Skriven av

Göran Melin

Fastställd av

RCH möte

Fastställd den

2017-08-23

Reviderad av
Reviderad den

www.raddsamf.se

Rutin för skorstensbrand/soteld
Följande rutiner skall tillämpas vid konstaterad skorstensbrand:
På väg fram
1. Försök på vägen fram att få den som larmat att minska intensiteten av
skorstensbranden genom att stänga alla drag i avvaktan på räddningstjänsten. OBS
branden får aldrig kvävas ovanifrån!

2. Kontrollera att larmade enheter har tillgång till värmekamera, om inte larma ut sådan.

3. Om rökutveckling upptäcks som kan tyda på att branden spridit sig till
omgivande konstruktion skall SOS omedelbart kontaktas och uppmanas att
larma förstärkning enligt larmplan för brand i byggnad.
På plats
4. Lämna lägesrapport till SOS;
 Objekt
 Skada
 Hot
 Insats
 Prognos

5. Låt sotelden brinna ut under kontroll om situationer tillåter. Om behov finns att dämpa
skorstensbranden kan koldioxid nyttjas.

6. Kontrollera skorstenen i hela dess längd. Frilägg vid behov eventuella väggar runt
skorstenen så att ni kan kontrollera alla sidor av skorstenen. Denna åtgärd är mycket
viktig! Observera särskilt bjälklagsgenomgångar. Nyttja värmekamera för bedömning.
Kontrollera även andra kanaler i murstocken, risk finns att ventilationskanaler av trä är
anslutna och att gnistor ramlat ner i och tänt skräp.

7. Observera att en kanal kan ha så kallat kondensrör (stålrör) på ca 3 meter från toppen
och ner. Här finns vanligtvis risk för sotbildning och soteld där röret slutar.

8. Håll kontroll på och notera eventuella sprickor. Rapportera dessa till
skorstensfejartekniker.

9. Håll kontroll på takbeläggningen observera undertak av trä. Om det finns taklucka
skall denna hållas stängd för att undvika gnistspridning till vinden

10. Mät temperaturen på de varmaste punkterna och notera regelbundet så att man vet när
kulmen är passerad.

11. Håll kanalen öppen genom att ständigt hålla lodet rörligt i kanalen. Tillse att lodet når
ända ner i botten av kanalen. Arbeta säkert på tak med taksäkring och beakta risken
för att sot blåser upp i ansiktet. Använd tryckluftsapparat. Om sot har täppt igen
kanalen helt måste denna propp tas bort, annars finns stor risk att skorstenen
spricker med brandspridning som följd. Eventuellt kan ett rensband användas
nedifrån. Att det är drag i kanalen är inte tillräcklig garanti att kanalen är öppen
eftersom luft kan läcka in från annan kanal. Äldre kanaler kan ha stående sten som
skiljer kanalerna åt vilka lätt kan skadas vid lodning.

12. Kontakta vid behov skorstensfejartekniker för berörd kommun för rådgivning eller
kalla denne till platsen. Någon jour- eller beredskapsplikt finns normalt inte. Exempel
på tillfällen då skorstensfejartekniker bör tillkallas är om man inte kommit igenom
med synligt lod, kanalernas dragning i murstocken är oklar eller det finns oförklarlig
röklukt i byggnaden. Kostnaden för denna externa hjälp skall klargöras. Enbart
rådgivning på plats åt räddningstjänsten betalas av räddningstjänsten. Om viss
rengöring genomförts debiteras denna normalt fastighetsägaren som en del i
brandskyddskontrollen.

13. Raka ut glöden i botten. Stänk lite vatten på glöden och låt vattenångan dras med upp i
kanalen. Detta kyler kanalen. Avsluta med att dra rent kanalen med hjälp av krejs
(stålviska som hängs på kedjan) för att få bort allt löst sot.

14. Kvarstanna på platsen och bevaka tills temperaturen på de varmaste platserna
sjunkit till under 50 grader, dvs att man kan lägga handen på utan att bränna
sig. Kvarstanna dock minst tre timmar med normalt två personal. Kontrollera
alltid piporna från taket innan platsen lämnas för att tillse att ingen brand finns i den
berörda kanalen eller i någon annan kanal. Risk finns att ny brand kan uppstå i skräp
eller sot i angränsande kanal. Draglucka skall normalt vara stängd när vi lämnar
platsen.

