därför ändrat form. En brandvärmes-

kada kan förväxlas med en kortslutnings- eller legeringsskada 

om den inte undersöks ordentligt, och det kan kräva mycket 

kunskap för att avgöra vilken typ av smältskada det är. Olika 

brandvärmeskador visas i bild 68 till och med bild 71.

En brandvärmeskada kan förväxlas med en kortslutningsskada 

eller en legeringsskada om den inte undersöks ordentligt.

legeringsskaDa

En legering är en blandning av två eller flera grundämnen där 

minst det ena är en metall. I en legering kan det också fin-

nas icke-metaller och kemiska föreningar av olika slag. Det 

vanligaste sättet att framställa en metallegering är att blanda 

smältor av olika metaller som sedan får stelna. En smälta inne-

bär att en metall har hettats upp så att den övergår från fast 

fas till flytande (vid smältpunkten). En metall har en specifik 

temperatur där den övergår från fast fas till flytande och tvärt 

om. Den punkten är densamma om metallen går från flytande 

till fast (vid stelningspunkten) eller tvärt om . Detsamma gäl-

Bild 68. En brandvärmeskada som 
uppstått mellan två stycken enkarde-
liga kopparledare.

Foto: Conny ohLSSon SKL

Bild 70. En brandvärmeskada.
Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 71. Brandvärmeskada.
Foto: DAviD WiDLunD

Bild 69. Brandvärmeskada.
Foto: DAviD WiDLunD
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ler för vatten förutsatt att det inte finns några inblandningar i 

det. För en legering varierar dock smält- och stelningspunkten 

beroende på den aktuella sammansättningen, vilket brukar 

kallas för att legeringen har ett stelningsintervall. Smältpunk-

terna för olika metaller och legeringar framgår av tabell 10.

Metall/Legering Smältpunkt°C

Aluminium 650

Guld 1 063

Järn 1 528

Koppar 1 083

Krom 1 615

Mässing Ca 900

Silver 961

Stål Ca 1 400–1 450

Tenn 232

Zink 419

Wolfram 3 410

tabell 10. Smältpunkten76 för olika metaller och legeringar

Det finns ett antal vanliga legeringar:

• Brons är en legering mellan koppar och i huvudsak tenn.

• Stål är en legering mellan järn och kol.

• Mässing är en legering mellan koppar och zink. Legeringen 

är gulaktig.

• Legeringar mellan aluminium och koppar. Legeringen är 

spröd och går lätt sönder om ledningen böjs, och kan bli 

som ett grått eller glänsande silvrigt område på kopparled-

ningens yta efter en brand. 

Det går inte att lösa hur mycket salt som helst i vatten, och 

76 burström per gunnar, byggnadsmaterial

Bild 72. Legeringsskada som uppstått 
vid en legering mellan koppar och en 
annan metall.

Foto: SKL

Bild 73. Legeringsskada som uppstått 
vid en legering mellan koppar och 
aluminium. Legeringens färg visar 
att det är en legeringsskada med 
aluminium.

Foto: Conny ohLSSon SKL
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på samma sätt går det inte heller att lösa vilka mängder som 

helst av olika metaller i varandra. När man tillsättermer salt i 

en saltlösning hamnar till slut saltet på botten. Om lösningen 

däremot värms upp kan mer salt lösas upp i den. På samma 

sätt påverkas lösligheten hos metaller av temperaturen, men 

också av atomradien77, kristallstrukturen78 samt metallernas 

benägenhet att bilda nya kemiska föreningar.

När en elektrisk ledare av koppar utsätts för en brand kan 

oxidhinnan runt kopparledaren brytas igenom, och en lege-

ring bildas genom att koppar kommer i kontakt med en annan 

smältande metall (bild 72), exempelvis aluminium (bild 73). 

Det kan då bildas en skada på kopparledningen som utgörs 

av en legering mellan kopparen och en annan metall, dvs. 

en legeringsskada. Denna skada kan bli liten och ha skarpa 

gränser, och därför kan den förväxlas med andra smältskador. 

Koppar har en smältpunkt på 1 083°C och aluminium 650°C. 

Legeringens smältpunkt är som lägst 548°C, vilket inträffar 

när legeringen innehåller 33 procent koppar, och den får en 

smältpunkt som är lägre än både aluminiumet och kopparens 

smältpunkt. Vid en brandutredning kan det vara bra att känna 

till vid vilka temperaturer som de olika smältskadorna kan 

inträffa. En legering mellan koppar och aluminium kan exem-

pelvis uppstå genom att aluminium droppar på en kopparled-

ning. Om aluminiumet kyls av för fort kommer den endast 

delvis att fästa i kopparen. Om den i stället värms en längre 

tid kan oxidhinnan på kopparn brytas igenom och en legering 

mellan de två metallerna kan bildas.

En legeringsskada kan förväxlas med en kortslutningsskada eller 

en brandvärmeskada om den inte undersöks ordentligt

Det kan vara svårt att känna igen en legering bara genom fär-

gen, utan det kan behövas en grundämnesanalys för att se vad 

den innehåller. En legeringsskada kan också förväxlas med en 

kortslutningsskada eller brandvärmeskada. Bild x och x visar 

två exempel på legeringsskador som har uppstått vid bränder.

77 Definition av atomradie finns i ordlistan i kapitel 9

78 Definition av kristallstruktur finns i ordlistan i kapitel 
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sammanfattning
På nästa sida redovisas en sammanfattning av de skador som 

har beskrivits i detta kapitel. Det är viktigt att kunna skilja 

mellan dessa skador även om det kan kräva mycket kunskap. 

Vissa kan behöva studeras i exempelvis ett mikroskåp för att 

kunna se skillnaderna mellan dem. 
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Ka�ebryggare

Vägguttag Vägguttag

Avbrott

Kylskåp

Oisolerat vattenrör

Najtråd

Gruppcentral

Skada Bild Orsak till branden eller inte

Överledning Kan orsaka brand

Kortslutning (en typ av över-
ledning)

Kan orsaka brand men det är 
ovanligt. Uppstår oftast till 
följd av branden

Brandvärmeskada Orsakas av branden

Legeringsskada Orsakas av branden

Glappkontakt Kan orsaka brand

Överbelastning Kan orsaka brand

Överhettning Kan orsaka brand

Vagabonderande strömmar Kan orsaka brand
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5 Elektriska 
startföremål
I detta kapitel redovisas statistik över elektriska brandorsaker 

i byggnader samt exempel på vad som orsakar bränder i olika 

elektriska apparater. Tanken är att kapitlet ska ge en vägled-

ning om vad som orsakar bränder och vad som inte gör det. 

Kapitlet ska också kunna användas vid brandutredningar för 

att slå upp vilka brandorsaker som är vanliga för en viss pro-

dukt.

självtest – vad kan orsaka en brand?
Nedan redovisas ett test med olika elektriska produkter som 

utvecklar värme. För att göra testet behöver du ett papper och 

en penna, och du ska för varje produkt 1–10 ange vad du tror 

att resultatet blir av testet. Skriv ner svaret på frågorna på ett 

papper innan du tittar på resultatet. Varje produkt har testats 

i 30 minuter och resultatet redovisas på sidan 187. För varje 

produkt ska du välja ett av följande alternativ:

1.  Brand med lågor.

X.  Inga lågor, men däremot rök.

2.  Varken rök eller lågor.
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Produkt Bild

1. Strykjärn, 1 200 W, placeras påslaget på maxeffekt mot ett bomullstyg.

2. Brödrost, 1 300 W, med fyra rostbrödskivor fastnar ”nere” i tillslaget läge.

3. Fläkt, 2 000 W, påslagen på maxeffekt. Fläkten täcks med ett bomullstyg.

4. Element, 600 W, som påslaget täcks med ett bomullstyg.

5. Matolja i en kastrull på en påslagen spisplatta, 1 500 W. Matoljan är cirka 0, 5 cm djup.

6. Tänd halogenlampa, 500 W, läggs mot en spånskiva.

7. En tänd ”vanlig” glödlampa på 60 W bäddas in i fyra lager lakan på båda sidor – fyra lager under 
lampan och fyra lager ovanpå lampan.

8. En tänd vanlig glödlampa på 100 W bäddas in i fyra lager lakan på båda sidor, som i test 7 ovan.
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9. En tänd halogenlampa på 20 W (bordslampa) läggs mot åtta lager med bomullslakan.

10. En tänd kronljuslampa på 25 W bäddas in i fyra lager lakan på båda sidor, som i test 7 ovan. 
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statistik

Statistik är bland annat viktigt för att kunna se vad som är 

vanliga brandorsaker och inte. Det är dessutom viktigt att 

kunna se trender och därmed avgöra om bränder tenderar 

att bli vanligare i något föremål eller område. Enligt statis-

tik från Försäkringsförbundet för åren 2000–2006 orsakades 

9–11 procent av alla bränder av el. Den statistik som Rädd-

ningsverket79 har omfattar bara de bränder eller tillbud då 

räddningstjänsten har larmats, och orsaken är oftast en upp-

skattning av befälet som varit på platsen. 

Det kan inte uteslutas att statistiken påverkas av att vissa 

produkter har dåligt rykte. Dessutom kan det inte uteslutas 

att vissa brandorsaker är felaktiga. Exempelvis kan bränder 

anläggas i elektriska apparater, och orsaken kan bedömas 

som ett elektriskt fel genom att en ordentlig undersökning 

inte genomfördes.  

I tabell 11 visas antalet bränder där startföremålen var 

eller kan ha varit elektriska, utifrån räddningstjänstens larm 

under åren 1997–2007. Tabellen visar att cirka 10 procent av 

alla bränder har startat i ett elektriskt föremål, vilket stäm-

mer med försäkringsbolagens statistik. Summan av antalet 

startföremål stämmer dock inte överens med antalet bränder 

i byggnader. Anledningen är att flera startföremål kan anges 

för en brand.

79 frågorna hanteras från den 1 januari 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Start-föremål 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bastuaggregat 71 81 87 54 86 91 97 97 67 73 85

Diskmaskin 69 65 70 59 47 46 42 40 41 29 54

Glödlampa 65 73 88 80 63 71 67 69 60 55 64

Kaffebryggare 35 27 28 22 17 26 24 25 20 19 25

Kyl/frys 105 84 98 81 89 81 82 67 74 83 77

Lysrör 135 127 113 125 132 128 113 95 102 156 173

Stereo/video/dvd 15 13 16 21 15 8 8 6 7 12 8

Strykjärn 5 4 6 12 4 2 9 5 6 6 7

Torktumlare 117 118 112 112 105 88 84 77 94 101 78

Torkskåp 31 16 20 24 19 21 21 10 14 8 21

Transformator 83 71 58 57 66 63 69 36 42 50 64

Tv 141 149 149 152 164 125 108 101 91 87 75

Tvättmaskin 153 157 139 145 131 126 129 110 96 96 88

Andra elinst. 462 420 425 449 455 426 459 430 431 306 311

Summa elbränder 1 487 1 405 1 409 1 393 1 393 1 302 1 312 1 168 1 145 1 081 1 130

Summa andra startföremål 9 521 8 710 8 660 8 638 8 652 8 289 8 641 7 364 7 946 8 293 9 349

Okänt 1 805 1 337 1 343 1 121 1 296 1 419 1 410 1 152 1 233 1 128 1 224

Summa insatser för brand i byggnad 12 290 11 116 11 186 10 826 10 981 10 735 11 050 9 684 10 324 10 502 11 110

tabell 11. tabellen visar att antalet bränder minskade något under perioden, liksom bränder orsakade av elektricitet. Dock inträf-
fade fler bränder under 2007 jämfört med de senaste åren. Diagram 3 visar startföremål för 2007 för att tydligare visa skillnaden 
mellan hur ofta olika elektriska apparater börjar brinna. Exempelvis framgår det att kaffebryggare orsakar relativt få bränder med 
tanke på hur vanliga de är i hemmen. trots detta finns en allmän uppfattning om att kaffebryggare ska vara ett relativt vanligt 
startföremål för bränder.
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Diagram 3. Startföremål i 
bostäder under 2007. Dia-
grammet visar startföremålet 
där branden kan ha berott 
på en elektrisk apparat. 
Statistiken är hämtad från 
räddningsverket80 och gäller 
de bränder där räddnings-
tjänsten larmats.

80 räddningstjänst i siffror 2007

Diagram 4. Brandorsaken 
inom lantbruk 2005–2007 
utifrån uppgifter från för-
säkringsbolagen.
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Det finns ingen statistik över hur mycket bränderna kostar 

utifrån olika startföremål och i alla typer av byggnader och 

miljöer. För lantbruk finns dock statistik att tillgå från försäk-

ringsbolagen. I diagram81 4 och 5 redovisas brandorsaker i lant-

bruk samt kostanden för bränderna utifrån brandorsak.

generella konstruktioner  
och företeelser

I detta kapitel beskrivs komponenter som kan ingå i flera av de 

startföremål som finns i detta kapitel, tillsammans med hän-

delser som kan inträffa i dem. Det är därför inte meningsfullt 

att beskriva komponenterna och företeelserna under varje 

startföremål utan de beskrivs i stället skilt i detta avsnitt.

plaster

Fram till början av 1980-talet bestod beröringsskydd i elek-

triska utrustningar främst av metall, bakelit eller härdplast. 

81 statistiken är erhållen från länsförsäkringar
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Bild 74. Eldosa som brinner.
Foto: DAviD WiDLunD

Diagram 5. Kostnader för 
bränder utifrån brandorsak 
för åren 2005–2007 utifrån 
uppgifter från försäkrings-
bolagen.
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Materialen brandprovades genom ett så kallat glöddornsprov 

som gick ut på att en spetskon värmdes upp till 300–500°C 

beroende på vilket material som skulle provas. Spetsen sattes 

sedan mot materialet och om plasten skadades underkändes 

materialet. Under 1980-talet ersattes de hårda materialen i 

beröringsskydden av den mjukare termoplasten. I samband 

med det ändrades även provningsmetoderna så att man i stäl-

let använde en glödtråd (”glow wire”) som värmdes upp till 

650–960°C. För att klara testet skulle materialet självslockna 

inom 30 sekunder.

Plaster används i de flesta elektriska produkter. En brin-

nande plast kan ge upphov till en ”pölbrand”, dvs. smält plast 

som bildar en flytande, brinnande pöl vilket syns på bilder-

na 74, 75 och 76. Termoplaster smälter vid temperaturer på 

80–110°C medan härdplaster förkolnar i stället för att smälta. 

Termoplaster kan bidra till att sprida en brand genom att drop-

par av brinnande plast sprider branden nedåt. Vid undersök-

ning av en brandplats där det finns plast kan det gå att se om 

plasten har skyddat mot branden eller om den snarare hjälpt 

till att sprida den. Genom att försiktigt ta bort smält plast från 

ett område där det brunnit kan man undersöka hur det ser ut 

under materialet, om ytan är oskadad eller om den har brun-

nit. Om ytan under plasten är brandskadad är det troligt att 

den smälta plasten började droppa ner när branden redan 

pågått ett tag. 

Polyvinylklorid (PVC) är en självslocknande plast som ofta 

används som isolering i kablar. PVC innehåller klor som till-

sammans med vatten från brandplatsen kan bilda saltsyra när 

gaserna kondenserar. Syran är frätande och kan skada män-

niskor och föremål.

Vissa isolatorer, t.ex. plaster, består av organiska material 

som innehåller kol. Undantagen är exempelvis glas och kera-

miska isolatorer. Tanken med isolatorer är att de inte ska leda 

ström, men om det kommer fukt på ytan kan isolatorn ändå 

bli strömförande genom att fukten kommer mellan två anslut-

ningar med en inbördes spänningsskillnad. När en ström leds 

genom fukten och påverkar isolatorn kan den börja pyroly-

sera, och då kan det bildas en kolbrygga i isolatorn som gör att 

det leds ännu större ström mellan kontakterna (bild 77). När 

Bild 75. Brinnande plast droppar från 
dosan.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 76. Brinnande plast har hamnat 
på marken under dosan.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 77. En överledning som uppstått 
i en plast mellan fas och nolla i ett 
eluttag.

Foto: DAviD WiDLunD
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Bild 78. Ett startrelä som har börjat 
brinna och det syns att det blivit en 
kolbildning. Bränder i startreläer 
beror på att gnistor bildas i dem. På 
bilden ser man att värmen kom ini-
från startreläet.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 79. Kopparbleck som finns i 
startreläer. På bilden syns att kop-
parblecket fått skador av de höga 
temperaturerna från ljusbågar.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 80. Startreläets placering på 
en kompressor. Kompressorn sitter 
normalt nere vid golvet på baksidan 
av en kyl eller frys. Startreläet är mar-
kerat med cirkeln.

Foto: DAviD WiDLunD

fukten sedan har avdunstat kan strömmen gå genom kolbryg-

gan mellan kontakterna, och då har isolatorn på den platsen 

blivit en ledare i stället för en isolator. Ju mer kol som bil-

das, desto högre kan strömmen bli mellan kontakterna, och 

högre ström leder också till högre värme. Strömmen som går 

genom denna kolbrygga ger en värmeutveckling som kan leda 

till brand om inte exempelvis en säkring eller jordfelsbrytare 

löser ut. Detta fenomen är vanligast vid högre spänningar. Det 

är också vanligare att bränder uppstår i komponenter som har 

rörliga delar, t.ex. strömbrytare och reläer, eller i kapslingar 

när kondens uppstår för att kall och varm luft möts.82 Enligt 

tester som gjorts i USA uppstod fenomenet inte när spänning-

en var under 70 V.83

Om en kolbrygga har orsakat en brand går det att konsta-

tera genom att mäta resistansen mellan kontakterna för att se 

om ledningsförmågan har ökat genom kolbildning och om det 

inte längre är isolerat mellan dem.84 Ett annat sätt är att nog-

grant undersöka plasten för att se om det bildats en linje eller 

en spricka mellan kontakterna.85 En sådan linje bildas lätt i 

vissa plaster såsom bakelit.86 Om branden verkligen började i 

området kan man se kolbildningar inne i exempelvis en kopp-

lingsdosa och att det varit varmt på alla sidor runt om anslut-

ningen. Genom att undersöka brandskadorna i exempelvis en 

kopplingsdosa kan man avgöra om värmen kom utifrån eller 

inifrån. På bild 78 och 79 syns brandskador i ett startrelä där 

branden började på grund av gnistbildning. Startreläet fanns 

på en kompressor som framgår av bild 80.

varvkortslutning i spolar

En varvkortslutning kan exempelvis uppstå genom att spolen 

skadas mekaniskt eller har ett tillverkningsfel. Då uppstår 

kontakt mellan ledarna i spolen vilket kan medföra att spolen 

blir kortare när strömmen inte går hela vägen genom den. Då 

blir också strömmen högre genom denna del eftersom resis-

82 yearance robert a., electrical fire analysis

83 beland b. & fortier c. ; arc tracking in relation to fire investigation

84 yereamce robert a.; electrical fire analysis

85 yeareance robert a.; electrical fire analysis

86 beland b. & fortier c. ; arc tracking in relation to fire investigation
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tansen blir lägre, och spolen blir varmare än normalt vilket 

kan orsaka en brand. Bild 81 visar smältskador på en spole 

vilket är ett tecken på att det uppstått en varvkortslutning.

konDensator

En kondensator är en elektrisk komponent och den kan precis 

som ett batteri lagra en viss elektrisk mängd, dvs. laddas upp. 

En kondensator laddas först upp under en viss tid och kan sen 

användas som en spänningskälla med hög effekt. En brand 

kan starta i en kondensator på grund av bland annat 

• övertoner

• överspänning.

