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Summary 
Fires due to cooking of food or forgetting other objects on a hot stove plate is one of the most 
common fire starters in Sweden. The stove is used daily in almost everyone’s home and since 
cooking is such an everyday activity, it is easy to forget that the high temperatures that occur can 
cause a fire. It is not only cooking of food that causes fires on the stoves. Fires can be caused if 
the stove for some reason gets switched on at the same time as the stove is used as a storage space 
for example grocery bags.  

When the judiciary think that the fire incident might have involved a crime, they can call in an 
expert witness to provide information of the potential consequences of the fire. The expert witness 
usually works at a fire brigade but does not have to. In order to make the judiciary be able to take 
the right decisions regarding the classification of the possible crime they are dependent on accurate 
expert witness reports. 

The purpose of this report is to investigate how the expert witness reports are written today and 
how they could possibly be developed. By examining the risk of ignition of 18 objects that may be 
forgotten on the stove the aim is to hopefully be able to contribute to knowledge that in the long 
run could lead to more accurate expert witness reports. The study consists of two parts, an analysis 
of how expert witness reports are written today and an experimental part that examines the risk of 
ignition of some objects that may be forgotten on the stove.  

After finishing the experiments, a table were constructed that presented the ignition risk for the 
tested objects on the different types of stoves. The table considered both the experiments that 
were conducted in this master thesis and previous experiments. It turned out that the objects that 
tend to ignite are food products with a high fat content, paper products, kitchen towels and wood. 

When examining the expert witness reports it turned out that there was a large variation regarding 
the level of detail in the different reports. A few reports were detailed and gave a thorough 
description of the incident and the various possible outcomes. In two of the investigative reports, 
even experiments were carried out to determine whether there was a risk of ignition or not. If a 
fire did not occur, the expert must determine what the risk of ignition would have been if the 
rescue services or other external part would not have intervened. To determine the risk of ignition, 
the experts need to consider which object(s) that were placed on the hot stove, but the examination 
showed that the experts only mentioned the object(s) in 40 % of the 30 reports. 

In the reports examined, the expert witnesses did not use references to strengthen arguments 
regarding the risk of ignition and fire spread. By referring to reports or experiments, the expert 
witness reports would become more credible and the probability of more correct reports would 
increased. In November 2020 the new Norwegian database Knitre were launched by Norsk 
brannvernforening and Kripos. Knitre collects experience regarding fire investigations, but the 
information could also form the basis for the production of expert opinions. Access to the 
database is limited to the rescue service, police and universities. 

During the experiments it was found that there are cooking fats that is designed to withstand high 
temperatures. This means that these fats are not as flammable as butter or oil, which in turn means 
that they are a more fireproof choice when frying. Another conclusion that emerged from the 
experiments was that the risk of ignition increased with the amount of combustible material on 
the hot hob. 
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Sammanfattning 
Spisen är ett av de vanligaste startföremålen vid bostadsbränder i Sverige. Det skulle kunna tänkas 
bero på att spisen används dagligen i nästan varje hem och eftersom matlagning är en så pass 
vardaglig aktivitet är det lätt att glömma bort de höga temperaturer som kan uppstå på spisen och 
att dessa kan orsaka bränder. Det händer även att brand uppstår på en spis i samband med att 
spisen används som avlastningsyta för till exempel matkassar samtidigt som spisen har satts igång 
av misstag. 

När rättsväsendet ska avgöra om något brott förelegat vid ett spisrelaterat brandtillbud kan de 
använda sig av sakkunnigutlåtande. Dessa utlåtande skrivs av en sakkunnig person som ofta arbetar 
på räddningstjänsten. Utlåtandena syftar till att utreda vad konsekvenserna skulle kunnat bli om 
ingen extern part ingripit. För att rättsväsendet ska kunna fatta rätt beslut gällande det eventuella 
brottets rubricering och dess straffvärde är de beroende av så pass korrekta sakkunnigutlåtande 
som möjligt. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur sakkunnigutlåtanden gällande spisrelaterade 
brandtillbud utformas idag och hur de skulle kunna utvecklas. Genom att undersöka 
antändningsrisken hos 18 föremål som kan tänkas glömmas på spisen, är förhoppningen med detta 
examensarbete att kunna bidra med kunskap som i förlängningen skulle kunna leda till mer 
korrekta sakkunnigutlåtande. 