15. En efterkontroll med värmekamera skall alltid genomföras 6 timmar efter det att vi
lämnat oavsett omfattning.
16. Räddningstjänst enligt lagstiftningen kan sägas upphöra när temperaturen har passerat
sitt maximum och börjat sjunka. Kontakta försäkringsbolag för att komma överens om
kostnader för bevakning enligt punkten ovan.

17. Fastighetsägaren skall bevaka murstocken genom att känna med handen om den
är varm samt lukta efter rök i alla utrymmen som gränsar mot murstocken.
Fungerande brandvarnare skall finnas på alla plan i byggnaden och helst på
vinden. Bevakning skall ske var annan timma de första 12 timmarna och var
fjärde timma mellan 12 till 24 timmar efter att vi lämnat platsen.

18. Kontakta alltid lokal räddningschef/ledningsenhet för beslut om eldningsförbud och
beslut om att brandskyddskontroll skall göras innan skorstenen får nyttjas. Skriv
överlämnandeblankett för Skorstensbrand och eldstadsrelaterade bränder innan ni
lämnar platsen och meddela ägaren att eldningsförbud råder i hela skorstenen tills
brandskyddskontroll genomförts.

19. I de fall en skorstensfejartekniker kallats till platsen har denne befogenhet att fatta
beslut om eldningsförbud, detta förutsätter dock att lokal räddningschef/ledningsenhet
har beslutat om brandskyddskontroll. Denna befogenhet har inte skorstensfejare!

20. Rapportera alltid till skorstensfejartekniker följande vardag hur utvecklingen av
sotelden har varit så att denne lättare kan bedöma eventuella skador på skorstenen.

Bilaga 1< ej komplett>
Förteckning över vem/vilka som har delegation att fatta beslut om
eldningsförbud och brandskyddskontroll enligt lokal delegation

Kommun

Person/funktion
med rätt att besluta
om annan
brandskyddskontroll

Person/funktion
Anm.
med rätt att
besluta om
eldningsförbud i
eldstadsanordning

Jönköpings
kommun

BI1180
Clas Lövgren

BI1180
Clas Lövgren

Habo kommun

BI1180
Thomas Andersson

BI1180
Thomas Andersson

Kopia på beslutet/besluten
samt kopia på
överlämnandeblankett för
Skorstensbrand och
eldstadsrelaterade bränder
skickar till GÖSAB enligt
sändlista samt
beslutet/besluten till
ägare/innehavare. Info om
beslutet till CL om annan
skrivit.
Kopia på beslutet/besluten
samt kopia på
överlämnandeblankett för
Skorstensbrand och
eldstadsrelaterade bränder
skickar till GÖSAB enligt
sändlista samt
beslutet/besluten till
ägare/innehavare och Samuel
Nyström. Info om beslutet till
TA om annan skrivit

Mullsjö kommun

Vaggeryd
kommun

Värnamo
kommun
Gislaved/Gnosjö
kommun
Tranås kommun
Ydre kommun
Aneby kommun
Nässjö/Vetlanda
kommuner
Sävsjö kommun

BI1180
Samuel Nyström

BI1180
Samuel Nyström

BI1180
Fredrik Björnberg

BI1180
Fredrik Björnberg

RCH, Stf RCH, IL och
skorstensfejarmästare

RCH, Stf RCH, BI, IL, Sl
och Bm i det fall de har
tillsyn A alt Förebygg 1.

Kopia på beslutet/besluten
samt kopia på
överlämnandeblankett för
Skorstensbrand och
eldstadsrelaterade bränder
skickar till GÖSAB enligt
sändlista samt
beslutet/besluten till
ägare/innehavare och Samuel
Nyström. Info om beslutet till
SN om annan skrivit.
Kopia på beslutet/besluten
samt kopia på
överlämnandeblankett för
Skorstensbrand och
eldstadsrelaterade bränder
skickar till GÖSAB enligt
sändlista samt
beslutet/besluten till
ägare/innehavare. Info om
beslutet till FB om annan
skrivit.