I en kondensator kan det bli ett genomslag mellan olika folie-

lager vilket kan leda till att en kondensator bli så pass varm att 

isoleringen som finns i den smälter och förgasas. Detta inne-

bär att trycket ökar och höljet går sönder. När elektrolyten87 i 

kondensatorn rinner ut (bild 82) kan en brand uppstå.

kontaktor

En kontaktor är normalt konstruerad så att den via en manö-

verkrets får ström så att den öppnar eller sluter sig. Om den 

är spänningssatt genom manöverkretsen är alltså den sluten 

och strömmen kan passera genom kontaktorn. Dock händer 

det att kontaktorn fastnar i ett slutet läge (bild 83) och stannar 

87 Definition av elektrolyt finns i ordlistan i kapitel 9

smältpärlor
Bild 81. En spole som orsakat en 
brand i en diskmaskin. Spolen satt i 
en avloppspump. Branden har orsa-
kats av att det blivit en överledning 
mellan lindningsvarven i spolen vilket 
har lett till överhettning. Detta syns 
genom små smältpärlor som finns på 
lindningen.

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 82. En kondensator som det varit 
ett brandtillbud i.

Foto: EvA LJunGqviSt

Bild 83. En varmgång i en kontaktor. 
På bilden syns att kontaktorn är i 
slutet läge och att isoleringen på 
de tre faserna har skadats av höga 
temperaturer.

Foto: niLS LinStrÖM
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så även om spänningen till manöverkretsen bryts. Detta kan 

till exempel medföra att värmeelement är spänningssatta när 

de inte ska vara det.

Att en brytare eller kontakter med metaller som ansluter 

mot varandra fastnar i slutet läge kan bero på att kontakten 

varit dålig och att det bildats gnistor som svetsat ihop kon-

takterna. Förutom hopsvetsade kontakter kan man efter en 

brand också hitta skador efter gnistbildning på dem. Vidare 

kan brandbilden visa vad som orsakat brandskadorna.

bastu
Varje år larmas räddningstjänsten på cirka 80 bränder som 

har börjat i en bastu. Den vanligaste orsaken är inte fel på 

utrustningen utan i stället att bastun har använts på fel sätt 

och att aggregatet varit placerat på fel ställe. Nedan nämns 

fyra förekommande orsaker till bränder i bastu:

• Bastuaggregatet har suttit för nära brännbart material, 

vanligtvis träpanelen, som torkar ut och torrdestilleras. Det 

kan ta flera år innan en brand uppstår.

• Bastun används för att exempelvis torka tvätt. Antingen 

ramlar tvätten från tvättlinan ner på bastuaggregatet eller 

så är tvättlinan av plast som mjuknar av värmen och töjs 

eller gå av, så att tvätten hamnar på bastuaggregatet.

• Brännbart material har placerats på bastuaggregatet eller 

intill det. Om manöverpanelen sitter i ett annat rum och 

slås på utan att man först kontrollerar aggregatet kan det 

brännbara materialet fatta eld.

• Ventilationen i bastun är felaktigt utförd så att det blir för 

varmt i någon del av bastun. 

På manöverpanelen finns oftast ett reglage för aggregatets effekt. 

Dock finns det inget skydd som löser ut om något brännbart mate-

rial hamnar på aggregatet och leder till en värmeutveckling.

Exempel 8: Brand i en bastu

Strömmen bröts i en villa i södra Stockholm. Detta hade enligt 

uppgift hänt några gånger tidigare och de boende trodde att 

det berodde på överbelastning. Alla säkringar (automatsäk-
Bild 84. Bastuaggregatet där bran-
den började.

Foto: DAviD WiDLunD
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ringar) som var frånslagna slogs till igen. Efter ett tag kändes 

röklukt och man kunde snart konstatera att det kom rök från 

bastun, trots att de boende i villan aldrig hade använt den utan 

i stället förvarade saker i utrymmet. De boende och senare 

räddningstjänsten lyckades begränsa branden till bastun och 

utrymmet intill. Manöverpanelen till bastun fanns utanför 

och den hade ett vred för av och på samt ett vred för att reg-

lera temperaturen. Efter branden kunde man konstatera att 

bastun var påslagen på manöverpanelen och att värmen från 

bastuaggregatet hade antänt föremålen när säkringarna slogs 

till. Ett tydligt brand-V syntes på väggen i bastun (bild 84).

belysning

glöDlaMpor

Det är allmänt känt att glödlampor kan utveckla bränder. Av 

den effekt som en glödlampa förbrukar används cirka 93 pro-

cent till att alstra värme och 7 procent för att ge ljus.88 Om en 

glödlampa orsakar en brand eller inte beror på dess effekt, 

dess utformning och dess omgivning. Om glödlampan place-

ras så att värmen inte kan försvinna kommer den i stället att 

värma upp omgivningen, och om där finns något brännbart 

material kan de flesta glödlampor orsaka en brand. 

Klotlampor (bild 85) och så kallade kronljuslampor (bild 86) 

kan orsaka bränder vid lägre effekter än ”vanliga” glödlampor 

eftersom avståndet från glödtråden till lampgloben är mindre 

och ytan därmed blir varmare. Många bränder orsakas av lam-

por som av någon anledning faller ner i en säng eller liknade. 

Andra brandorsaker är skrivbordslampor med halogenlampor, 

klämspottar som har ett fjädrande klämfäste, och så kallade 

uplight-lampor. I det sist nämnda fallet är det oftast gardiner 

eller något annat brännbart material som av någon anledning 

har ramlat ner över lampan och som till slut fattar eld. Enbart i 

Malmö inträffade under en period fyra lägenhetsbränder av den-

na orsak. Vid ett av tillfällena hade den boende hängt gardinen 

över lampan för att putsa fönstret och sedan glömt bort det.

88 elkunskap för vardagsbruk, svenska elverksföreningen

Bild 86. Kronljuslampa.

Bild 85. En klotlampa på 40 W har 
orsakat en brand på ett äldreboende 
genom att brännbart material place-
rats mot lampan.

Foto: DAviD WiDLunD

MSB_Elbok_inlaga.indd   116 09-10-15   15.05.52



117

lJusslang

Ljusslangar har blivit mycket populära på senare år och har 

också orsakat flera bränder. Dessa beror på bland annat föl-

jande fyra orsaker:

1. Ljusslangen har legat ihoprullad. Värmeutvecklingen blir 

högre på ett litet område. 

2. Ljusslangen har täckts med brännbart material. Som 

beskrivits ovan avger belysningen inte enbart ljus, utan 

även värme. 

3. Ljusslangens konstruktion med seriekopplade lampor. För 

att slangen inte ska slockna om en lampa går sönder är 

den konstruerad att kortsluta vid den trasiga lampan så 

att kretsen fortfarande är sluten. Varje lampa har ett visst 

motstånd i den elektriska kretsen, och om alla lampor har 

samma motstånd kommer spänningen att fördelas jämnt 

över lamporna. När en lampa går sönder blir dock spän-

ningen högre över de kvarvarande lamporna eftersom det 

totala motståndet i slingan blir lägre. Ju fler lampor som 

går sönder, desto högre spänning blir det över varje lampa, 

och ju högre spänning över varje lampa desto högre blir 

värmeutvecklingen i respektive lampa. Detta fenomen 

ledde troligtvis till ett brandtillbud i en bar i Gävle där ljus-

slangen satt monterad på en bardisk.

4. Glappkontakt i kopplingen så att bränder har startat i 

anslutningen till ljusslangen.

Exempel 9: Brand orsakad av en ljusslang

På en hönsgård med cirka 10 000 höns upptäckte en anställd 

att det kom rök från ventilationssystemet. Denne tog sig in i 

hönsgården och såg att det brann under ett transportband och 

att det var rökigt i utrymmet. Personen lämnade fläktarna på 

till utrymmet där hönsen fanns för att minska röken och lar-

made sedan räddningstjänsten. En ljusslang som gick under 

ett av transportbanden hade krånglat en tid och ljusslangen 

hade slocknat några gånger. Ljusslingan var säkrad med en 

säkring på 10 A och var kopplad till en jordfelsbrytare. Vid 

tillfället för branden löste en av dessa ut, men det är osäkert 

vilken. Ljusslangen var ansluten till 230 V och hade en effekt 

Bild 87. hylsorna från anslutningen. 
Den vänstra har ganska stora skador 
i ena änden medan den högra har 
som en liten droppe i änden.

Foto: toMAS EriKSSon SKL

Bild 88. närbild av det högra stiftet.
Foto: toMAS EriKSSon SKL
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av 16,1 W/meter. Brandutredningen visade att branden hade 

börjat i kontakten till ljusslangen (bild 87 och 88) och berodde 

på glappkontakt i kontakten. En kontroll av den elektriska 

installationen visade att ljusslingan inte var avsedd för den 

aktuella miljön. I en hönsgård bildas ammoniak vilket kan 

medföra att stickproppen korroderar om den inte är gjord i 

rätt material.

lysrörsarMaturer

Enligt statistik från Räddningsverket larmades räddnings-

tjänsten till 156 bränder i lysrörsarmaturer under 2006. Under- 

sökningar visar att de flesta av dessa bränder var tillbud som 

endast skadar själva armaturen. Det finns dock exempel på 

bränder som har börjat i lysrörsarmaturer och som vållat 

stora brandskador. En möjlig orsak till brandspridningen från 

lysrörsarmaturen är att brinnande plast har droppat ner från 

armaturen. 

Bränder i lysrörsarmaturer beror på fel på drosseln (bild 

92), på glimtändaren (bild 89) eller på kondensatorn (bild 90 

och 91). De kan också bero på glappkontakt i lysrörshållarna. 

Ett vanligt fel är att lysrören står och blinkar när glimtändaren 

gör upprepade tändningsförsök. Detta ökar temperaturerna i 

komponenterna i lysrörsarmaturen. Vid dessa fall brukar bland 

annat drosseln lukta bränt. I en sådan situation kan även glim-

tändaren kortslutas genom att bimetallbrytaren smälter ihop, 

vilket leder till hög värmeutveckling. Ett sätt att förhindra det 

är att använda en säkerhetsglimtändare som bryter strömmen 

om lysrören inte tänds efter några tändningsförsök. Om arma-

turen misstänks vara brandorsaken kan det vara bra att fråga 

om lysrörsarmaturen stod och blinkade före branden.

Bränder i en drossel eller reaktor  kan orsakas av ett isola-

tionsfel i drosseln. Isolationsfelet kan antingen vara material-

fel eller bero på att den utsatts för höga temperaturer som då 

lett till att den försvagats och spruckit. I dessa fall har isola-

tionsfelet lett till en varvkortslutning i drosseln, och när det 

uppstår hjälper det inte att ha en säkerhetsglimtändare.

Bild 89. En glimtändare som orsakat 
ett brandtillbud.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 90. En kondensator som har 
orsakat en brand i ett lysrör. Att kon-
densatorn orsakat branden framgår 
av de hål som finns i den röda ringen.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 91. En kondensator som det varit 
ett brandtillbud i.

Foto: EvA LJunGqviSt

Bild 92. En lysrörsarmatur där det 
börjat brinna i en drossel. Branden 
har börjat i området som markeras 
med en röd ring. Branden orsakades 
av en varvkortslutning i drosseln.

Foto: Från Conny ohLSSon SKL
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halogenlaMpor

Halogenlampor ger starkt ljus men utvecklar även mycket 

värme. En 500 W:s halogenlampa kan ge en temperatur av  

1 000–1 300°C på halogenröret.  

Det finns två typer av halogenlampor, en som ger det mesta 

av värmen framåt (s.k. ALU-lampor) och en som sprider huvud-

delen av värmen bakåt. Det är viktigt att veta vilken typ av 

halogenlampa som ska användas, och om en spotlight ska fäl-

las in i t.ex. ett tak måste den vara försedd med en reflektor 

som riktar värmen neråt i stället för uppåt. Det är också viktigt 

att kontrollera att det är bra ventilation runt lampan och att 

avståndet till brännbart material är tillräckligt.

För en så kallad bygglampa anger tillverkaren att det inte 

får finnas något brännbart material inom en meter framför 

lampan. Tester visar att en bygglampa på 500 W som inte har 

skyddsglas och som ligger ner med strålkastaren mot en spån-

skiva snabbt får skivan att börja pyrolysera. Vid ett annat test 

där det fanns en springa mellan lampan och skivan började 

det att brinna ganska snart. I stället för en så kallad bygglampa 

kan man exempelvis använda en lampa som på bild 93. Den 

ger ett bra ljus samtidigt som de tre lysrören endast har en 

effekt på 3 x 36 W. 

Det finns i regel två anledningar till att halogenlampor 

orsakar bränder: 

• Lampan antänder brännbart material i närheten om det 

finns för nära eller om värmeavgivningen är för dålig.

• Den varma halogenlampan i spotlighten lossnar och ram-

lar ner och orsakar bränder.

I stället för att använda halogenlampor som spotlights går det 

bra med så kallade LED-lampor. De ger en betydligt lägre tem-

peratur och därmed minskar risken för brand avsevärt. Tyvärr 

är de dyrare och ger en annan färg på ljuset. Det har även varit 

problem med att uppnå samma ljusstyrka som halogenlam-

porna har. 

Exempel 10: Brand orsakad av en form av halogenlampa

I en villa hade en sollampa (bild 94) av någon anledning bli-

vit liggande påslagen mot ett trägolv. Efter en tid började det 

Bild 93. En lampa som skulle kunna 
vara ett alternativ till en så kallad 
bygglampa eftersom den inte blir lika 
varm men ändå ger ett bra ljus.

Foto: DAviD WiDLun

Bild 94. Sollampan som legat mot 
golvet. i nedre högra hörnet syns på 
brytarna att lampan varit påslagen 
samt att den varit tillslagen i ir-läge, 
värmeläge. Effekten var på cirka 
300 W.

Foto: DAviD WiDLunD
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brinna och brandskadorna blev kraftiga i sovrummet där lam-

pan legat. Hela villan fick mycket kraftiga rökskador. Sollam-

pan hade varit tillslagen i IR-läge (värmeläge) och i det här 

fallet hade sollampan ”kolat” ner genom trägolvet (bild 95). 

En undersökning av elkabeln till lampan visade en kortslut-

ningsskada på kabeln cirka 20 cm från lampan. Detta stärkte 

ytterligare bevisen att lampan hade orsakat branden eftersom 

all el i rummet var säkrad med en säkring. Det kunde därför 

bara bli en kortslutningsskada i rummet och den kan som i det 

här fallet ge en indikation på vilket område branden börjat i. 

Branden bör alltså ha startat i närheten av kortslutningen som 

var en sekundär brandskada. Branden hade därmed i ett tidigt 

skede nått kabeln till lampan, vilket medförde att ledarna 

smälte ihop och en kortslutningsskada uppstod.

Exempel 11: Brand orsakad av spotlights

I en villa i södra Sverige renoverades badrummet 2003–2004. 

I juni 2007 brann det i villan och branden hade börjat i taket 

i badrummet (bild 96) där en fackman hade installerat spot-

lights. Lamporna matades med en spänning på 230 V och 

hade en effekt av 50 W styck. Totalt monterades sex stycken 

spotlights i taket och alla var monterade i plastkoppar. Taket 

bestod, från badrummet mot vinden sett, av träpanel, gips, 

träpanel och isolering. När branden upptäcktes var lamporna 

inte tända. Brandorsaken bedömdes vara en torrdestillation av 

träet runt lamporna vilket gjort att träet till slut hade antänts. 

Eftersom kopparna var av plast kunde branden också spridas 

upp på vinden. Vid detta tillfälle löste både jordfelsbrytaren 

och säkringen till lamporna ut, men det hjälpte inte eftersom 

branden började i träet när temperaturen blivit så hög att träet 

antänts. Vid branden lossnade en av lamporna i dessa spot-

lights och ramlade ner på toalettstolen (bild 97). Som tur var 

utvecklades det ingen brand där.

DiMMer

En dimmer kan fungera på olika sätt. Ett sätt som inte är så 

vanligt längre är att det finns ett reglerbart motstånd i dim-

mern. Motståndet kopplas i serie med den elektriska utrust-

ning som den ska reglera, exempelvis belysning. På så sätt blir 

Bild 95. hålet i golvet där sollampan 
”kolat” igenom.

Foto: DAviD WiDLunD.

Bild 96. taket i badrummet där en 
spotlight suttit.

Foto: JAn KLAuSEr

Bild 97. toaletten i badrummet. En av 
lamporna i spotlighten hade lossnat 
och ramlat ner på toalettstolen.

Foto: JAn KLAuSEr
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spänningen i belysningen lägre när en del spänning förbru-

kas i dimmern. Denna spänning över dimmern omvandlas till 

värme i motståndet, och ett problem med denna dimmertyp 

är vart värmen ska ledas. Ju mer dämpad belysningen är, desto 

högre är motståndet i dimmern, vilket alltså innebär att vär-

meutvecklingen i dimmern är högre. Sådana dimrar har orsa-

kat flera bränder. 

En annan typ av dimmer har en elektronisk styrning med 

en halvledarkomponent som släpper fram strömmen under 

en viss del av växelströmsperioden. Metoden innebär att vär-

meutvecklingen i dimmern blir lägre. En sådan dimmer passar 

bra för glödlampor men lysrör måste vara anpassade för denna 

dimmertyp för att inte ska skadas. Bild 98 visar en dimmer 

som det brunnit i.

Diskmaskin
Bränder i diskmaskiner kan bland annat bero på följande 

anledningar:

• Ledningar har skavt mot metall när luckan stängts och 

öppnats.

• Dålig kontakt mellan kretskortet och ledningarna som 

går till det. Branden kan börja i anslutningen på grund av 

glappkontakt.

• Något brännbart material, exempelvis smörknivar av plast 

Bild 98. En dimmer som har brunnit.
Foto: Conny ohLSSon SKL

Bild 99. Ett kretskort i en diskmaskin 
som det börjat brinna på. Branden 
har börjat i den röda ringen.

Foto: DAviD WiDLunD
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eller trä, har fallit ner på värmeelementen i diskmaskinen

• Nivåvakten har fått ett fel som gör att nivåvakten börjat 

brinna eller att maskinen fortsatt programmet utan att ta 

in något vatten. En nivåvakt reglerar hur mycket vatten 

som maskinen tar in.

• Komponentfel på kretskort (bild 99 och 100).

• Varvkortslutning i de spolar som öppnar och stänger vat-

tenflödet.

• Brand i programverk.

Exempel 12: Brand i en diskmaskin

I en bostad i Stockholmsområdet hörde en boende att brand-

varnaren pep, och det visade sig att det brann i diskmaskinen. 

Personen agerade exemplariskt genom att släcka branden med 

en skumsläckare, stänga av diskmaskinen och larma rädd-

ningstjänsten. Brandutredningen visade att det börjat brinna 

i en anslutning till ett kretskort (bild 101 och 102). Anledning-

en var glappkontakt mellan en kontakt och en ledare som 

berodde på ett fel vid tillverkningen. Kontakten blev inte helt 

ansluten mot metallen i ledaren, vilket ledde till en varmgång 

i kontakten. Brandutredaren tog kontakt med tillverkaren 

som kände till att problemet fanns på deras diskmaskiner.

Bild 100. Platsen på kretskortet där 
branden börjat framgår av den röda 
ringen. Koppar har smält bort på plat-
sen inom den röda ringen. Pennan 
visar en liten bubbla av koppar – ett 
spår efter höga temperaturer.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 101. Brandskadorna på diskma-
skinen.

Foto: StEn JohAnSSon

Bild 102. Kretskortet som det brunnit. 
En röd cirkel visar kontakten där bran-
den startat.

Foto: StEn JohAnSSon
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Figur 49. En överledning efter belast-
ningen i diskmaskinen.