Studien består av en nulägesanalys och en experimentdel. Nulägesanalysen syftar till att undersöka 
hur sakkunnigutlåtanden gällande spisrelaterade brandtillbud utformas idag medan 
experimentdelen syftar till att undersöka antändningsrisken för några utvalda livsmedel och andra 
föremål. 

Vid en sammanvägning av tidigare utförda experiment och försöken i det här arbetet konstruerades 
en tabell som presenterar antändningsrisken för de undersökta objekten på de olika spistyperna. 
Det visade sig att de föremål som tenderar att antända är feta livsmedel, olika pappersprodukter, 
kökshanddukar och träföremål. 

Vid granskningen av de sakkunnigutlåtanden som ingick i nuvärdesanalysen visade det sig att det 
finns en stor variation gällande detaljeringsgraden i olika sakkunnigutlåtanden. Ett fåtal utlåtanden 
var detaljerade och gav en grundlig beskrivning av händelsen och de olika möjliga utfallen. I två av 
de undersöka utlåtandena genomfördes även försök för att kunna konstatera om risk för 
antändning förelåg eller ej. Andra utlåtanden presenterade enbart en kort förklaring och 
konstaterade om risk förelåg eller ej. I det fall brand inte uppstått måste den sakkunniga först 
avgöra om det finns risk för antändning innan dess att spridningsrisken bedöms. För att avgöra 
risken för antändning behöver den sakkunniga ta hänsyn till vilket/vilka föremål som fanns på 
spisen, men i granskningen visade det sig att den sakkunnige endast nämnde föremålet på spisen i 
40 % av de 30 fall där ingen brand uppstått.  

I de granskade sakkunnigutlåtandena använde de sakkunniga sig inte av referenser för att stärka 
argument gällande risk för antändning och spridning. Genom att referera till tidigare rapporter 
eller till egna alternativt andras experiment hade utlåtandena fått en större tyngd och sannolikheten 
för mer korrekta utlåtanden hade ökat. Den nya norska databasen Knitre samlar in erfarenheter 
gällande brandutredning men informationen skulle också kunna utgöra underlag vid framtagandet 
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av sakkunnigutlåtande. Databasen lanserades den i november 2020 av Norsk brannvernforening 
och Kripos. Databasens åtkomst begränsas till räddningstjänst, polis och universitet.  

Det konstaterades under försöken att det finns matfett som är konstruerat för att klara höga 
temperaturer. Under försöken visade det sig att dessa inte är lika lättantändliga som smör eller olja 
vilket gör det till ett mer brandsäkert val vid stekning. En annan slutsats som drog från 
experimenten var att antändningsrisken ökade med mängden brännbart material som fanns på den 
varma spisplattan.  
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1. Inledning 
I följande avsnitt presenteras arbetets bakgrund, syfte och mål, frågeställningar, avgränsningar samt 
begräsningar.  

1.1 Bakgrund 
De flesta av oss har nog någon gång lämnat spisen obevakad om än bara för en liten stund. Under 
den korta stunden har du kanske distraherats av någonting annat och glömt bort tiden? Det skulle 
kunna resultera i att du möts av rökutveckling eller brand när du väl inser ditt misstag. Eftersom 
matlagning är en stor del av de flesta människors vardag är det lätt att glömma bort att de höga 
temperaturerna som uppstår på spisen skulle kunna orsaka en brand. Via Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) statistikdatabas IDA går det att utläsa de vanligaste 
brandorsakerna i bostäder. Tabell 1 visar en ”djupdykning” i databasen mellan åren 2018–2019, 
tabellen är inte fullständig utan redovisar endast de fem vanligaste brandorsakerna (MSB, 2020). 
Statistiken visade att de vanligaste brandorsakerna skiljer sig åt beroende på bostadstyp men spisen 
är en vanlig brandorsak i samtliga bostadstyper. 

Tabell 1. Statistik över brandorsak i flerbostadshus, villa respektive rad-, par- eller kedjehus. Då det är spisbränder som undersöks i detta arbete är 
dessa understrukna i tabellen. Tabellen redovisar inte en fullständig sammanställning av brandorsaker utan endast de fem vanligaste. 