Bild 103. Det har blivit en urgröpning 
i metallkanten där den varit i kon-
takt med de strömförande ledarna. 
Ledarna och metallkanten syns i den 
röda ringen.

Foto StEn JohAnSSon

Exempel 13: Brand i en diskmaskin

I en villa i Stockholmsområdet kände ägaren röklukt och kon-

staterade att lukten kom från diskmaskinen. Personen stäng-

de föredömligt av strömmen, hämtade en handbrandsläckare 

och larmade räddningstjänsten. Brandutredare kunde sedan 

konstatera att branden orsakats av att kablar skavt mot en 

metallkant i luckans nederkant (bild 103) när den öppnades 

och stängdes. En överledning hade sedan inträffat mellan en 

elektrisk ledare och en metallkant i diskmaskinen så att gnis-

tor bildades och kablarna började brinna tillsammans med ett 

papper med kopplingsschema som fanns i luckan. I dessa fall 

löser en jordfelsbrytare ut oavsett var på kretsen skadan inträf-

far, om överledningen sker till jord. En säkring löser dock inte 

ut om skadan inträffar efter belastningen, alltså om skadan 

inträffar på neutralledaren som i figur 49 eftersom strömmen 

då inte ökar i kretsen. Vid detta tillfälle kunde man se att bran-

den varit begränsad till ledningarna. Ledarisoleringen är nor-

malt av PVC och sådana ledare ska självslockna som de gjorde 

i detta fall och som syns på bilden.

FAS 

PE

Diskmaskin

Värmeelement

Vass metallkant

N
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elcentral
Den nya typen av elcentraler (normcentraler) innehåller 

automatsäkringar, även kallade dvärgsäkringar, och började 

användas på 1980-talet. Det har uppstått en del bränder i 

dessa centraler, främst i fuktiga utrymmen som lador, uthus, 

maskinhallar och andra utrymmen utan uppvärmning. Pro-

blemen med centralerna har bland annat varit följande:

• Metallspån som orsakar ljusbågar eller överledning. Ske-

norna som automatsäkringarna ansluts till kapas med en 

metallsåg och det finns då en risk att spånen blir kvar och 

leder ström.

• Fukt samlas i de u-formade skenorna. Eftersom skenorna 

oftast är monterade under säkringar samlar de lätt upp väts-

ka, vilket kan medföra överledning och ljusbågar (bild 104).

• Dålig kontakt mellan skruven och skenan i en koppling. 

Skenorna är oftast placerade under säkringarna, och då 

kan det vara svårt att veta om det blivit en bra kontakt. Det 

finns en risk för att skenorna inte hamnar mellan skru-

ven och det som skenan ska skruvas mot, utan skenans 

u-formade anslutningsbleck kan i stället hamna ovanpå 

skruvskallen. Detta kan leda till en glappkontakt vilket 

också har hänt i elcentralen på bild 105. Det kan även före-

komma att skruven inte har dragits åt tillräckligt hårt, som 

i elcentralen på bild 106 och 107.

• Varmgång i huvudbrytare. Centraler som finns i verksam-

heter som är i drift med höga strömmar under en längre tid 

utsätts för långvariga höga temperaturer. I huvudbrytaren 

passerar stora strömmar och det finns en risk för att brytaren 

ska hettas upp om inte värmen avleds tillräckligt bra. Upp-

värmningen kan med tiden leda till att en fjäder som ska hål-

la en bra kontakt i brytaren tappar sin härdning och spänst, 

vilket i sin tur leder till en glappkontakt. Detta kan leda till 

varmgång och slutligen ljusbågar som kan orsaka en brand. 

Bild 104. En brandskada som beror på 
att fukt hade samlats i fasskenan i en 
normcentral, så att det inträffade en 
överledning mellan fasskenorna.

Foto: niLS LinDStrÖM

Bild 105. En elcentral, även kallad 
normcentral, som det brunnit i. Bran-
den orsakades av glappkontakt på 
grund av att en skruv i en anslutning 
var helt nedskruvad. Därmed fanns 
det ingen plats för anslutnings-
skenans u-formade bleck som skulle 
sitta under skruvskallen. Blecket hade 
hamnat ovanför skruvskallen och det 
uppstod en glappkontakt. 

Foto: Från Conny ohLSSon  SKL

Bild 106. En elcentral där branden börjat 
för att en skruv inte varit åtdragen, se 
bild 107. Detta ledde till en glappkontakt 
och en brand i elcentralen som följd. 
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Exempel 14: Brand i en elcentral

På ett lantbruk gick fastighetsägaren in för att dricka kaffe och 

upptäckte att det inte fanns någon ström i huset. Alla säkring-

ar i gruppcentralen i huset kontrollerades och visade sig vara 

hela. Fastighetsägaren kontrollerade också huvudcentralen 

där en av de tre huvudsäkringarna på 63 A hade löst ut. Säk-

ringen byttes, men den löste ut direkt igen. Fastighetsägaren 

slog då ifrån några belastningar i ett svinhus och bytte huvud-

säkringen för andra gången. Denna gång löste inte säkringen 

ut. Därefter kopplades belastningarna på igen och allt verkade 

fungera. När allt var tillslaget igen gick fastighetsägaren för 

att kontrollera en undercentral i svinhuset, men utrymmet 

var rökfyllt och fastighetsägaren upptäckte att det brann med 

öppen låga i elcentralen. Ett släckförsök med en handbrand-

släckare misslyckades. Fastighetsägaren bröt då strömmen till 

undercentralen på en annan plats och lyckades sedan släcka 

branden med en handbrandsläckare. 

Brandutredningen visade att branden börjat i en brytare i 

undercentralen (bild 108 och 109), antingen på grund av att 

det blivit för varmt i brytaren för att värmen inte kunnat avges 

tillräckligt, eller på grund av en glappkontakt som lett till en 

värmeutveckling. Centralen var godkänd och provad för att 

klara 650 oC, men eftersom elcentralen var av plast kunde 

branden spridas till den. Efteråt gjordes ett test då lågan från 

ett stearinljus hölls mot centralen. Efter cirka 30 sekunder 

brann centralen och det droppade dessutom brinnande plast 

från den.

Exempel 15: Brand som startat i en elcentral

En sakkunnig inom el ringdes ut till en villa för att det brann 

i en elcentral (bild 110). Undersökningen visade att en vatten-

läcka i villan hade gjort att det runnit vatten längs med led-

ningar ner i centralen. I elcentralen uppstod sedan en överled-

ning och det började brinna.

Exempel 16: Brand som startat i en elcentral

En brandutredning gjordes efter en brand strax söder om 

Stockholm. Elcentralen hade varit infälld i en innervägg i vil-

lan och i väggen fanns ingen isolering. Elcentralen var nästan 

Bild 107. Skruven som inte varit åtdra-
gen i automatsäkringen. 

Foto: SÖrEn LinDBLoM

Bild 108. En elcentral där branden 
börjat i huvudbrytaren. huvudbryta-
rens placering framgår av den röda 
ringen. 

Foto: JAn BErGGrEn

Bild 109. En huvudbrytare som det 
börjat brinna i. 

Foto: JAn BErGGrEn
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helt bortbränd efter branden och rummet hade mycket stora 

brandskador (bild 111). I rummet fanns även annan elektrisk 

utrustning. Eftersom det inte fanns någon isolering i väggen 

vid elcentralen började utredaren misstänka att kondens hade 

uppstått i ledningsrören till elcentralen. En kontroll gjordes 

på vinden ovanför elcentralen och där visade det sig att rör 

från elcentralen hade lagts ovanpå isoleringen (bild 112). En 

del rör innehöll elledningar medan andra var oanvända och 

hade dragits upp till vinden utan att dras vidare. När varmluft 

steg upp i rören till vinden hade den kylts av och bildat kon-

dens, vattnet rann tillbaka ner i rören till centralen. Rör för el 

ska dras under isoleringen och inte ovanpå som i det här fallet.

Bild 111. Som syns på bilden är rummet kraftigt brandskadat och utifrån brandbilden är 
det svårt att avgöra var i rummet branden började. Det syns att branden varit kraftig och 
att brandskadorna är låga. Med anledning av att en brand sprider sig mycket snabbare 
uppåt än nedåt är det alltid intressant att undresöka de lägsta brandskadorna för att se 
om branden börjat där. 

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 110. Elcentralen där det börjat 
brinna på grund av en vattenläcka. 

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 112. rören som dragits upp ovan-
för isoleringen och som i förläng-
ningen orsakat branden i villan. 

Foto: MiChAEL StEEn
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elektriska anslutningar
Problem vid elektriska anslutningar beror oftast på glappkon-

takt av exempelvis följande anledningar:

• En anslutning dras åt för hårt så att ledningen går av.

• En anslutning dras åt för löst vilket medför glapp.

• Oxiderade eller smutsiga kontaktytor.

• Dåligt kontakttryck på grund av utmattade fjädrar i elek-

trisk utrustning

• Underdimensionerade kontakter.

• En felaktig anslutning som medför dålig kontakt.

Exempel 17: Brand som startat i en anslutning

Boende i en lägenhet i Stockholm hade känt röklukt men kun-

de inte lokalisera källan. Drygt två dagar senare hördes något 

som beskrevs som ett ”pang” och de boende upptäckte att två 

säkringar i elcentralen hade slagit ifrån. De försökte återställa 

dessa men automatsäkringarna slog ifrån igen. Då upptäckte 

de boende att det kom rök från sidan på spisen där en platta var 

påslagen eftersom man lagade mat. Spisen drogs fram, stick-

proppen till spisen drogs ut och all el i bostaden slogs ifrån i 

gruppcentralen. Brandskadorna begränsades till anslutningen 

till spisen. Brandutredningen visade att två huvudsäkringar 

på 20 A hade löst ut, och att två säkringar i gruppcentralen i 

bostaden också hade löst ut.

En genomgång av anslutningen till spisen visade att det 

fanns brandskador på stickproppen (bild 113), vägguttaget 

(bild 114 och 115) och en ledare (fasledare) till vägguttaget. 

Isoleringen på ledaren hade smält en bit från uttaget och leda-

ren visade tecken på att ha utsatts för höga temperaturer, men 

inte så höga att det fanns smältskador på metallen. I stick-

proppen hade det ena stiftet smält ner nästan helt och endast 

en liten del av stiftet återstod. Ledaren till stiftet var korrekt 

ansluten. Det fanns lite kolningsskador i området runt stiftet 

mot andra faser och skyddsledaren. En del av locket till vägg-

uttaget hade smält och runt omkring fanns kolningsskador. 

Även under locket till vägguttaget fanns kolningsskador. Alla 

smältskador var runt en fasledare och runt det vägguttaget 

såg man att anslutningsblecket hade smält ner i änden, det 

vill säga den del som är närmast stiftet (bild 116). Anslutnings-

Bild 113. Stickproppen till spisen. 
i ringen finns resterna av det ena 
stiftet. Stickproppen har haft fyra stift 
(tre faser och en jord). 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 114. ringen visar var glappkon-
takten uppstått i vägguttaget. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 115. hålet i locket till vägguttaget 
visar tydligt var glappkontakten varit. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 116. Anslutningsblecket (hylsan) i 
vägguttaget har smält vid glappkon-
takten. Bilden visar en förstoring på 
hylsan som finns i ringen på bild 114. 

Foto: DAviD WiDLunD
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blecket visade dock inga tecken på utmattning och hade inte 

vidgats på något sätt. När ett stift sattes i anslöt det korrekt. 

Ingen kortslutningsskada hittades, och det var inte heller för-

väntat eftersom endast en ledare hade smält isolering. Därmed 

kunde ledarna inte ha haft någon kontakt med varandra. Inte 

heller där isoleringen hade smält kunde ledaren få kontakt 

med jordad metall, och därmed kunde det inte uppstå någon 

kortslutning där.

Sammantaget visar skadorna att en glappkontakt uppstått 

mellan stiftet och anslutningsblecket (hylsan). Temperaturen 

har varit så hög att metallen smält. Med tiden bildades en kol-

brygga som lett till en överledning då säkringarna slog ifrån.

elektriska motorer
Bränder i elektriska motorer beror vanligtvis på någon av föl-

jande anledningar:89

• Värme eller gnistor från motorn som antänder brännbart 

material i närheten.

• Friktion från exempelvis ett lager som kan leda till gnist-

bildning eller en ljusbåge alternativt överhettning. 

• Överbelastning som kan leda till överhettning.

• Varvkortslutning i motorlindningen.

• En kondensator som börjar brinna.

• Hög belastning på faserna. Detta kan inträffa om en fas fal-

ler ifrån under driften, exempelvis genom att en säkring 

löser ut, och då blir belastningen för hög på de andra faser-

na. Normalt löser motorskyddet ut då, så det måste vara ur 

funktion för att överbelastningen ska orsaka en brand.

Om axeln inte går runt på större motorer kan det vara ett teck-

en på att branden har börjat i motorn. Anledningen är att de 

stora strömmar som går genom motorn kan svetsa fast axeln. 

Exempel 18: Brand som startat i en elektrisk motor

En lördag kändes röklukt i en villa, och återigen på måndagen. 

På onsdagen började det att brinna i källaren och räddnings-

tjänsten tillkallades. Branden inträffade alltså fyra dagar efter 

89  korkalo Jorma, keijonen ari & nurmi veli-pekka; elektriska brandrisker och deras hantering
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det att de boende första gången känt lukt av rök. Brandskadorna 

i källaren blev mycket kraftiga. En undersökning av elcentraler-

na visade att en säkring löst i huvudcentralen, och i gruppcen-

tralen hade de tre byglade huvudsäkringarna också löst ut. Om 

en byglad säkring löser ut, kommer den samtidigt att lösa ut de 

andra två. Även jordfelsbrytaren hade löst ut. Brandutredning-

en visade att branden hade börjat i en bergvärmeanläggning, 

närmare bestämt i en kopplingsdosa till en cirkulationspump 

(värmebärarpump). Utredaren kom fram till det genom att se på 

brandbilden (bild 117) och på skadorna i kopplingsdosan (bild 

118). I kopplingsdosan fanns två anslutningsstift, och runt dem 

var det bränt på alla sidor. Brandbilden visade också att vär-

men inte kom utifrån utan från stiften (bild 119). Den övriga 

elektrisk utrustning som undersöktes visade att värmen kom 

utifrån. 

elledningar
Det är relativt ovanligt att bränder börjar längs med en elled-

ning där det inte finns några anslutningar, såvida ledningen 

inte är skadad på något sätt. Det finns dock några orsaker 

Bild 117. Plåten som suttit framför bergvärmeanläggningen har 
ett brand-v som anger i vilket område branden börjat. 

Bild 118. Anslutningsplinten på cirkulationspumpen. 
Foto: DAviD WiDLunD

Cirkulationspumpens  
placering

Bild 119. Kopplingsdosan på cirku-
lationspumpen och de båda stiften 
som syns till vänster i bild. 

Foto: DAviD WiDLunD
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till att en brand uppstår längs med en elledning och inte vid 

anslutningar eller liknande:

• Ledningen (främst ledningar med stora belastningar) blir 

för varm på grund av följande anledningar:

 - Omgivningstemperaturen är för hög.

 - Högre ström än vad som är tillåtet går genom ledningen.

 -  Kabeln går genom en brandcellsgräns med värmeisole-

rande tätning, vilket höjer temperaturen i kabeln.

 - Tätningen i brandcellsgränsen är för lång, vilket höjer 

temperaturen i kabeln.

• Mekanisk åverkan på grund av följande anledningar:

 -  En elkabel kan exempelvis böjas för kraftigt (bild 121). 

Böjningsradien ska vara minst 10 ggr kabelns diameter. 

Figur 50 visar vad som kan hända om en kabel böjs för 

kraftigt.

-  Skavning eller någon annan åverkan från exempelvis 

verktyg eller vassa kanter som skär in i kabeln. Detta kan 

exempelvis uppstå där en anslutningskabel passerar ut 

genom en kopplingslåda eller liknande till någon elek-

trisk utrustning. 

• Tryck på kabeln som kan orsaka överledning.

• Råttor gnager på hål på isoleringen.

• Gamla ledningar och kablar där isoleringen har lossnat för 

att den torkat och blivit spröd (bild 120). Detta kan exem-

pelvis inträffa när man gör en ny elinstallation där det 

redan finns en gammal installation. Arbetet med de nya 

kablarna kan göra att de gamla utsätts för stötar eller någon 

annan påfrestning som gör att isoleringen lossnar. Elkablar 

med gummiisolering brukar åldras snabbare än andra led-

ningar.

• Långa elledningar.

Bild 120. En ledning med gummi-
isolering som börjat falla sönder på 
grund av åldrande. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 121. En kuloledning  som böjts för 
mycket så att böjningsradien blivit för 
liten och kabeln har tagit skada. 

Foto: niLS LinDStrÖM
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I vissa fall kan man misstänka att en brand har startat där en 

elkabel passerar en vass kant av metall, t.ex. en genomföring 

där inget skyddar elkabeln mot den vassa kanten. Då kan det 

vara bra att undersöka kanten med ett mikroskåp eller för-

storingsglas för att se om det finns några rester efter smält 

koppar.

 

Exempel 19: Brand som startat i en elkabel

En brand uppstod i ett hyreshus, men räddningstjänsten lyck-

ades släcka branden i ett tidigt skede så att det var möjligt att 

finna var branden börjat och fastställa den troliga brandorsa-

ken. Efter branden såg man ett tydligt brand-V, och i spetsen 

på det gick en kuloledning som matade ett element. Därför 

misstänkte man att ett elektriskt fel hade orsakat branden, 

och en brandutredning genomfördes. 

Kabeln som var en så kallad kuloledning med tre ledare som 

vardera hade en area på 1,5 mm2. Undersökningen visade att 

ledningarna var oskadda utöver skadorna i primärbrandom-

rådet. Kabeln hade ingen påverkan av åldrande eller av något 

annat som hade kunnat bryta ner den. Primärbrandområdet 

visade att skyddsledaren gått av, och på fasledaren hittades en 

smältpärla som visade att det inträffat en ljusbåge och en över-

ledning (bild 122). I detta fall användes en lupp för att under-

Normalt läge för en ledare 
i en enkel kabel

I en ledningsböj som har för liten radie (<10 x d) 
�nns risk för att ledningspartnerna trycker mot 
varandra så att kall�ytning uppstår 

I ett slutskede av kall�ytningsprocessen är isola-
tionen så tunn att överledningsström uppstår 

Figur 50. En schematisk figur av hur 
det ser ut i en ledare när ledarna i 
kabeln trycks ihop. 

Bild 122. De tre ledarna som fanns 
i kabeln. Den röda pilen visar var 
smältskadan på fasledaren hittades.

Foto: niLS LinDStrÖM
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söka smältpärlan. Från den plats där smältskadan hittades var 

kabeln förkolnad några decimeter i vardera riktningen. 

I detta fall orsakades branden av en kallflytning i kabeln, 

exempelvis på grund av en för kraftig böj på kabeln eller en 

skada på plåtmanteln som skurit in i kabeln.

Exempel 20: Brand som startat i en elkabel

En vaktmästare skruvade in en skruv i en vägg för att sätta upp 

en klocka och senare uppstod en brand i väggen. Branden släck-

tes i ett tidigt skede, vilket gjorde det lättare att fastställa den 

exakta brandorsaken. Brandutredningen visade att skruven 

hade trängt in i ett plaströr med en elkabel och sedan in i både 

fas- och neutralledaren. Brandbilden visade tydligt att branden 

hade börjat där skruven gått in i röret (bild 123). Säkringen till 

fasledaren hade löst ut vid branden, men det är troligt att det 

först skett en överledning mellan fas och neutralledare och att 

det sedan blivit en ren kortslutning som gjorde att säkringen 

löste ut. Om förloppet hade börjat med en ren kortslutning 

skulle branden troligtvis aldrig ha startat. Det satt en smält-

Bild 123. En bit av det blå plaströret 
syns i bildens nederkant. En pil visar 
hålet där skruven har trängt in i väg-
gen och startat branden. 

Foto: niLS LinDStrÖM
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pärla på neutralledaren men inte på fasledaren, och därför kan 

man antas att skruven först trängt in i fasledaren och fått kon-

takt med metall, och sedan trängt in i neutralledaren.

Röret för ledarna var av plast och skulle enligt tillverkaren 

vara självslocknande. Dessa provas normalt med en sticklåga, 

och när denna låga tas bort ska plaströret slockna inom 30 sek-

under. Efter branden testades dock röret, det slocknade inte. 

Därför kunde branden spridas.

för långa elleDningar

Om en elledning är tillräckligt lång finns det en risk att resis-

tansen blir så hög i ledningen att säkringen inte löser ut vid en 

ren överledning (kortslutning). Detta visas i figur 51. Förutsätt-

ningen är att överledningen inträffar tillräckligt långt från säk-

ringen eller från transformatorn. För en gruppledning som går 

mellan en gruppcentral och ett uttag ska säkringar i bostäder 

lösa ut inom 0,4 sekunder om ett jordfel uppstår och säkringen 

är på max 16 A. Anledningen är att tiden då en människa kan 

utsättas för en farlig ström genom kroppen ska bli så kort som 

Figur 51. Ledningen får inte bli för lång.
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möjlig. Vid en överledning mellan fas och neutralledare på ett 

visst avstånd från säkringen blir dock resistansen så hög att 

strömmen inte blir tillräckligt stor för att lösa ut säkringen. 

Ju längre en ledning är, desto högre blir resistansen. För att 

avgöra hur lång en ledning kan vara måste man ta hänsyn till 

den resistans som finns fram till uttaget och dessutom till resis-

tansen i den ledning som är ansluten till uttaget eller någon 

annan anslutning. Resistansens storlek påverkas av ledarens 

längd, area samt vilken metall den är av. Sedan måste man 

också ta hänsyn till storleken på säkringen. Tabell 12 visar hur 

lång en ledning kan vara beroende på dess area utan att ris-

kera att säkringen inte löser ut vid en överledning.

Area på ledning Storlek på säkring Max längd på ledning

0,75 10 65

1,5 10 130

1,5 16 85

2,5 10 220

2,5 16 145

Överledningen kan leda till en värmeutveckling som kan 

smälta isoleringen vid överledningen. Detta kan göra att ska-

dan sedan ”vandrar” mot säkringen om isoleringen smälter 

och ledarna får kontakt med varandra på en plats som är när-

mare säkringen eller strömkällan. Strömmen kommer då att 

hela tiden gå den kortare vägen genom kretsen.

Förutom risken att säkringen inte löser ut kan det också 

ta lång tid för en säkring att lösa ut om en kortslutning eller 

överledning inträffar långt från transformatorn. Detta är inte 

så vanligt i städer där det oftast är nära till transformatorer-

na, men det kan inträffa på landsbygden. Därför kan även 

en vanlig kortslutningsskada som normalt löser ut väldigt 

snabbt ändå leda till en brand eftersom säkringen inte löser 

ut direkt.

skarvslaDD

Bränder i skarvsladdar orsakas bland annat av följande fakto-

rer:

• Överhettning om skarvsladden (i en sladdvinda) inte är utdra-

tabell 12.
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gen och det är en hög belastning inkopplad. Skarvsladden 

är normalt märkt med vilken effekt som kan vara ansluten 

om den är utdragen eller inte.

• Glappkontakt i en kontakthylsa eller stickpropp. 

• Fukt som av någon anledning kommer ner i skarvuttaget.

Så kallade sladdvindor har i dag en värmesäkring som löser 

ut om den skulle överbelastas, men äldre sladdvindor har inte 

något sådant skydd.

Exempel 21: Brand som startat i ett grenuttag

Strax efter sju en morgon började det brinna i en villa. Strax 

innan branden upptäcktes hade en person kopplat bort bilvär-

men och åkt till jobbet. I ett område där det brunnit kraftigt 

hittades en utbränd lysrörsarmatur, och därmed började man 

misstänka ett elektriskt fel. Brandutredningen visade att lys-

rörsarmaturen inte varit inkopplad, men i primärbrandom-

rådet hittades ett grenuttag som var upphängt på spikar. En 

Bild 126. På bilden syns ett brand-v 
(rött streck) samt resterna av sladd-
vindan (röd cirkel). 

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 125. Den övre ringen på bilden 
visar kontakten somvarit bristfällig. 
Den nedre ringen på bilden visar en 
kontakthylsa med bra kontakttryck.

Foto: niLS LinDStrÖM

Bild 124. Ett grenuttag där kontakthyl-
san har konttakttryck. Bilden är tagen 
i ett oskadat grenuttag. 

Foto: DAviD WiDLunD

MSB_Elbok_inlaga.indd   135 09-10-15   15.06.24



136

pelarborrmaskin och en skarvsladd till bilvärmen var anslut-

na till uttaget. Bilvärmen hade varit igång under natten och 

morgonen. Den elektriska utrustningen i primärbrandområ-

det undersöktes, och en kontakthylsa visade sig ha vidgade 

hylsor vilket innebar att det inte fanns något kontakttryck. 

Skillnaden mellan skadade och oskadade kontakter framgår 

vid en jämförelse mellan bild 124 och 125. Detta kan ha varit 

brandorsaken, men skadorna kan också ha uppstått som en 

följd av branden.

Exempel 22: Brand som startat i en sladdvinda

Ett äldre par hade gått och lagt sig i sin villa när de kände 

att det luktade bränt och det äldre paret lyckades ta sig ut 

ur huset. Branden hade startat på vinden och brandbilden 

visade tydligt var. När den platsen undersöktes såg man att 

det suttit ett vägguttag på väggen med en sladdvinda anslu-

ten, och till denna hade en värmefläkt på cirka 2 000 W varit 

ansluten. Man visste att sladdvindan inte hade varit utrul-

lad eftersom kopparledningen låg hoprullad i brandresterna 

(bild 126).

fritös
Bränder i fritöser orsakas i regel av följande orsaker:

• Kontaktorn till värmeelementen fastnar i slutet läge. Om 

termostaten finns i styrkretsen hjälper det inte att de löser 

ut, utan värmeelementen fortsätter att värmas och bran-

den är ett faktum.

• Oljenivån är strax under värmeelementen vilket gör att ele-

menten blir varma och oljan inte värms upp tillräckligt för 

att skydden ska lösa ut. De varma värmeelementen antän-

der sedan ångorna från oljan.

• Fel på termostaten.

• Fel på överhettningsskyddet (kapillärröret går sönder).

Exempel 23: Brand som startat i en fritös

Utredningen efter en brand i en storköksfritös visade att bran-

den hade börjat i det ena av de två ”baden”, se bild 127 och 

128. Fritösen hade ett överhettningsskydd till varje bad, men 

Bild 128. En närbild på fritösen som 
det börjat brinna i.

Foto: toMAS EriKSSon SKL

Bild 127. En fritös som det börjat 
brinna i. 

Foto: toMAS EriKSSon SKL
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kapillärröret till det ena badets överhettningsskydd hade gått 

sönder, oljan som fanns i kapillärröret hade läckt ut och där-

med fungerade inte överhettningsskyddet längre. I termosta-

ten hade en av kontakterna också svetsat fast vilket gjorde att 

även termostaten var ur funktion. Därför bröts inte strömmen 

till värmeelementen i botten på badet vid rätt temperatur, 

utan oljan överhettades och antändes. 

kaffebryggare
En undersökning gjordes av alla bränder i kaffebryggare som 

rapporterades in till Räddningsverket under 2003. Enligt sta-

tistiken hade räddningstjänsten larmats på 24 bränder som 

skulle ha startat i en kaffebryggare, men en närmare under-

sökning visade att det endast var 9 av dessa bränder som orsa-

kades av kaffebryggaren. Lika många gånger hade man angett 

kaffebryggaren som brandorsak trots att kaffebryggaren hade 

stått på en påslagen spisplatta. På SKL är det 5–6 år sedan man 

senast kunnat konstatera att en brand orsakats av en tradi-

tionell kaffebryggare. På 1970-talet orsakade kaffebryggare 

många bränder, men dagens statistik visar att traditionella 

kaffebryggare inte längre är något vanligt startföremål trots 

att många tror det. 

kyl och frys
Enligt statistik från Räddningsverket larmades räddnings-

tjänsten mellan 2002–2006 till 70–80 bränder i kylar och fry-

sar varje år. Bränder i kylar och frysar beror bland annat på 

dessa orsaker:

• Fel i termostaten. 

• Brandfarlig vätska som förvarats i kylen eller frysen. Ångor 

från vätskan kan antändas av strömbrytaren eller termosta-

ten till lampan.

• En värmepistol eller ett värmeelement som har använts för 

avfrostning och som har antänt material i skåpet.

• Startreläer där antingen gnistbildning eller överledning 

leder till en brand.
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Startreläer är en vanlig brandorsak i kylar och frysar, varav de 

flesta var av ett visst märke och tillverkade 1994 eller tidigare. 

2007 gick företaget också ut med ett pressmeddelande angåen-

de detta. Orsaken är enligt uppgift90 att gnistor har bildats i start-

reläet, och höljet var av en plast som kunnat sprida branden. 

Risken för brand är också större för kylar och frysar som har 

stått avstängda i sommarstugor eller liknande. När de sedan slås 

på i en miljö som är fuktigare än en uppvärmd bostad är brand-

risken högre eftersom fukt kan ha kommit in i startreläet. Bild 

129 visar var startreläet sitter – på kompressorn på kylens eller 

frysens baksida nere vid golvet. Detta medför också att brand-

bilden blir låg och att brandskadorna både på kylen eller frysen 

och på omgivningen kan gå ända ner till golvet (bild 130).

Exempel 24: Brand som startat i ett kylskåp

På en vårdanläggning strax söder om Stockholm hade hem-

tjänstpersonalen ett eget utrymme. En kväll kände personalen 

röklukt och belysningen slocknade i lokalen. De sökte igenom 

lokalen med hjälp av ljuset från en cigarettändare men när 

röklukten tilltog lämnade man utrymmet och larmade rädd-

ningstjänsten. Det kunde konstateras att röklukten kom från 

ett kylskåp så man drog ut stickproppen och slog på ström-

men igen. En jordfelsbrytare hade löst ut och brutit strömmen 

90  uppgiften fanns publicerad på Danfoss hemsida 2008-08-04

Bild 129. Kompressorn på en kyl eller 
frys är placerad nere vid golvet på 
baksidan av skåpen. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 131. Locket till ett startrelä som 
det har brunnit i. Ett brand-v syns på 
bilden. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 130. En frys som det har börjat 
brinna i. Av bilden framgår att det är 
kraftiga brandskador långt ner, vilket 
beror på att branden började i start-
reläet på kompressorn. 

Foto: DAviD WiDLunD

kraftiga 
brandskador
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i personalutrymmet, och branden begränsades till startreläet. 

Skadorna i startreläet syns på bild 131, 133 och 134.

Exempel 25: Brand som startat i en frysbox

En frysbox hade under drygt ett år inte fungerat tillfredställan-

de utan bildade mycket is. Reparatörer hade också varit där vid 

flera tillfällen utan att kunna åtgärda problemet ordentligt. En 

kväll hade personalen stängt av frysboxen och en reparatör 

kallades dit på morgonen efter. Enligt reparatören kunde det 

hamna smältvatten på lite olika platser när isen smälte om allt 

inte kunde rinna undan som tänkt. Reparatören torkade torrt 

och startade frysboxen som fungerade normalt. Efter ett tag 

började den dock först att lukta och sedan började det också 

ryka från frysboxen.

En brandutredare konstaterade att branden hade börjat i 

ena hörnan av frysboxen och att brandorsaken troligtvis var 

elektrisk (bild 132). Antagligen var det en varvkortslutning i 

en drossel som orsakat branden (bild 135). Drosseln var kopp-

lad till lysröret i frysboxen.

Bild 132. Bilden på frysboxen visar ett 
tydligt brand-v. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 134. Ett startrelä där det har 
brunnit. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 135. i den röda cirkeln syns en 
smältskada på drosselns kopparlind-
ning där branden började. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 133. Kopparbleck som finns i 
startreläer. På bilden syns att kop-
parblecket fått skador av de höga 
temperaturerna från ljusbågar.

Foto: DAviD WiDLunD
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spis
Det är inte särskilt vanligt med bränder i spisar som orsakas 

av ett elektriskt fel. Den vanligaste brandorsaken vid bränder i 

anslutning till en spis är att något brännbart material har fun-

nits ovanpå spisen när en platta slagits på. En spisplatta som 

lämnas påslagen kan bli över 600 grader varm och kan antända 

brännbart material som ligger ovanpå.91 Eftersom aluminium 

har en smältpunkt på 650 oC kan en aluminiumkastrull smälta 

av värmen från en påslagen spisplatta. 

Det är mycket vanligt att räddningstjänsten larmas vid så 

kallade torrkokningar, och dessa incidenter har ökat de senas-

te åren till skillnad från andra brandorsaker som minskar, se 

Diagram 1. tabellen visar statistik från räddningsverket92 och det antal insatser som 
räddningstjänsten larmats på med anledning av torrkokningar.

diagram 1. Enligt Räddningsverkets statistik för 2007 larma-

des räddningstjänsten till 1 130 elbränder och 1 350 torrkok-

ningar. Alltså ger torrkokning upphov till fler utryckningar. 

Torrkokning innebär att en kastrull, stekpanna eller liknande 

lämnas för länge på en påslagen platta så att innehållet över-

hettas och kan fatta eld, t.ex. en kastrull med potatis när vatt-

net har kokat bort. Detta räknas inte som ett elektriskt fel. 

De senaste åren har marknaden kommit med skydd för 

91  ulf erlandsson & lars-göran bengtsson; brandutredning

92  räddningstjänst i siffror, räddningsverket
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att minska antalet torrkokningar och bränder på spisar. Tri-

nettkök är ofta försedda med en timer medan det har varit 

ovanligt på vanliga spisar. Det finns också så kallade spisvakter 

som ska förhindra torrkokning genom att bryta stömmen om 

till spisen om en torrkokning inträffar. Spisvakterna kan vara 

utförda på olika sätt. 

Bränder vid spisar kan dock orsakas av att mat kokar över 

på spisen och vätska rinner ner i vägguttaget till spisen (bild 

136). 

Exempel 26: Brand som startat ovanpå en spis

Exemplet nedan visar bilder efter en händelse där temperatu-

ren på en platta varit hög. 

Bild 136. Ett uttag till en spis där det 
runnit ner vatten i uttaget och orsa-
kat ett tillbud. 

Foto: MiChAEL StEEn

Bild 137. Det har brunnit vid plattan 
längst upp till höger. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 138. Plattan nere i högra hörnet 
är den platta som varit påslagen. 
Bilden är tagen på undersidan av 
spishällen 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 139. På bilden syns tydligt vilken 
platta det är som varit varmast. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL
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Exempel 27: Brand som startat ovanpå en spis

En boende i en lägenhet lagade mat och gick sedan för att vila. 

Personen somnade och glömde bort maten som fattade eld. Tak-

arbetare upptäckte branden och uppmärksammade de boende 

på branden samt hjälpte till att larma SOS och släcka branden. 

När räddningstjänsten kom fram var branden redan släckt. I det-

ta fall var det tur att takarbetarna upptäckte branden eftersom 

den brandvarnare som fanns i bostaden inte fungerade. På bild 

140 syns ett tydligt brand-V som markerar var branden började.

strykjärn
Strykjärn har på senare år försetts med både överhettningsskydd 

och termostat. Enligt Räddningsverkets statistik larmades rädd-

ningstjänsten under 2007 till sex bränder som ska ha orsakats av 

strykjärn. På Statens kriminaltekniska laboratorium är det säl-

lan man konstaterar att en brand har orsakats av ett strykjärn.

Exempel 28: Hur ett strykjärn kunnat uteslutas som startföremål

Vid en brandutredning kunde man konstatera att branden hade 

börjat vid en strykbräda. Ett strykjärn stod ovanpå strykbrädan och 

sladden satt i vägguttaget. Undersökningen av strykbrädan visade 

dock att den var oskadad under strykjärnet men i övrigt bränn-

skadad (se bild 141). Detta visade att strykjärnet inte hade orsakat 

branden. Allt pekade i detta fall på att branden var anlagd. 

Bild 140. Ett tydligt brand-v syns på 
bilden efter en brand på spisen. 

Foto: DAviD WiDLunD
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Exempel 29: Brand som startat i ett strykjärn

Detta exempel gäller en brand som startade i ett strykjärn 

sedan värmeslingan överhettades (bild 142 och 143). Orsaken 

var att termostaten hade ”svetsat” ihop (bild 144 och 145) och 

strömmen gick konstant till strykjärnet.

torktumlare
En undersökning gjord av Elsäkerhetsverket visade att brän-

der i torktumlare är vanligast i flerbostadshus. Av totalt 110 

bränder i torktumlare under 1996 kunde 102 följas upp, och 

58 av dessa började i flerbostadshus medan 25 gällde övriga 

bostäder som villor med mera. Elsäkerhetsverket gav två för-

klaringar till det höga antalet bränder i flerbostadshus. Den 

första var att torktumlarna används mer i flerbostadshus, fil-

tren rengörs sämre och det bildas därför mer damm och ludd. 

Den andra förklaringen var att vissa av torktumlarna hade en 

speciell konstruktion – den luft som sugs in i torktumlaren 

passerar först ett värmeelement och sedan trumman med klä-

derna. En del luft passerar sedan återigen värmeelementen. 

Denna luft innehåller då en del fukt och kan också innehålla 

ludd eller damm som kan fastna vid värmeelementen. Efter-

som värmeelementen har en hög effekt och ger höga tempe-

raturer kan en brand uppstå vid dessa. 

Bild 141. Som syns på bilden har 
strykjärnet skyddat strykbrädan från 
branden. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL

Bild 142. värmeslingan i strykjärnet 
finns under den blanka plåten. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 143. Smältskador finns på värme-
slingan som satt under plåten. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 144. Kontakten i en termostat. 
Denna termostat har svetsat fast och 
orsakat en brand (de har dock brutits 
loss på bilden).

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 145. Den ena av kontakterna i 
termostaten.

Foto: DAviD WiDLunD
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Bränder i torktumlare orsakas i regel av följande orsaker:

• Antändning av ludd och damm.

• Textilierna som torkas innehåller rester av kemikalier som 

självantänder när de läggs i en hög efter torkningen och 

värmen blir kvar bland kläderna. Detta leder till att själv-

antändningsprocessen fortlöper och till slut uppstår en 

brand.

• Kontaktorn fastnar i slutet läge. Om överhettningsskyddet 

och termostaten då finns i styrkretsen till kontaktorn kom-

mer värmeelementen att fortsätta vara strömförsörjda, och 

fortsätter därmed att avge värme.

Det finns också exempel på att golvmoppar har självantänt i 

torktumlare.93 När moppen blivit varm har polypropylen (en 

termoplast) börjat oxidera så att golvmopparnas bomull har 

fattat eld. Bränderna har börjat efter att mopparna tagits ut ur 

torktumlaren och lagts i en hög. Då stannar värmen kvar inne 

i högen och självantändningsprocessen har kunnat fortsätta.

Exempel 30: Brand som startat i en torktumlare

På ett hotell hade man köpt in nya handdukar och lakan, och 

efter detta fick man ett brandtillbud i torktumlarna. Persona-

len kände röklukt och upptäckte rök.Vid en kontroll upptäck-

tes glöd och gnistor vid värmeelementen, och en undersök-

ning visade att det fanns ludd på dammfiltret, på filtrets baksi-

da och på gallret till utsugsfläkten. En närmare undersökning 

visade bränt ludd på ett plåtspjäll mellan värmeelementet och 

torktrumman. Enligt uppgift hade de nya handdukarna och 

lakanen luddat mer än de gamla. 

Exempel 31: Brand som startat i en torktumlare

Brandlarmet utlöste på en brandstation i mellersta Sverige, 

och det visade sig att det brann i en torktumlare. Räddnings-

tjänsten släckte branden och en undersökning av torktumla-

ren visade att en kontaktor som reglerade värmeelementen 

hade fastnat i slutet läge så att strömmen hela tiden var på till 

värmeelementen. På torktumlaren fanns ett överhettnings-

93  sirenen nr 1 1998

Bild 146. Det syns tydligt att det varit 
varmt på insidan av skyddsplåten på 
torktumlarens baksida. 

Foto: DAviD WiDLunD
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skydd som löst ut och detta gick inte att återställa. Om över-

hettningsskyddet och termostaten finns i styrkretsen till kon-

taktorn hjälper det inte att de löser ut om kontaktorn fastnar 

i slutet läge. Strömmen till värmeelementen kommer ändå att 

vara påslagen. Det visade sig att branden hade börjat runt vär-

meelementen (bild 146 och 147). 

tv
Undersökningar som gjorts i Finland i början av 2000-talet 94 

visade att bränder i tv-apparater ofta berodde på

• lödningen i kretskortet

• glappkontakt i en huvudströmbrytare

• komponentfel (bild 148). 

Ett antal bränder i tv-apparater har orsakats av kondensatorer 

i nätenheten. Vid en undersökning av en brand i en tv är det 

viktigt att kontrollera om säkringen som finns i tv:n är hel 

eller inte. Säkringen finns där sladden går in i apparaten. Om 

glasrörssäkringen är hel bör branden inte ha börjat i tv:n. En 

sådan inbyggd säkring finns i både en traditionell bildrörs-tv 

och en platt-tv.

På Statens kriminaltekniska laboratorium har man inte 

kunnat konstatera att en brand har orsakats av att en tv stått 

i standbyläge.

Enligt Elsäkerhetsverket finns det uppgifter från Norge om 

94   nurmi veli-pekka, nenonen antti & sjöholm kai; elbränder i finland: sammanfattning av resultaten 
från uppföljningsundersökningen 2003-2004

Bild 147. värmeelementen är cirkel-
formade och markeras med en pil. 

Foto: DAviD WiDLunD
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att man där haft bränder i platt-tv genom att tv:n varit försedd 

med jordad stickpropp i jordade eluttag.95 Anledningen till 

att det enbart gäller jordade stickproppar och jordade eluttag 

är att tv:n annars inte finns i förbindelse med skyddsjorden. 

Det problem som uppkommit i Norge är att det är olika jord-

potentialer96 i elnätet i förhållande till kabel-tv-nätet. Detta 

innebär att det kan bli en ström i antennsystemet som det 

inte är dimensionerat för. Den strömmen kan då leda till vär-

meutveckling och senare till bränder. Problemet har lösts med 

hjälp av antennuttag med en galvanisk avskiljare som gör att 

det blir ett avbrott i ledaren. Vidare kan man använda antenn-

kablar med inbyggda galvaniska avskiljare.

Tv:n får skulden för många bränder trots att branden inte 

har börjat i apparaten. I en del fall har exempelvis ett värme-

ljus placerats ovanpå tv:n så att det sedan har börjat brinna i 

den. Värmeljus kan under speciella förhållanden bli mycket 

varma så att underlaget fattar eld. Vid en undersökning av en 

brand i en bildrörs-tv (alltså inte en platt-tv) är det viktigt att 

titta efter rester av ljus. 

Enligt en brittisk undersökning97 beror minst 20 procent 

av alla bränder i tv-apparater på externa brandorsaker. Under-

sökningen visade också hur svårt det är att utreda orsaken 

till tv-bränder. I undersökningen gjordes en utredning av 49 

tv-bränder under åren 1994–1999 och var det möjligt att finna 

orsaken i 30 av dessa fall. Det vanligaste var ett fel i strömbry-

taren till tv:n. Dessa utredningar visade att 16 procent av brän-

95   http://www.elsakerhetsverket.se/allmanhet/elsakerhetihemmet/brandriskmedplatttv.4.60a759a611
147b1cd6180004356.html

96  Definition av jordpotential finns i ordlistan i kapitel 

97  causes of fires involving television sets in dwellings; Department of trade and industry

Bild 148. Ett kretskort i en tv där en 
komponent blivit överhettad, vilket 
hade kunnat leda till en omfattande 
brand. 

Foto: DAviD WiDLunD
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derna i tv-apparater inte började där, utan orsaken vid några 

av dessa tillfällen var i stället ljus och nattlampor. Rapporten 

visar också att tv-apparater har en tendens att brinna kraftigt, 

och då är det lätt att göra fel tolkning av primärbrandområ-

det utifrån brandbilden eftersom de största skadorna finns vid 

tv:n. Vid ett test placerades två tv-apparater i möblerade rum. 

I det ena fallet fick en brand spridas till tv:n från möblerna 

intill, och i det andra fallet anlades en brand i tv:n. Testet gick 

ut på att se om en brandutredare kunde avgöra var branden 

hade börjat. Sedan fick 60 utredare försöka utröna om bran-

den hade börjat i tv:n eller om den var sekundärt brandskadad. 

Enligt rapporten hade många av utredarna i båda fallen svårt 

att avgöra om skadorna på tv:n var primära eller sekundära.

Exempel 32: Brand som har startat i en TV

Till höger ses bilder från en brand som har startat på kretskor-

tet på en TV.

tvättmaskin
En finsk undersökning98 visade att något tekniskt fel var en 

vanlig orsak till bränder i tvättmaskiner. I 60 procent av fallen 

var det programverket som orsakat branden. Andra vanliga 

brandorsaker var fel i

• motorn till tvättcylindern eller vattenpumpen

• värmeelementen

• stickproppen.

Erfarenheter från svenska utredningar har visat att följande 

brandorsaker är vanligast:

• Nivåvakten har fått ett fel som medfört att den antingen 

börjat brinna eller att maskinen fortsatt programmet utan 

att den ta in något vatten.

• Komponentfel på kretskort.

• Varvkortslutning i de spolar som öppnar och stänger vat-

tenflödet (bild 152).

• Brand i programverket.

98  nurmi veli-pekka, nenonen antti & sjöholm kai; elbränder i finland: sammanfattning av resultaten 
från uppföljningsundersökningen 2003-2004

Bild 149. tv:ns fram- resp. baksida. 
Foto: DAviD WiDLunD

Bild 150. På kretskortet var endast 
den markerade delen brandskadad. 
Kabeln till den var också brandska-
dad.

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 151. Bilden visar baksidan av 
kretskortet. i markeringen syns var 
branden börjat. 

Foto: DAviD WiDLunD
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• För mycket tvättmedel som bubblar över och kan leda ström.

• Fel på kontaktorn till värmeelementen. Kontaktorn fastnar 

i slutet läge och det blir då konstant värme till värmeele-

menten.

vattenkokare
En del bränder orsakas av vattenkokare, och 2001 gick Elsäker-

hetsverket ut med en varning på sin hemsida99 om en vatten-

kokare som hade orsakat flera bränder. Denna vattenkokare 

hade ett konstruktionsfel i termostaten som gjorde att vat-

tenkokaren kunde bli överhettad när termostaten inte bröt 

strömmen till värmeelementen. 

Det har också hänt att en vattenkokare har värmt upp vatt-

net som den ska och termostaten har också brutit strömmen. 

I två fall uppger ägarna att vattenkokaren sedan startade igen 

av mindre vibrationer. 

Exempel 33: Brand som orsakats av en vattenkokare

Vid en brand i en lägenhet orsakades branden av en vatten-

kokare. Enligt en boende i lägenheten hade vattenkokaren 

99  www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2001/nyheter2001/brandriskvidanvandni
ngavvattenkokarepalazzomodellns60.5.60a759a611147b1cd6180003424.html

Bild 152. En inloppsventil till en tvätt-
maskin där det har blivit en överled-
ning mellan lindningsvarven på spo-
len. Detta har lett till en överhettning 
och en brand. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL
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använts på morgonen och ställts tillbaka i ställningen efter 

att vattnet hällts upp. Brandplatsundersökningen visade att 

branden hade börjat på en diskbänk där det funnits en vatten-

kokare (bild 153 och 155). Detta kunde konstateras både med 

hjälp av brandbilden och genom en elundersökning. 

En genomgång av elcentralen visade att både jordfelsbry-

taren och en säkring hade löst ut (bild 154). Denna säkring 

gick till spisfläkten och även till ett uttag intill spisfläkten. Till 

detta uttag var vattenkokaren och en skena med tre spotlights 

kopplade. Lamporna satt under överskåpen i köket, ovanför 

diskbänken. Eftersom säkringen och jordfelsbrytaren löst ut 

Bild 153. Ett tydligt brand-v syns på 
bilden, markerat med två röda linjer. 
vid en närmare undersökning syns 
ett vitt område på kaklet i brand-v:et 
som visar att det varit varmare där 
än runt omkring. Där stod också vat-
tenkokaren. På undersidan av bänken 
där vattenkokaren stått fanns kraftiga 
brandskador. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 155. vattenkokaren har stått där 
plattorna är lite vitare än de andra. 
två kakelplattor där temperaturen 
varit som högst satt löst. 

Foto: DAviD WiDLunD 

vattenkokarens  
placering

Bild 154. Bilden visar att jordfelsbry-
taren och en säkring var i frånslaget 
läge efter branden. Det syns även att 
huvudbrytaren har slagitits ifrån efter 
branden. 

Foto: DAviD WiDLunD

Jordfelsbrytare

säkring som löst ut
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kom man fram till att branden borde ha börjat i utrymmet 

mellan diskbänken och överskåpen. Säkringen har alltså löst 

ut för elkretsen som beskrivits ovan, men utan att bryta ström-

men till hela lägenheten så det fanns fortfarande ström till alla 

andra säkringar. Sedan löste jordfelsbrytaren ut på grund av 

en överledning på någon annan elutrustning, vilket innebar 

att all el som var kopplad genom jordfelsbrytaren kopplades 

bort. Sannolikt utlöste jordfelsbrytaren när värme från bran-

den nådde taket där en överledning kunde inträffa av branden 

fanns. Om branden inte hade börjat på bänken skulle fler säk-

ringar ha löst ut. 

Exempel 34: Brand som orsakats av en vattenkokare

Efter en brand hittades rester av en vattenkokare men det 

enda som återstod var värmeelementet (bild 156) och delar av 

anslutningen till vattenkokaren. På värmeelementet hittades 

skador som visade att branden hade börjat där. 

värmedyna eller bäddvärmare
Flera bränder har uppstått i bäddvärmare, bland annat för att 

skumplaststoppningen i bäddvärmarna har åldrats. Stopp-

ningen har vittrat sönder så att de elektriska värmetrådarna 

lossnat och kunnat klumpa ihop sig på ett mindre område. 

Detta har antingen givit en för hög temperatur på en och sam-

ma plats genom att ledarna legat nära varandra, eller orsakat 

kontakt mellan ledarna där de inte ska ha kontakt. Kontak-

ten orsakar en överledning och den strömförande ledaren blir 

då kortare eftersom strömmen inte längre passerar hela dess 

längd. Denna kortare del av ledaren blir då varmare. Nu för 

tiden görs värmetrådarna av en koaxialkabel med en yttre och 

en inre ledare. Tanken är att om dessa skulle upphettas onor-

malt ska en kortslutning uppstå mellan kablarna och ström-

men brytas. De brandtillbud som inträffat har alla rört bädd-

värmare som var tillverkade före 1998. 

Exempel 35: Brand som orsakats av en bäddvärmare

På ett äldreboende i södra Sverige började en bäddvärmare 

ryka vilket medförde att även täcket började missfärgas och 

Bild 156. En smältskada på värme-
slingan i vattenkokaren syns i den 
röda cirkeln För att en sådan smält-
skada ska uppstå krävs mycket höga 
temperaturer. Branden har börjat 
där skadan finns. Anledningen till 
skadan kan exempelvis vara ett fel 
på termostaten eller fukt i slingan. 
En kortslutningsskada hittades på 
anslutningskabeln till vattenkokaren. 

Foto: DAviD WiDLunD

MSB_Elbok_inlaga.indd   150 09-10-15   15.06.46



151

pyrolysera innan det automatiska brandlarmet löste ut. Bädd-

värmaren syns på bild 157.

åska
Förutom ett direkt åsknedslag i en byggnad kan blixten trans-

porteras in i huset genom exempelvis elledningar, telefonled-

ningar eller vattenledningar. Åska orsakar bränder av främst 

två orsaker. Den första är de höga spänningar som uppstår och 

den andra orsaken är de höga temperaturer som bildas. Detta 

kan medföra att isoleringen på elledningar skadas vid åsko-

vädret, och sedan kan det börja brinna vid ett senare tillfälle 

när ledningen belastas. Bild 158 visar skador som uppstått vid 

ett åsknedslag.

Exempel 36: Brand som orsakats av åska

En villa i en minde ort i Småland träffades av blixten 2003. 

Undersökningar gjordes men det kunde inte upptäckas någon 

brand eller andra skador efter blixtnedslaget. Fyra månader 

senare såg en granne att det kom rök från villan och räddnings-

tjänsten larmades. Efter det hittade brandutredaren fem min-

dre brandhärdar som alla var cirka en halv kvadratmeter stora 

(bild 159). I var och en av dem fanns sönderbrända plaströr med 

Bild 157. Bäddvärmaren som brunnit. 
Foto: håKAn hELGESSon
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elkablar. Med hjälp av en elektriker kunde man konstatera att 

blixtnedslaget orsakat skador på ledningarna med krypström-

mar som resulterade i värmeutveckling. Dessutom hade ett 

våffeljärn, enligt ägaren till villan, blivit strömförande strax 

före branden. Vidare hade blixtar kommit från spishällen och 

glasbulben hade ”skjutits iväg” från en glödlampa. Det kan inte 

uteslutas att dessa fenomen orsakats av ett PEN-ledaravbrott.

Nedan redovisas en checklista som kan användas för att 

undersöka bränder som kan ha orsakats av åska.100 

1 Ta fram en bild över blixtnedslagen för det aktuella områ-

det och när de inträffade. En sådan kan fås från Ångström-

laboratoriet på Uppsala universitet. 

2 Titta i omgivningen efter oförklarliga skador på träd eller 

byggnader.

3 Leta reda på den ingående elledningen. Finns det skador 

på den? Om kabeln går i marken, finns det i så fall skador i 

marken?

4 Finns det några skador i huvudcentralen eller i gruppcen-

tralen?

5 Finns det några oförklarliga skador på elektrisk utrustning 

i byggnaden, t.ex. brännmärken eller losslitna kablar?

6 Kontrollera telefonledningen. Finns det några skador på 

den?

7 Kontrollera om det finns en åskledare och om den har 

några skador

8 Finns det några onaturliga sotbilder runt elektrisk utrust-

ning, exempelvis vägguttag eller strömbrytare?

100  nilsson ulf; snyggt men farligt, kan en brandutredare/tekniker genom att titta på elektriska ledningar 
i en fastighet konstatera eller utesluta blixtnedslag som orsak till branden?; ett specialarbete på kriminal-
teknikerutbildningen 2002-2003. checklistan i specialarbetet har omarbetats av författaren till denna bok.

Bild 158. Säkringshållare för inkom-
mande trefaser till en byggnad där 
skador har uppstått i samband med 
åska. Smältskador finns på skruvarna 
till anslutningarna (röda cirklar) och 
sot finns på alla tre anslutningarna. 
Anslutningarna har även smältskador 
på undersidan. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 159. Skador som uppstod vid 
blixtnedslaget. Fem liknande skador 
hittades längs med elledningar. 

Foto: toMMy BrohoLM
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7 Undersökning  
av elbränder
Det förekommer att bränder anläggs vid eller i elektriskt 

materiel för att de ska få skulden för branden. Därför bör en 

brandutredning inte stanna vid konstaterandet att branden 

orsakats i en elektrisk apparat, utan man bör undersöka vad 

som faktiskt orsakade branden. Vidare är det viktigt att lära 

av inträffade händelser för att förhindra att de inträffar igen. 

I detta kapitel redogörs för de vanligaste aktörerna vid en 

brandutredning. I kapitlet diskuteras även hur en utredning 

bör gå till och vilken utrustning som är lämplig att använda.

vilken utrustning kan rekommenderas
Vid en brandutredning är det viktigt att brandutredaren själv 

inte utsätter sig för någon fara eller ohälsa under arbetet. Där-

för måste bärigheten i byggnaden först bedömas så att det 

inte finns någon risk att byggnaden rasar eller att brandutre-

daren råkar ut för en fallolycka, exempelvis trampar igenom 

ett golv. Vidare är det mycket viktigt att utredaren inte får i 

sig alla de ohälsosamma partiklar och gaser som finns kvar 

efter en brand. För att minska den risken bör man oftast inte 

göra en brandutredning direkt efter en brand. Hur länge man 

bör vänta är givetvis beroende av brandens omfattning; vid en 

stor brand är det oftast att bra att vänta minst ett dygn innan 

brandutredningen påbörjas. Anledningen är att temperaturen 

behöver sjunka på brandplatsen så att mindre mängder gaser 

avges. Det första som sedan bör göras på platsen är att öpp-
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Bild 160. Exempel på hur belysningen 
kan ordnas på en brandplats. Elag-
gregat, en skarvsladd samt en lampa. 
Elaggregatet ska stå utanför byggna-
den och sladdvindan ska vara utrul-
lad. Lampan har i detta fall en effekt 
av 3 × 36 watt. 

Foto: DAviD WiDLunD

na de dörrar och fönster som finns, för att få bättre ljus men 

framför allt för att få bättre luft. Nedan följer exempel på den 

utrustning som kan vara bra att ha vid en brandutredning.

Personligt skydd:

Arbetshandskar   Använd antingen engångshandskar 

eller tvätta dem efter varje utredning.

Andningsskydd  Antingen med luftfilter som åtminstone 

skyddar mot partiklar och vissa gaser. 

Alternativt ett andningsskydd med 

friskluft. Gör rent andningsskyddet 

efter varje utredning

Hjälm

Overall  Gärna med dragkedjor på ben och 

armar så den är lätt att ta av och på. 

Overallen ska tvättas efter varje utred-

ning eller bytas ut.

Rengöringsduk  För att torka av huden efter en brandut-

redning.

Skor el. stövlar  Med stålhätta och gärna en sula med 

stål eller annat material som står emot 

exempelvis spikar. Skorna ska göras 

rent efter varje utredning.

Tunna handskar  Tunna plasthandskar typ sjukvårdshand-

skar som kan slängas när de har använts. 

Det är bra med tunna handskar när 

exempelvis en elledning ska undersökas. 

Utrustning allmänt:

• Avbitare

• Avståndsmätare

• Belysning t.ex. enligt bild 160

• Borste

• Diktafon

• Elaggregat

• Kamera med bra blixt

• Kofot

• Kompass

• Morakniv
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• Murslev

• Måttband

• Näbbtång

• Pannlampa

• Pilar för att markera föremål

• Skarvsladd

• Skruvmejslar

• Spade

• Skruvdragare

• Såg, elektrisk, exempelvis klinga eller tigersåg

• Trappstege

• Tejp för att märka föremål

Utrustningen som använts vid en brandplats kan behöva ren-

göras efteråt för att inte riskera att kontaminera andra brand-

platser. Dessutom är rengöringen viktig för att inte brandut-

redaren själv ska utsätta sig för några onödiga arbetsmiljöris-

ker. Det är därför bra att använda en lista över den utrustning 

och det personliga skydd som brandutredaren har. På listan 

markeras sedan in den utrustning som har använts vid utred-

ningen och när den har rengjorts. Detta är ett sätt att kvali-

tetssäkra rengöringen. Av utrustningen ovan bör bland annat 

borste, spade och murslev alltid rengöras när de har använts, 

och övriga verktyg beroende på hur de använts. Utrustningen 

kan exempelvis rengöras med tvål och vatten.

Extra verktyg specifikt för elutredning:

• Förstoringsglas

• Universalinstrument

• Eventuellt mikroskåp som inte behöver tas med till platsen 
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aktörer
Nedan beskrivs de aktörer som i första hand är bra att känna 

till när det gäller utredningar av bränder med inriktning på 

elektricitet. Aktörerna och deras sakkunskap beskrivs nedan. 

branDskyDDsföreningen  
– elektriska näMnDen

Elektriska nämnden (EN) ingår i Brandskyddsföreningen, tidi-

gare Svenska brandskyddsföreningen. Elektriska nämnden 

bildades 1925 av försäkringsbolagen i Sverige för att minska 

antalet bränder orsakade av elektricitet. Ordföranden i Elek-

triska nämnden är också generaldirektör för Elsäkerhetsver-

ket. Elektriska nämnden utför årligen cirka 11 000 elbesikt-

ningar på uppdrag av försäkringsbolagen och har cirka 200 

auktoriserade besiktningsingenjörer. Uppgiften består i att 

öka elsäkerheten för personer och egendom, på uppdrag av 

cirka 120 försäkringsbolag. Totalt finns det cirka 39 000 elan-

läggningar som regelbundet besiktigas i Sverige.

Elektriska nämnden bör kontaktas inför en brandutred-

ning i en byggnad där de genomför elbesiktningar, om el orsa-

kade eller kan ha orsakat branden. Elektriska nämnden kan 

bistå med kompetens inom el vid brandutredningar.

elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektriska stark-

strömsanläggningar, elektrisk materiel samt elektromagne-

tisk kompabilitet (EMC). Som ansvarig myndighet utfärdar 

Elsäkerhetsverket även föreskrifter på området samt stäl-

ler krav på den som ska få utföra elinstallationer genom att 

utfärda behörigheter. Med starkströmsanläggning menas en 

anläggning som har spänning, ström eller frekvens som kan 

vara farlig för en människa eller för egendom.

Elsäkerhetsverket verksamhet regleras av en förordning. 1 

§ i förordningen anger följande:

Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säker-

hetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för verksam-

heten är att förebygga av elektricitet orsakad skada på person 

och egendom samt störningar på radiokommunikation och 
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näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibili-

tet (EMC). Verket ska därför svara för att bygga upp, upprätthålla 

och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och 

elektrisk materiel samt medverka till en tillfredställande elektro-

magnetisk kompatibilitet. 

… 

Verket ska samverka med berörda myndigheter och med närings-

livs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

Vid en brandutredning bör Elsäkerhetsverket kontaktas om 

man misstänker felaktiga elinstallationer, om nya produkter 

har något elektriskt fel som orsakat bränder eller om bränder 

har anlagts med elektrisk utrustning. Elsäkerhetsverket kan 

bistå med kompetens inom el vid en brandutredning och har 

cirka 15 inspektörer i Sverige.

försäkringsbolag

Försäkringsbolagen följer upp bränder för att kunna se över 

ersättningsfrågor och arbeta förebyggande. Ersättningsfrågor 

kan röra ersättningar till försäkringstagare eller begäran om 

ersättning från någon som vållat skadan. Exempelvis kan till-

verkare och installatörer vålla bränder, men också den som 

anlägger en brand. Det är olika om försäkringsbolagen har 

egna brandutredare anställda eller inte, men de flesta försäk-

ringsbolag använder även externa brandutredare. Det vanli-

gaste är att försäkringsbolagen utreder bränder i de fall poli-

sen inte gör någon brandutredning.

polisMynDigheten

Polismyndigheten

Tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltek-

niska laboratorium (SKL) lyder polismyndigheterna i Sverige 

under Justitiedepartementet. Rikspolisstyrelsen är den centrala 

förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för polisen. Till Rikspolis-

styrelsens huvuduppgifter hör att utöva tillsyn över polisen och 

att verka för planmässighet, samordning och rationalisering.

Polisens verksamhet styrs bland annat av polislagen och 

polisförordningen. I lagen står det bland annat att varje län 
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utgör ett polismästardistrikt och att det i varje polismästar-

distrikt finns en polismyndighet. Totalt finns det 21 stycken 

polismyndigheter i Sverige. Utöver det hanterar lagen bland 

annat polisens uppgifter, samverkan med andra myndigheter 

och polisens befogenheter. Förordningen reglerar bland annat 

polisens organisation och beslutanderätt.

Inom de olika polismyndigheterna finns kriminaltekniker 

som genomför brottsplatsundersökningar, vilket även omfat-

tar undersökningar där ett brott misstänks ligga bakom en 

brand. En brandutredning som polisen genomför pågår så 

länge det finns en brottsmisstanke. Om det visar sig finnas en 

naturlig förklaring till branden avslutas utredningen eftersom 

polisen inte har någon skyldighet att finna orsaken till bran-

den om den inte är anlagd eller räknas som allmänfarlig vårds-

löshet. Oftast är det SKL som undersöker elektrisk utrustning 

från brandplatser där polisen gjort en brandutredning. 

Tvångsmedel

För att kunna genomföra en del av de arbetsuppgifter som 

åligger polismyndigheten finns vissa tvångsmedel som kan 

genomföras såsom:

1 Förhör

2 Avspärrning

3 Ta föremål i beslag

4 Husrannsakan

5 Misstänkta kan gripas

1. Hålla förhör

Det finns en skyldighet att hålla förhör enligt rättegångsbal-

ken (RB), vilket anges i 23 kap. 6 §:

Under en förundersökning må förhör hållas med envar, som 

antages kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen.

Det finns tvångsmedel för att personer ska infinna sig till för-

hör, och i vissa fall kan människor få böta om de inte kommer 

till ett förhör. Detta beror bland annat hur viktigt förhöret är 

och hur långt andra personer måste åka för att ta sig till förhö-

ret. Det finns även en möjlighet att hämta personer till förhör 
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enligt 23 kap. 7 § i RB. Personer som befinner sig på en plats 

där ett brott begåtts måste dessutom enligt 23 kap. 8 § RB följa 

med till förhör som hålls direkt efter brottet. 

2. Sätta upp avspärrningar

Polismyndigheten kan upprätta en avspärrning (bild 161) 

som ska skydda spåren efter ett brott. I brådskande fall kan 

en polisman ta ett sådant beslut på plats utan att först vända 

sig till förundersökningsledaren eller åklagaren. Detta gäller 

bland annat för fast egendom, fasta föremål och lösa föremål. 

Detta beslut kan tas enligt 27 kap. 15 § RB:

För säkerställande av utredning om brott må byggnad eller 

rum tillstängas, tillträde till visst område förbjudas, förbud 

meddelas mot flyttande av visst föremål eller annan dylik 

åtgärd vidtagas.

3. Ta föremål i beslag

Polisen har rätt att beslagta föremål i samband med brottsut-

redningar. Detta regleras i 27 kap. RB och 1 § anger följande:

Föremål, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om 

brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på 

grund av brott får tas i beslag. Detsamma gäller föremål som skä-

ligen kan antas ha betydelse för utredningen om förverkande av 

utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Bild 161. Avspärrning efter en brand. 
Foto: DAviD WiDLunD
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Vad som sägs i detta kapitel om föremål gäller också om skrift-

lig handling, i den mån inte annat är föreskrivet.

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om 

skälen för åtgärden uppvägen det intrång eller men i övrigt 

som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat 

motstående intresse.

4. Göra husrannsakan

Polisen kan också genomföra husrannsakan enligt 28 kap. RB, 

och 1 § anger följande:

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket 

fängelse kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet 

förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller 

i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av 

betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte 

av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet 

får husrannsakan dock företas bara om brottet har begåtts 

hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits 

där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid 

rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller 

i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förver-

kande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § 

brottsbalken kan vinnas. 

För husrannsakan hos den misstänkte får inte något fall 

åberopas hans eller hennes samtycke, om inte den misstänkte 

själv har begärt att åtgärden ska vidtas.

5. Gripa misstänkta

Polisen har möjlighet att gripa en person som är misstänkt för 

ett brott. Detta ska sedan anmälas till en åklagare som beslutar 

om personen ska anhållas eller försättas på fri fot efter för-

höret. Om personen blir anhållen har åklagaren tre dagar på 

sig att få personen häktad i en domstol. För att en person ska 

bli anhållen eller häktad krävs normalt att han eller hon på 

sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett 

års fängelse. Åklagaren kan besluta om att anhålla den miss-
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tänkte om det finns risk för att personen

• håller sig undan

• fortsätter att begå brått

• försvårar utredningen exempelvis genom att undanröja 

bevis.

räDDningstJänsten

Alla kommuner har en skyldighet att utreda olyckor efter en 

räddningsinsats. Dessutom ska kommunen hjälpa polismyn-

digheten och andra myndigheter vid deras utredningar, även 

om det bara gäller ett tillbud som hade kunnat leda till en 

räddningsinsats. Inom många kommuner har detta ansvar 

lagts på räddningstjänsten. Detta innebär att många kommu-

ner har utbildade brand- och olycksutredare som arbetar inom 

räddningstjänsten. Dessa krav trädde i kraft 1 januari 2004 i 

och med att lagen (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i 

kraft. I lagen finns följande angivet i 3 kap. 10 §:

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att 

olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna 

till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Den som 

utför en undersökning enligt första stycken har rätt att få tillträde 

till olycksplatsen. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som 

behövs. 

I förordningen101 står sedan följande i 3 kap. 8 § om att biträda 

vid en utredning:

En kommun ska biträda vid utredning som polismyndigheten 

eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid 

vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänsten eller med 

anledning av ett tillbud till en sådan olycka.

101  förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
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statens haverikoMMission

Statens haverikommission102 bildades 1978 och har beredskap 

dygnet runt för att ta emot information om olyckor som har 

inträffat. Inledningsvis utreddes enbart flygolyckor men sedan 

den 1 juli 1990 utreds följande typer av olyckor:

• Flygolyckor.

• Sjöolyckor.

• Olyckor med spårbunden trafik.

• Olyckor i militär verksamhet.

• Andra allvarliga olyckor.

Andra allvarliga olyckor ska undersökas om

• flera människor har avlidit eller skadats allvarligt

• omfattande skador har uppstått på egendom eller i miljön 

• en undersökning är viktig för säkerheten.

Dessutom ska tillbud till en olycka undersökas om

• det har inneburit allvarlig fara för en olycka

• det tyder på väsentliga fel hos fartyg, fordon med mera

• det tyder på andra väsentliga brister i säkerheten.

Haverikommissionens arbete regleras av

• lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

• förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

• förordningen (2007:860) med instruktion för Statens have-

rikommission.

Syftet med Haverikommissionens undersökningar är att för-

bättra säkerheten i Sverige. Kortfattat ska en undersökning ge 

svar på tre frågor:

• Vad hände?

• Varför hände det?

• Hur undviks att en liknande händelse inträffar?

102  statens haverikommission; haverikommissionen-vad gör den?
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statens kriMinaltekniska laboratoriuM

Statens kriminaltekniska laboratorium tar exempelvis emot 

och undersöker material efter en brand. 

Om något material ska skickas in bör man vara uppmärk-

sam på hanteringen och paketeringen:103

Typ av spår Hantering Paketering

Elledning Vid misstanke om kortslutning, 
glappkontakt etc. Klipp av den 
skadade elledningen en bit in 
på den obrända delen.

Paketera i kartong med fyll-
nadsmaterial.

Elmaterial såsom vägguttag, 
strömbrytare, kopplingsdo-
sor etc. 

Ta loss tillbehöret tillsammans 
med en del av underlaget 
(t.ex. väggskiva). Ta inte isär 
tillbehöret.

Paketera i kartong med fyll-
nadsmaterial.

Elutrustningar såsom spisar, 
tvättmaskiner, värmeaggre-
gat, elcentraler

Ta loss hela utrustningen utan 
att röra reglagen. Ta gärna 
med den kopplingsdosa som 
utrustningen är inkopplad till, 
utan att ta isär kopplingen. Om 
ledningar behöver klippas av 
görs det helst vid kopplingsdo-
san eller ett stycke från utrust-
ningen. Vid större utrustningar, 
rådgör med SKL.

Paketera i kartong med fyll-
nadsmaterial.

tabell 13. tabellen visar hur elektriskt material som ska skickas in till SKL bör förpackas.

På SKL finns även tillgång till röntgenutrustning för att undersö-

ka olika apparater och komponenter (bild 162). Detta kan exem-

pelvis vara användbart för att se en brytares läge om det inte går 

att mäta eller ta isär utrustning utan att den kan gå sönder.

Personal från SKL kan även komma ut på plats för att bistå 

vid en brandutredning och för att undersöka elektrisk utrust-

ning.

räDDningsverket

Räddningsverket ingår från och med 1 januari 2009 i den nya 

myndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB). Det som beskrivs nedan är det arbete som Räddnings-

verket har bedrivit inom brandutredningar.

1996 inledde Räddningsverket ett brandutredarprojekt där 

verket skrev ett avtal med ett antal räddningstjänster för att få 

ta del av räddningstjänstens brandutredningar. Varje räddnings-

tjänst som deltog i projektet skulle skicka in minst 14 brandut-

103  fälthandbok för kriminaltekniska platsundersökningar; statens kriminaltekniska laboratorium

Bild 162. En röntgenbild på en ström-
brytare med dess kontaktbleck. 

Foto: Från Conny ohLSSon SKL
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redningar per år till Räddningsverket. Projektet har utvecklats 

till att cirka 40 brandutredare medverkar runt om i Sverige, 

och dessa lämnar in ungefär 500 brandutredningar årligen. De 

brandutredningar som görs inom projektet sparas i RIB (Inte-

grerat beslutsstöd för skydd mot olyckor). I oktober 2008 fanns 

cirka 4 000 brandutredningar i informationsbanken.

Räddningsverket sprider erfarenheter från brandutredning-

arna på flera olika sätt, t.ex. genom artiklar i olika bransch-

tidningar såsom Räddningsverkets tidning Sirenen, riktade 

informationsinsatser och genom kontakterna med olika myn-

digheter och tillverkare. Tack vare brandutredarprogrammet 

har många brandfarliga produkter ändrats och erfarenheter 

dragits. Ett exempel på detta är snuskylar som orsakade många 

bränder under 2002. Vid en brandutredning inom brandutre-

darprogrammet kunde det konstateras att det var en glimtän-

dare som orsakade bränderna. Swedish Match lät byta ut dessa 

tändare på företagets alla snuskylar, och tre dagar efter brand-

utredningen var problemet åtgärdat i hela Sverige.

De brandutredare som är knutna till Räddningsverket 

finns spridda över hela landet och kan kontaktas för att utföra 

brandutredningar.

tillvägagångssätt och erfarenheter
Detta avsnitt beskriver hur man bör gå tillväga för att genom-

föra en brandutredning av en elektrisk apparat samt av den 

elektriska installationen i en byggnad. 

Vid båda dessa undersökningar finns det två saker som är 

bra att veta. För det första ska en elledning med flera ledare 

klippas av så att alla ledare klipps på olika platser. Om varje 

klipp görs en bit från något av de andra är det sedan lättare att 

sedan se vilka ledare som suttit ihop. För det andra bildas ofta 

en svart kopparoxid på kopparenledningen vid en brand. För 

att kunna undersöka ledningarna ordentligt kan de behöva 

rengöras, och erfarenheterna visar att exempelvis saltsyra104 

av lägre koncentration fungerar bra, liksom tvål och vatten 

eller rengöring med en lämplig borste.

104  Deplace Michel & vos eddie; electric short circuits help the investigator Determine Where the fire 
started
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elektriska apparater

När en brand har inträffat i någon form av elektrisk utrustning 

är det alltid en fördel att veta hur utrustningen såg ut före 

branden samt vilka elektriska delar som finns i den. Denna 

information kan fås från flera håll, t.ex. genom bruksanvis-

ningen som kan fås från innehavaren, tillverkaren, reparatö-

rer eller installatörer. Ett annat sätt är att kontakta någon av 

dessa för att få se hur utrustningen ser ut i verkligenheten, 

eller att söka information om utrustningen på Internet. Ett 

tredje sätt är att någon av de nämnda parterna följer med till 

platsen och deltar vid utredningen.

Vid en undersökning av elektriska apparater räcker det säl-

lan med att bara undersöka den elektriska apparaten, utan 

ofta krävs också en brandbildstolkning på platsen. I bästa fall 

visar både brandbilden och undersökningen av den elektriska 

apparaten var branden börjat. Det händer dock att den elek-

triska apparaten inte ger något svar på var branden börjat 

men att brandbilden visar det och tvärt om. Många elektriska 

apparater har någon form av märkskylt med värdefull infor-

mation, och om märkskylten är läsbar efter branden bör man 

ta tillvara på de uppgifterna. Tyvärr görs märkskyltar i olika 

material och vissa klarar inte av att stå emot en brand. 

Checklista före undersökningen av apparaten

1 Finns det någon sprängfigur, ett kopplingsschema eller en 

bruksanvisning för apparaten? De kan vara bra att ha före 

undersökningen men kan också skaffas om det skulle 

behövas under undersökningen.

2 Finns det någon som är kunnig på apparaten som kan 

delta vid undersökningen? Brandutredaren får bedöma 

om en sakkunnig person bör vara med från början eller 

inkallas under undersökningen om det behövs.

3 Ta reda på när den aktuella apparaten användes senast. 

Om en tvättmaskin exempelvis inte varit i bruk på en 

vecka har den förmodligen inte orsakat branden.

4 Har någon säkring löst ut i huvudcentralen? Är huvudbry-

taren för centralen tillslagen?

5 Har säkringen till apparaten i gruppcentralen löst ut? Är 

huvudbrytaren för centralen tillslagen?
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6 Är apparaten ansluten till elnätet, antingen genom stick-

propp eller fast anslutning?

7 Har apparaten reparerats eller har det varit några pro-

blem med apparaten? Det är information som ägaren 

eller brukaren av apparaten ofta kan lämna. Om appa-

raten har reparerats kan det exempelvis märkas genom 

att nya hål fått borras för att en viss del ska passa eller 

genom att lödningar på kretskort inte ser ut att vara origi-

nal.

Checklista undersökning av apparaten

1 Fotografera apparaten från alla håll. Fortsätt sedan att ta 

fotografier under hela undersökningen.

2 Studera apparaten utan att röra den och betrakta brand-

bilden. Försök att avgöra hur branden kan ha spridits och 

var den kan ha börjat. Är det mera bränt på ett visst ställe 

än på andra? Är det något ställe som verkar ha varit var-

mare än andra? Var är de lägsta brandskadorna? Kommer 

branden utifrån eller inifrån apparaten?

3 Finns det en strömbrytare på apparaten? Är den frånsla-

gen har apparaten troligen inte orsakat branden.

4 Finns det en säkring i apparaten? Är den hel kan det tyda 

på att branden inte har börjat i apparaten och att den där-

med inte har orsakat branden. Om säkringen har löst ut 

kan det däremot tala för att branden börjat i apparaten. 

5 Kontrollera om det finns en kortslutningsskada på anslut-

ningskabeln som går till apparaten. I så fall kan det tyda 

på att branden kommer utifrån. Detta beror dock på 

apparatens konstruktion.

6 De flesta bränder i apparater med en svagströmsdel star-

tar i nätdelen, dvs. den del som har en spänning på 230 

eller 400 V.

7 Kontrollera läget på strömbrytare och vred för att se vad 

som har varit tillslaget. På värmeapparater finns det vred 

eller tryckknappar som ska kontrolleras. Har de varit till-

slagna?

7 Finns det någon komponent som är mer bränd än andra? 

8 Är brandskadorna på kretskorten jämnt utbredda eller är 

det mer bränt på en viss del?
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9 Undersök de delar som ser ut att ha kunnat orsaka bran-

den. Ta isär bit för bit och dokumentera med kamera.

10 Hittas några av de brandskador som beskrivits i boken 

som kan ge en vägledning om var och varför branden har 

börjat?

Exempel 37: Undersökning

Räddningstjänsten fick larm om en rökfylld lägenhet i södra 

Stockholm. Branden släcktes och röken ventilerades ut från 

lägenheten. Det visade sig att branden sannolikt hade startat 

i en tvättmaskin eller i en torktumlare som båda var kraftigt 

brandskadade. Torktumlaren hade stått ovanpå tvättmaski-

nen och båda dessa togs tillvara för en brandutredning. Enligt 

uppgift från de boende var torktumlaren avstängd och tvätt-

maskinen påslagen vid tillfället för branden. 

Båda maskinerna var kraftigt brända, och eftersom tvättma-

skinen var den som varit påslagen samt stått underst talade det 

mesta för att branden börjat i denna. Branden hade troligtvis 

spridit sig uppåt och orsakat de kraftiga brandskadorna på tork-

tumlaren. Ett brand-V kunde också urskönjas och eventuellt visa 

primärbrandområdet som framgår av bilderna 163 och 164.

Tvättmaskinen var brandskadad hela vägen ner, och därför 

undersöktes även botten som uppvisade brandskador. Denna 

del togs sedan bort för att se hur det såg ut undertill, vilket 

framgår av bild 165 och 166.

När botten tagits bort började man misstänka att branden 

hade börjat i ena hörnet i nedre delen av tvättmaskinen där 

vattenpumpen sitter. Därför plockade man bort vattenpum-

pen och de elledningar som gick till den. Bild 167 och 168 

visar de delar som hade de kraftigaste brandskadorna. Dessa 

hade till skillnad från de andra delarna på pumpen skador som 

tydde på att värmen kom inifrån. 

När elledningarna till pumpen undersöktes hittade man 

en kortslutningsskada cirka 10 cm från anslutningen till pum-

pen. Kortslutningsskadan visar att branden har börjat i det 

aktuella området och skadan hittades genom att känna med 

fingrarna längs med ledningarna. På plats undersöktes skadan 

med en lupp och sedan undersöktes den med mikroskåp. Både 

brandskadorna och kortslutningsskadorna visade var branden 

Bild 163. tvättmaskinen som brunnit. 
Foto: DAviD WiDLunD

Bild 164. tvättmaskinen från baksi-
dan. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 165. Ett brand-v som skulle kun-
na visa primärbrandområdet. Cirkeln 
visar ett område där det varit höga 
temperaturer. Även botten är skadad, 
vilket framgår av bilden. 

Foto: DAviD WiDLunD
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hade börjat, men branden kan ändå ha orsakats av exempelvis 

varvkortslutning, glappkontakt eller överledning. Den exakta 

brandorsaken kunde inte fastställas, men undersökningen 

visade i alla fall vad startföremålet var. Bild 169 visar kortslut-

ningsskadan på elledningen.

el i  byggnaDer

För att veta hur elledningarna är dragna i en lägenhet eller i ett 

hus bör man först se om fastighetsägaren har några ritningar. 

Om inte, eller om det finns ett behov av att gå igenom elled-

ningarna efter en brand i en byggnad, är det en fördel att ha 

en elektriker med för att snabbt kunna utläsa hur elen är upp-

byggd. Det första som bör göras vid utredningen är att kolla 

säkringarna i huvudcentralen och se om någon har löst ut där. 

Sedan bör gruppcentralen eller -centralerna i byggnaden kon-

trolleras. Vid elcentralen finns det normalt en tavla som visar 

var alla säkringar går i byggnaden, men tavlan kan saknas eller 

vara för bränd för att kunna utläsas. För lägenheter kan man 

ofta få informationen genom att titta i en annan lägenhet, och 

helst en lägenhet på ett annat våningsplan fast i samma läge 

och storlek. I annat fall kan exempelvis fastighetsägaren eller 

stadsbyggnadskontoret ha ritningar över elen. Det är dock 

viktigt att vara uppmärksam på att elen kan ha ändrats i den 

aktuella lägenheten.

Checklista för undersökning av el i byggnader

1 Undersök huvudcentralen. För en lägenhet kan den finnas 

i källaren eller trapphusen och för en villa sitter den oftast 

utomhus, exempel på en elstolpe eller på fasaden till villan. 

Kontrollera följande:

 a: Vilka säkringar som har löst ut.

 b: Säkringsstorlek.

 c: Vilken typ av säkring är det?

 d:  Är automatsäkringarna en- eller trepoliga? Med trepolig 

automatsäkring menas att säkringarna är ihopkopplade 

så att om en säkring löser ut kommer den även att lösa 

ut de andra två.

 e: Är huvudbrytaren till- eller frånslagen? 

 f: Ser alla kablar ut att vara korrekt anslutna?

Bild 166. En närbild av området inom 
cirkeln efter det att botten tagits bort. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 167. En del av pumpen som hade 
mycket kraftiga brandskador. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 168. Stift dit elkablar varit 
anslutna. Stiften är värmeskadade i 
hela sin längd och de var hårt ansatta 
i ändarna, vilket tydde på att de varit 
utsatta för branden i ett tidigt skede. 
Det fanns också en del svart poröst 
material runt stiften. Kablarna hade 
tagits bort innan bilden togs. 

Foto: DAviD WiDLunD

Bild 169. Kortslutningsskadan som 
hittades. Det syns en tydlig bubbla i 
mitten med en krater runt. Bilden är 
tagen i ett mikroskåp. 

Foto: DAviD WiDLunD

MSB_Elbok_inlaga.indd   168 09-10-15   15.06.59



169

2 Undersök gruppcentralen som finns i anslutning till byggna-

den. Kontrollera följande:

 a: Vilka säkringar har löst ut?

 b: Säkringsstorlek.

 c: Vilken typ av säkring är det?

 d:  Är automatsäkringarna en- eller trepoliga? Är huvudbry-

taren till- eller frånslagen? 

 e: Ser alla kablar ut att vara korrekt anslutna?

 f: Finns det en jordfelsbrytare?

 g: Har jordfelsbrytaren löst ut?

3  Undersök elinstallationen i brandrummet. Kontrollera följande:

 a: Hur är rummet säkrat? 

 b: Säkras hela rummet av en säkring eller av flera?

 c:  Är kablarna i rummet utanpåliggande eller infällda i väg-

garna?

 d:  Hur många kortslutningsskador kan det finnas i rum-

met?

 e: Var bör de finnas utifrån brandbilden?

 f:  Hur många vägguttag finns i rummet och vad är anslu-

tet?

 g: Var finns strömbrytarna och vad bryter de?

 h:  Undersök om brandplatsen uppvisar några av de skador 

som har beskrivits i boken. Detta kan eventuellt utesluta 

eller fastställa el som orsak eller eventuellt fastställa pri-

märbrandplatsen. 

fastställa primärbrandplats
Om säkringarna har löst ut i huvudcentralen men inte i grupp-

centralen kan man misstänka att branden har börjat någon-

stans i området där kabeln mellan dessa går. Då är det viktigt 

att kontrollera säkringarnas storlek i både huvudcentralen 

och gruppcentralen eftersom säkringarna ibland löser ut i 

huvudcentralen fast det är en förbrukare eller elledningar i 

byggnaden som gjort att säkringen löst ut. Det händer fram-

för allt om säkringarna i huvudcentralen har samma säkrings-

storlek som de i gruppcentralen. Dock är det då troligast att 

säkringen löser ut i gruppcentralen.
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Vid bränder kommer värmen från elden att smälta isole-

ringen runt den metalliska ledaren. Om två metalliska ledare 

kommer i kontakt med varandra kommer en överledning att 

inträffa, förutsatt att det finns en spänningsskillnad mellan 

ledarna. Denna överledning kan bli så stor att en ren kortslut-

ning uppstår och därmed uppstår de skador som beskrivits 

tidigare i boken. Det är troligt att isoleringen runt elektriska 

ledare först smälter bort i det område i rummet där branden 

börjar. Om branden sedan fortsätter kommer isoleringen att 

smälta bort även i övriga delar av byggnaden. Om all el i ett 

rum är säkrad med en säkring kan bara en kortslutningsskada 

uppstå i rummet. När branden sedan sprider sig till andra rum 

uppstår nya kortslutningsskador i takt med att elden når elek-

triska ledare som är säkrade med andra säkringar. 

Om man vill använda kortslutningsskador för att avgöra 

var branden har börjat är det först viktigt att veta om all el i ett 

rum är säkrad med en eller flera säkringar. Detta talar om hur 

många kortslutningsskador som kan finnas. Sedan är det vik-

tigt att veta vilka ledningar som har varit spänningsförande 

och hur lång bit av ledningarna som varit spänningsförande. 

Därför är det viktigt att se om en strömbrytare varit tillslagen. 

Om strömbrytaren inte varit tillslagen kan det inte heller ha 

blivit någon kortslutningsskada vid förbrukaren, och det finns 

därmed ingen anledning att undersöka den elektriska ledaren 

vid förbrukaren. Kortslutningsskadan måste i det fallet finnas 

vid en annan plats. 

Vidare kan det normalt inte bli en kortslutningsskada på 

en kabel i en fast elinstallation som går till en fast monterad 

strömbrytare. Anledningen är att det oftast inte finns någon 

spänningsskillnad mellan ledarna till strömbrytaren. Det kan 

bli en överledning mellan ledarna om dessa kommer i kon-

takt med varandra. Då blir det som att strömbrytaren skulle 

vara tillslagen och strömmen går genom kretsen men utan 

att passera strömbrytaren. Det blir däremot inte någon ren 

kortslutning där eftersom strömmen inte blir högre än nor-

malt i kretsen.  Då det oftast inte finns en neutralledare eller 

skyddsledare till en strömbrytare i en fast elinstallation kan 

det normalt inte uppstå några kortslutningsskador på dessa. 

Därför är det på dessa kablar viktigt att se hur många ledare 
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som är dragna till strömbrytaren och vilken funktion de haft. 

Det krävs normalt att det finns en neutralledare, en skyddsle-

dare eller ytterligare en fasledare för att ledarna till en ström-

brytare ska kunna kortslutas.

När man letar efter en kortslutningsskada är det bra att ha 

i åtanke att isoleringen runt ledaren blir mjuk när den värms 

upp. Därför kan kortslutningsskadan uppstå där ledaren 

utsätts för mekanisk belastning, exempelvis vid en takkrok 

om en taklampa hänger i kabeln genom en krok. Belastningen 

på kabeln gör att de metalliska ledarna snabbare kommer i 

kontakt med varandra vid kroken. 

Ibland kan man också hitta kortslutningsskador på två 

platser på en ledare, t.ex. om det uppstått en kortslutnings-

skada i samband med branden och om säkringen sedan slås på 

igen efter att den brutit. Det förutsätter dock att isoleringen 

har smält så att ledarna av metall får kontakt med varandra. 

Den första kortslutningsskadan är normalt den som är längst 

från säkringen. Om det av någon anledning inte finns någon 

säkring till den elektriska ledningen kan det uppstå flera kort-

slutningsskador längs ledaren. Detta inträffar dock inte nor-

malt i bostäder eller på andra platser där ledarna skyddas av 

säkringar.

Exempel 38: Brand där kortslutningsskada använts för att fastställa 

en primärbrandplats

En brandutredning i utbildningssyfte genomfördes i en bod 

som skulle föreställa verkstad. Denna verkstad bestod av ett 

rum där utredningen visade att det fanns flera möjliga pri-

märbrandplatser. För att försöka lokalisera primärbrandplat-

sen genomfördes också en elundersökning. Figur 52 visar hur 

boden såg ut. De platser som har siffror bedömdes utifrån 

brandbilden som viktiga att undersöka närmare för att finna 

brandorsaken. Om branden startade på en plats som är gul-

färgad men utan stjärnor var det med hjälp av en brandfarlig 

vätska, och därför behövde man inte ta sådana prover någon 

annanstans. 

Hela boden hade fått kraftiga brand- och rökskador. Nedan 

visas bilder på de platser som var intressanta att undersöka 

närmare i boden.

5
2

1

3

4

Figur 52. Figuren visar bodens 
utseende och var de möjliga primär-
brandplatserna fanns. vid de områ-
den som är markerade med siffror 
behövdes föremålen undersökas. 
vid de färgade områdena  kunde det 
bli aktuellt att ta prov på brandfarlig 
vätska eftersom det inte fanns några 
föremål där som hade kunnat orsaka 
branden. Se även sid 172-173.
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Kortslutningsskada

Alla de ovanstående områdena undersöktes tillsammans 

med elen i boden. Elundersökningen gjordes parallellt med 

de övriga brandundersökningarna och inleddes med att kon-

statera att det fanns en gruppcentral som var placerad utanpå 

boden. Denna gruppcentral avsäkrade all el i boden och inne-

höll

• en huvudbrytare som var tillslagen

• en trepolig automatsäkring

• två stycken enpoliga säkringar varvid en löst ut.

Undersökningen av den elektriska dragningen visade att den 

säkring som löst ut avsäkrade all el i boden. Därför kunde det 

bara finnas en kortslutningsskada i boden, och om man fann 

den skulle det ge en vägledning om var primärbrandplatsen 

fanns. 

Den fasta elinstallationen var dragen med utanpåliggande 

kabel och all elmaterial var monterad utanpå väggen. Det 

fanns inga tecken på att branden skulle ha börjat i den fasta 

elinstallationen. Figur 53 visar den elektriska utrustningen i 

boden.

Figur 53. Elinstallationen i boden. 
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När den fasta elinstallationen var färdigundersökts gran-

skades även de fem områden som kunde vara primärbrand-

platser. I dessa områden gjordes brandundersökningen paral-

lellt med den elektriska undersökningen. Undersökningen av 

respektive område gav följande resultat:

Område 1:   Det fanns inget som tydde på att branden hade 

börjat i detta område. Ingen el fanns i området 

som kunde ha orsakat branden och i övrigt hit-

tades inget som tydde på att branden börjat där.

Område 2.   I detta område hittades ovanpå arbetsbänken en 

radio som var ansluten till ett grenuttag i område 

3. Radion var värmepåverkad både från ovansidan 

och från undersidan. Elkabeln till radion låg delvis 

under radion, och där hittades en kortslutnings-

skada. Skadan fanns på den del av elkabeln som 

låg i ett mellanrum mellan väggen och arbetsbän-

ken. Kortslutningsskadan undersöktes på platsen 

med hjälp av en lupp. I området hittades också 

stålull samt ett batteri där man med hjälp av lup-

pen kunde konstatera att stålull delvis satt fast 

mot polerna på batteriet.

Område 3:   I detta område hittades ett grenuttag med fyra 

uttag. Grenuttaget var anslutet till ett vägguttag 

nere vid golvet och uttaget satt i hörnet mellan 

arbetsbänkarna. Till grenuttagen var radion anslu-

ten, samt en batteriladdare till en skruvdragare 

och borrmaskin. Två av uttagen i grenuttagen var 

tomma. Det fanns inget som tydde på att branden 

hade börjat i detta område.

Område 4:   Det fanns inget som tydde på att branden hade 

börjat i detta område. Det fanns ingen el där som 

kunde ha orsakat branden och i övrigt hittades 

inget som tydde på att branden börjat där.

Område 5:   Det fanns inget som tydde på att branden hade 

börjat i detta område. El fanns i området, men 

elundersökningen visade inget som tydde på att 

branden börjat där. De elektriska apparaterna 

Bild 170. Denna bild är tagen vid 
område 3 och visar brandskador 
direkt till höger innanför dörren. 

Foto: Från BrAnDutrEDArutBiLDninG 2006 i rEvinGE
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visade tecken på att branden kommit utifrån och 

smält dem. Några kortslutningsskador hittades 

inte i området.

Utifrån dessa resultat kunde man konstatera att branden allde-

les i början av brandförloppet funnits under arbetsbänken och 

vid hyllan som fanns under bänken. Detta påvisades genom 

kortslutningsskadan under radion. Om branden hade börjat 

i något av de andra områdena hade inte kortslutningsskadan 

funnits där, och om branden börjat inom område 1, 3 eller 4 

hade det troligtvis funnits en kortslutningsskada någonstans 

Figur 54. Figuren i mitten visar 
bodens utseende och var de möjliga 
primärbrandplatserna fanns. vid de 
områden som är markerade med siff-
ror behövdes föremålen undersökas. 
vid de färgade områdena  kunde det 
bli aktuellt att ta prov på brandfarlig 
vätska eftersom det inte fanns några 
föremål där som hade kunnat orsaka 
branden.

Bild 171. Denna bild är tagen vid 
område 2 och visar brandskador 
under arbetsbänken som finns längs 
med ena långväggen. 

Foto: Från BrAnDutrEDArutBiLDninG 2006

Bild 172. Denna bild är tagen vid 
område 1 och visar brandskador 
direkt till vänster innanför dörren. Där 
har bland annat kläder brunnit som 
lett till kraftiga brandskador på golvet 
och väggen. 

Foto: Från BrAnDutrEDArutBiLDninG 2006 i rEvinGE
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än under arbetsbänken. Hade branden börjat inom område 5 

hade man troligen hittat en kortslutningsskada på arbetsbän-

ken eller på den elektriska utrustningen i närheten. Brandor-

saken var att ett batteri kommit i kontakt med stålull precis 

framför arbetsbänken, och precis i början av förloppet hade 

det mycket riktigt brunnit under arbetsbänken.

Exempel 39: Brand där kortslutningsskada  

har använts för att fastställa en primärbrandplats

På en industri i Stockholm hade man problem med en band-

slipmaskin, och en elektriker hade därför kopplat förbi maski-

Bild 173. Denna bild är tagen vid 
område 5 och visar diverse elektrisk 
utrustning som var intressant att 
utreda för att kunna utesluta eller 
fastställa föremålen som brandorsak. 

Foto: Från BrAnDutrEDArutBiLDninG 2006 i rEvinGE

Bild 174. Denna bild är tagen vid 
område 4 och visar brandskador 
längs med långsidan som är på mot-
satta sidan mot arbetsbänken. På 
platsen fanns ett område med kraf-
tiga brandskador på golv och vägg. 

Foto: Från BrAnDutrEDArutBiLDninG 2006 i rEvinGE
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Kortslutningsskador

nens frekvensomvandlare. Dagen efter när arbetet skulle och 

maskinen slogs på i högsta hastighet började det brinna bakom 

maskinen. Eftersom frekvensomvandlaren hade kopplats bort 

gick maskinen endast på högsta hastighet. Brandskadorna blev 

kraftiga i den ände av rummet där maskinen var belägen, med 

rökskador i övriga rummet och andra delar av industrin. En 

brandutredare tillkallades för att ta reda på brandorsaken. Pri-

märbrandplatsen kunde utifrån brandbilden fastställas till ett 

område runt bandslipmaskinen och en pelarslipmaskin intill. 

Sedan genomfördes en elundersökning för att närmare kunna 

fastställa primärbrandplatsen och brandorsaken. Denna visa-

de att det inte fanns några tecken på glappkontakt eller andra 

elektriska skador som kunnat orsaka branden. Däremot var 

all elektrisk utrustning i området säkrad med fyra säkringar. 

En säkring gick till en enfaskabel som gick till ett lysrör. De 

andra tre säkringarna gick till en trefaskabel som försörjde 

bland annat de båda slipmaskinerna och deras motorer. Detta 

innebar att det skulle kunna finnas fyra kortslutningsskador, 

en för varje säkring, och med hjälp av dem kunde man möj-

ligtvis finna primärbrandplatsen (figur 55). 

Kabeln till bandslipmaskinen gick ner på väggen, via golvet 

och upp till bandslipmaskinen. På den del som låg mot golvet hit-

tades kortslutningsskador på alla tre faser inom samma område 

Figur 55. Elinstallationen i primär-
brandområdet
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på kabeln (bild 175). Detta var mycket nära den uppsamlings-

påse som fanns på bandslipmaskinen, och om uppsamlingspå-

sen hade börjat brinna skulle branden ha nått den kabeln och 

platsen i ett mycket tidigt skede av branden. En vidare under-

sökning av kabeln till lysröret som säkrades med en annan 

säkring visade en kortslutningsskada strax ovanför maskinens 

uppsamlingspåse. Sammantaget visade undersökning att det 

enda rimliga var att branden hade börjat i uppsamlingspåsen 

till bandslipmaskinen. Uppsamlingspåsen innehöll slipdamm 

som förmodligen hade antänts av en gnista eller liknande. Kort-

slutningsskadorna undersöktes med hjälp av ett mikroskåp.

Exempel 40: Brand där kortslutningsskador använts för att fastställa 

en primärbrandplats

En tvåvåningsvilla med en källare var kraftigt brandskadad 

efter en brand. Gruppcentralen i villan var placerad på botten-

våningen, och vid brandutredningen hittades kortslutnings-

skador på alla utgående fasledare utom en. Kortslutningsska-

dorna hittades 10–40 cm från anslutningarna vid säkringarna. 

Detta tydde på att det brunnit i elcentralen i ett mycket tidigt 

skede av brandförloppet. Resten av undersökningen visade att 

den fasledare som inte hade någon kortslutningsskada i elcen-

tralen i stället hade en sådan i källaren. Till källaren gick en 

ledare med tre faser, men de övriga två faserna hade kortslut-

ningsskadorna i elcentralen. Kabeln med de tre faserna gick till 

en kopplingsdosa i källaren (figur 56) och från kopplingsdosan 

gick den ena fasen vidare tillsammans med en neutralledare 

och en skyddsledare. Kortslutningsskadan hittades cirka 20 

cm från kopplingsdosan. 

FAS 1 
FAS 2 
FAS 3 

Kortslutningsskada
på FAS 1 och N 

N
PE

Kopplingsdosa

Figur 56. Figuren visar hur ledaren till 
och från kopplingsdosan såg ut samt 
var kortslutningsskadan hittades.

Bild 175. Bilden visar primärbrand-
området, de två slipmaskinerna, 
var kortslutningsskadorna hittades 
samt var uppsamlingspåsen satt före 
branden. 

Foto: DAviD WiDLunD
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Dessa kortslutningsskador visar att branden hade börjat 

på två ställen i villan. Om branden enbart börjat i källaren 

skulle det ha funnits kortslutningsskador på alla tre faserna 

i kopplingsdosan eftersom branden spridits vidare till kopp-

lingsdosan och till ledaren efter dosan. Om branden enbart 

hade börjat i elcentralen skulle alla faser i den ha haft kort-

slutningsskador. Resultatet visade att branden måste ha börjat 

på två ställen i villan inom en kort tidsperiod. Branden var 

anlagd, vilket kunde påvisas med hjälp av elundersökningen.
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8 Åtgärder för  
att förebygga  
elbränder
Syftet med detta kapitel är att använda kunskaperna om elek-

triska brandorsaker till att lista åtgärder för att förebygga 

dem. 

Belysning:

• Byt ut blinkande lysrör och använd säkerhetsglimtändare.

• Se till att använda rätt typ av lampa i en armatur. Kontrol-

lera vilken lampa som armaturen är avsedd för.

• Inbyggda spotlights med halogenlampor:

 - Tänk på att inte ha för hög effekt på lampan.

 -  Se till att följa skyddsavstånden utifrån tillverkarens 

anvisningar.

 - Kontrollera att reflektorn ger värmen åt rätt håll.

 -  Ha gärna gips eller något annat obrännbart material runt 

lampan.

 -  Tänk på att trä runt en inbyggd spotlight kan torrdestil-

lera och sedan självantända vid temperaturer ner mot 100 
oC. 

 -  Så kallade LED-lampor kan vara ett alternativ till halogen-

lampor.

 -  Var försiktig med så kallade klämlampor eftersom de kan 

orsaka bränder om de lossnar och ramlar på något som är 

brännbart.
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 -  Var försiktig med halogenlampor på stativ (skrivbordslampor) 

eftersom de har en hög temperatur och kan orsaka bränder 

om de välter och hamnar på något som är brännbart.

 -  Använd inte så kallade bygghalogenlampor inomhus. 

Använd lampor som inte blir lika varma.

Skarvsladdar:

• Koppla inte in för många förbrukare till samma uttag, det 

vill säga bygg inte på med för många skarvsladdar.

• Rulla ut skarvsladdar (sladdvindor) i hela dess längd när 

vindan används.

Elektriska apparater:

• Är kylskåpet från 1994 eller tidigare ska startreläet bytas ut 

om det är av märket Danfoss.105

• Ha aldrig tvättmaskin, diskmaskin eller torktumlare på när 

du inte är hemma. Kom också ihåg att rengöra filtret till 

torktumlaren.

• Manöverpanelen ska sitta på bastuaggregatet och inte utan-

för bastun.

• Torka inte kläder i bastun med påslaget bastuaggregat.

• Lägg inte brännbart material på spisen och förse gärna så 

kallade trinettkök med en timer. Det är lätt hänt att man 

ställer olika saker på ett trinettkök och att plattorna sedan 

slås på av misstag om någon kommer åt ett vred.

Övrigt:

• Bäddvärmare och värmedynor:

 - Byt ut dem om de är äldre än 10 år.

 - Använd dem inte när du sover.

 - Se till att de alltid är helt utrullade när de används.

• Elledningar:

 -  Byt ut gamla elledningar där isoleringen blivit spröd, bör-

jat lossna eller är skadad på något annat sätt.

 - Se till att de inte ligger i kläm eller mot varma föremål.

 - Se till att isoleringen är intakt hela vägen in i en apparat. 

105  enligt en rekommendation från Danfoss hemsida: http://www.danfoss.com/sweden/info/compres-
sor/generel+information.htm 2008-08-04
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 -  Koppla in jordfelsbrytare i bostaden och använd skydds-

jordade vägguttag

• Om någon elektrisk utrustning låter konstigt eller luktar 

bränt bör utrustningen ses över, liksom om man miss-

tänker en glappkontakt. Det förekommer att röklukt kan 

kännas flera dagar innan branden upptäcks. Ett sätt att 

kontrollera den elektriska utrustningen är att använda en 

värmekamera för att se om det är onormalt höga tempera-

turer någonstans.

• Innehavaren av en starkströmanläggning måste se till 

att den är tillräckligt säker för människor och egendom. 

Anläggningen bör därför kontrolleras med jämna intervall. 

För större anläggningar ska försäkringstagaren se till att 

revisionsbesiktningar genomförs. Mer information om det 

kan fås via Elektriska nämnden.

• Elcentralen:

 -  Om en säkring återkommande löser ut bör man se över 

antalet förbrukare som är anslutna till säkringen. Detta 

gäller även om säkringen är för varm för att ta på.
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9 Ordlista
Denna ordlista innehåller flera citat från andra källor (marke-

rade med kursiv stil och citattecken), men av utrymmesskäl 

går det inte att lägga in alla referenser på denna sida. I stället 

hänvisar vi generellt till referenslistan sist i boken. 

Atomradie ”Atomradien är ett mått på storleken av atomer. Atomradien mäts på 
atomer i jämvikt och enheten är pikometer (pm) eller ångström (Å). 
För fria atomer är begreppet något vagt. Man kan beräkna atomradier 
med olika kvantmekaniska metoder. 
I många grundämnen tar man som atomradie hälften av avståndet 
mellan atomerna”

Backdraft ”Backdraft är den förbränning av oförbrända brandgaser som kan 
inträffa då luft introduceras i ett utrymme vars syreinnehåll starkt 
reducerat på grund av branden. Förbränningen kan då ske mer eller 
mindre snabbt.”

Brandgas- 
explosion

”När brandgaserna läcker in i utrymmen som gränsar till brandrummet 
kan de blandas mycket väl med luften. Denna blandning kan fylla ut 
hela eller delar av volymen och ligga inom brännbarhetsområdet. Om 
blandningen antänds kan tryckökningen bli mycket kraftig. Detta kallas 
brandgasexplosion.”

Drossel ”Drossel är en spole som inte skiljer sig på något avgörande sätt från 
andra spolar; vilken term som används beror på användningsområdet. 
Lågfrekvensspolar med järnkärna kallas hellre reaktor än drossel.”

Dubbel- 
isolering

”Isolering som omfattar såväl grundläggande isolering som tilläggs-
isolering.”

Elektrolyt ”En elektrolyt är en substans som innehåller fritt rörliga joner och 
som därför leder elektrisk ström (är elektriskt ledande). De allra flesta 
elektrolyterna består av joner som är lösta i en vätska men även fasta 
ämnen med rörliga vätejoner (protoner) förekommer, liksom vätskor 
som består endast av joner.”

Elbrand ”En brand där elektricitet är den energikälla som möjliggör branden.”

Elinstallation ”Ihopkopplad och samverkande elmateriel, vilken uppfyller ett eller 
flera syften samt har samordnande egenskaper.”

Fasledare ”Fasledare kallas inom elektroteknik en spänningsförande ledare. I 
Sveriges elnät tas 230 volt ut mellan fasledare och neutralledaren i en 
trefasinstallation. 400 volt däremot tas ut mellan två fasledare.”
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Felström ”Ström som flyter i en punkt i en strömkrets som en konsekvens av ett 
fel i en annan punkt i strömkretsen.”

Flampunkt ”Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken ett brännbart ämne 
avger ångor i sådan koncentration i luften att det är antändbara, det 
vill säga den temperatur när ämnets ångor når undre brännbarhets-
gränsen.”

Fullt utvecklad brand ”Tillstånd där samtliga brännbara ytor är involverade i en brand inom 
ett definierat utrymme.”

Gruppcentral ”Kopplingsutrustning som innehåller säkringar eller andra överströms-
skydd från vilka gruppledningar utgår.”

Huvudledning ”Sammanfattande benämning för kablar eller ledare före gruppcen-
traler.”

Högspänning Högspänning innebär en spänning över 1 000 V.

Jord ”Jordens ledande massa, vars elektriska potential i varje punkt sätts 
lika med noll.”

Jordfelsbrytare ”Elkopplare som är konstruerad för att orsaka frånkoppling när fel-
strömmen uppnår ett givet värde.”

Jordpotential ” Del av jorden vars elektriska potential är lika med noll.”

Kallflytning ”Utsätts en ledning för tryck tillräckligt länge sker en permanent 
deformering eller kallflytning. Permanent deformering innebär att 
ledningen inte återfår sin ursprungliga form.”

Kardel ”Kardel, benämning på en del av ett rep, wire, ledning eller dylikt. 
Repet består av ett antal kardeler som tvinnats tillsammans. Varje kar-
del kan i sig vara tvinnad (spunnen) av flera (tunnare) kardeler. 
I elsammanhang används ordet kardel för att beskriva en enskild tråd 
i en flerledarkabel - en flexibel ledning kan till exempel vara tillverkad 
genom att 7 kardeler tvinnas till en tråd, som sedan isoleras. 
Detta bör ej förväxlas med en enskild ledare i en flerledarkabel. En 
anslutningssladd för något vanligt handverktyg kan till exempel vara 
uppbyggd som ”ett rep” av 3 st ledare, där varje isolerad ledare tillver-
kats genom att spinna ihop 19 kardeler.”

Klenspänning Klenspänning innebär en spänning upp till 50 V

Kondensator ”En kondensator är en passiv elektronisk komponent (jämte resistorer, 
memristorer och spolar). Den har förmågan att lagra en viss elektrici-
tetsmängd.”

Kortslutningsström ”Överström som orsakas av fel med försumbar impedans mellan spän-
ningsförande ledare som i normal drift har olika potential.”

Kuloledning Kuloledningar används i dag inte längre som kabel i elinstallationer 
men förekommer i befintliga. En kuloledning kan definieras på följande 
sätt: ”Ledning bestående av två eller flera entrådiga PV-isolerade kop-
parledare, som äro kablade och – sedan utrymmet mellan parterna 
utfyllt med impregnerat papper till rund sektion – bandade med 
impregnerat papper och inneslutna i falsad, rostskyddad stålmantel 
eller falsad aluminiummantel.”

Kristallstruktur ”Kristallstrukturer är de olika tredimensionella geometriska mönster 
som kristaller bildar. Varje kristallstruktur består av ett translationsgit-
ter och en bas (ibland även motiv), en grupp atomer som är identiskt 
ordnade till varje punkt i gittret.”

Ljusbåge ”En ljusbåge är en kontinuerlig kraftig elektrisk urladdning genom luft, 
där den elektriska spänningen joniserat luften (se plasma) varvid den 
blivit elektriskt ledande. Den flödande strömmen hettar upp luften till 
många tusen grader, varvid den avger ljus och ljud. Ljusbågar inträffar 
naturligt i stor skala i åskblixtar, men utnyttjas i mindre skala i svetsning 
och även för viss belysning, se båglampa. Ljusbågar utnyttjas även i så 
kallade ljusbågsugnar då de används för att smälta metaller.”
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Lågspänning Lågspänning innebär en spänning från 50 V och upp till 1 000 V.

Märkström ” Märkström är den största ström som en apparat eller komponent är 
avsedd att arbeta med under normala driftsförhållanden. På liknande 
sätt är märkspänning och märkeffekt för apparater och komponenter 
gränsvärden som normalt inte bör överskridas.”

Neutralledare ”Ledare som är ansluten till neutralpunkten i ett system och som kan 
delta i överföringen av elektrisk energi.”

PEN-ledare ”Jordad ledare som har en gemensam funktion som skyddsledare och 
neutralledare.”

Plint ” En plint är en (numrerad) fysisk kopplingspunkt för anslutning av 
enskilda ledare i elektriska kablar (kopplingsplint).”

Reaktor Se drossel

Resistivitet Resistivitet är en elektrisk materialegenskap. Bra elektriska ledare har 
låg resistivitet och bra isolatorer har hög resistivitet.

Sinus Sinus, betecknad sin, är en trigonometrisk funktion av en vinkel, som 
i en rätvinklig triangel anger kvoten mellan motstående katet och 
triangelns hypotenusa. För en enhetsvektor som bildar vinkeln θ med 
x-axeln i ett tvådimensionellt kartesiskt koordinatsystem anger sin θ 
vektorns y-koordinat.

Skyddsledare ”Ledare för anslutning av utsatta delar, som – vare sig de är anslutna 
till systemets neutralpunkt eller inte – uteslutande är avsedd för skydds-
jordning.”

Spole En spole är en tråd som är lindad i spiral. Ofta avses en passiv elektrisk 
komponent (elektrofysik), eller så kallad induktiv komponent, som 
används i apparater för att filtrera eller välja ut signaler av bestämd frek-
vens. Tråden i en sådan kan vara lindad kring en kärna, ofta i form av en 
stav eller en ring, men det förekommer också så kallade luftlindade spolar.

Starkströmanläggning ”Med starkströmsanläggning avses en anläggning som har spänning, 
ström eller frekvens som kan vara farlig för en person, husdjur eller 
egendom.”

Stickpropp ”Anslutningsdon som är försett med kontaktstift och avsett för anslut-
ning av anslutningskablar till uttag.”

Säkring ”Apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen 
genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därige-
nom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt.”

Uttag ”Med kontakthylsor försett fast eller flyttbart anslutningsdon, varige-
nom effekt skall gå ut.”

Termisk tändpunkt ”Termisk tändpunkt är den lägsta temperatur som krävs för att ett 
ämne ska kunna antändas utan inverkan av låga eller annan tänd-
källa.”

Vagabonderande 
ström 

”Vagabondernade ström, begrepp som används vid elektriska anlägg-
ningar när returströmmen eller delar av denna under hela eller delar 
av sin vandring följer andra, oönskade, banor än de metalliska ledare 
som är avsedda för returkretsen.”

Överlastström ”Överström i en felfri strömkrets.”

Överström ”Ström som är större än märkströmmen eller större än strömvärdet för 
ledaren.”

Överströmsskydd ”Säkringar eller elkopplare som påverkas av överströmmmar.”

Överton ”Delton vars frekvens är högre än grundfrekvens”
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Övertändning ”Under en rumsbrand kan det inträffa ett stadium där den termiska 
strålningen från branden, de varma gaserna och de varma omslut-
ningsytorna orsakar att alla brännbara ytor i brandrummet pyrolyseras. 
Detta plötsliga och sammanhängande övergångsstadium av ökande 
brand kallas övertändning.”
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10 Resultat  
av självtest

Produkt Bild efter test Resultat

1. Strykjärn 1200 W. Placerad 
på bomullstyg.

2. Varken rök eller lågor.

2. Brödrost 1300 W, med fyra 
rostbrödskivor fastnar ”nere” 
i tillslaget läge.

X. Ej lågor, bara rök. En 
brand kan dock utvecklas.

3. Fläkt 2000 W, påslagen 
på maxeffekt. Fläkten täcks 
med ett bomullstyg

2. Varken rök eller lågor. 

4. Element 600 W, som 
påslaget täcks med ett 
bomullstyg.

2. Varken rök eller lågor.
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Produkt Bild efter test Resultat

5. Matolja i en kastrull på en 
påslagen spisplatta, 1500 
W. Matoljan är cirka 0,5 
cm djup.

1. Brand med lågor

6. Tänd halogenlampa, 500 
W, läggs mot en spånskiva.

X. Ej lågor, bararök. Brand 
kan utvecklas vid rätt förut-
sättning.

7. En tänd ”vanlig” glödlam-
pa på 60 W bäddas in i fyra 
lager lakan på båda sidor 

X. Ej lågor, bara rök. Brand 
kan utvecklas vid rätt förut-
sättning.

8. En tänd ”vanlig” glöd-
lampa på 100 W bäddas in 
i fyra lager lakan på båda 
sidor, som i test 7 ovan. 

X. Ej lågor, bara rök (lite glöd 
i lakanet). Brand kan utveck-
las vid rätt förutsättning.

9. En tänd halogenlampa på 
20 W:s (bordslampa) läggs 
mot åtta lager med bom-
ullslakan.

X. Ej lågor, bara rök. Dock 
små mängder rök. Brand 
kan utvecklas vid rätt förut-
sättning.

10. En tänd kronljuslampa på 
25 W bäddas in i fyra lager 
lakan på båda sidor, som i 
test 7 ovan. 

2. Varken rök eller lågor. 
Brand kan dock utvecklas 
efter en längre tid. Lakanet 
blev lite bränt men synlig rök 
avgas inte. Lite mindre bränt 
än 60 W:s glödlampa.
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