Flerbostadshus Andel Villa Andel Rad-, par -och 
kedjehus 

Andel 

Spis 31% Okänd 28% Okänd 27% 
Okänd 25% Fel i utrustning 25% Fel i utrustning 24% 
Avsiktlig brand 11% Soteld 16% Spis 20% 
Fel i utrustning 10% Annan 8% Annan 9% 
Annan 7% Spis 7% Värmeöverföring 5% 

 
Som Tabell 1 visar rycker räddningstjänsten ut på en större andel spisrelaterade brandtillbud i 
flerbostadshus och rad-, par- eller kedjehus jämfört med villor. Det behöver inte innebära att det 
sker en större andel faktiska spisbränder i dessa bostadstyper utan det skulle snarare kunna bero 
på att grannar i samma radhuslänga eller flerbostadshus hör grannens brandvarnare eller känner 
röklukt vilket gör att de bestämmer sig för att larma 112. Statistiken i IDA särskiljer inte faktiska 
bränder från brandtillbud vilket gör att det inte går att få någon klarhet i hur ofta räddningstjänsten 
möts av brand när de anländer till platsen.  

När ett spisrelaterat brandtillbud inträffar och polisen anser att det skulle kunna föreligga någon 
form av brott kan rättsväsendet begära ett sakkunnigutlåtande från en sakkunnig (SKL, 2012). Den 
sakkunniga personen brukar vara anställd vid en räddningstjänst men behöver inte vara det (ibid). 
Sakkunnigutlåtandena ligget till grund för eventuella brottsrubriceringar och straffvärden vid 
rättegångar i brandmål. Men utlåtandena innehåller flera osäkerhetsfaktorer eftersom utvecklingen 
av ett brandförlopp är komplext och svårt att förutspå (Bengtsson L.-G. , 2013). Det finns sedan 
tidigare rapporter som syftar till att undersöka hur olika föremål beter sig vid uppvärmning på 
spisen, dessa beskrivs kortfattat i nedanstående stycke. Denna typ av information kan bidra till att 
minimera osäkerheter och hjälpa den sakkunniga att göra bedömningar på ett mer tillförlitligt och 
rättssäkert sätt. 
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Emelie Eklöf genomförde ett examensarbete 2017 som undersökte två typer av risker som finns i 
samband med torrkokning. Eklöf undersökte dels om antändning skedde och dels hur farlig röken 
som uppstod var. Eklöfs undersökning grundades till största del på försök gjorda på livsmedel i 
pulverform, så som proteinpulver och potatismjöl. Det gav en inblick i hur olika näringsämnen 
beter sig vid upphettning men Eklöf (2017) menar att fler försök på ”riktiga” livsmedel behöver 
göras. En pågående undersökning som genomförs av MSB med namnet Lärande om bostadsbränder 
visar att det inte bara är livsmedel som orsakar spisbränder. En del av spisbränderna orsakas av 
andra föremål som ligger direkt på spisplattan, till exempel hushållsmaskiner, köksredskap eller 
tidningar (MSB, 2020). Även Thor Adolfsen har berört ämnet spisbränder och presenterar sina 
resultat 2016 i boken Komfyrbranner - Etterforskning, Evaluering og Forebyggning där han bland annat 
undersökte olika spisar och startobjekt, exempelvis bacon och kökshanddukar. Adolfsen testade 
vissa föremål på gjutjärnsspis och andra på glaskeramikhäll.  

Det här arbetet syftar till att på ett mer systematiskt sätt testa olika livsmedel och andra vanligt 
förekommande föremål på de tre spistyperna gjutjärnsspis, glaskeramikshäll och induktionshäll. 
Förhoppningen med arbetet är att den data som tas fram ska kunna användas som underlag vid 
framtagandet av sakkunnigutlåtanden. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur sakkunnigutlåtanden gällande spisrelaterade 
brandtillbud är utformade idag och hur de skulle kunna utvecklas. Genom att undersöka 
antändningsrisken hos föremål som kan tänkas glömmas på spisen är förhoppningen att kunna 
bidra med kunskap som i förlängningen skulle kunna leda till mer tillförlitliga sakkunnigutlåtande.  

Ett mål med examensarbetet är att precisera antändningsrisken för flertalet livsmedel och andra 
föremål på olika typer av spisar. Ett annat mål med arbetet är att undersöka hur 
sakkunnigutlåtanden kopplat till spisbränder ser ut idag och hur de skulle kunna utvecklas med 
information gällande antändningsrisk för olika föremål.  

Följande frågeställningar har undersökts i arbetet: 

• Vilka livsmedel och föremål kan riskera att antändas på olika typer av spisar? 
• Hur ser sakkunnigutlåtande kopplade till spisbränder ut idag? Tar de sakkunniga hänsyn 

till vilken typ av livsmedel som tillagats eller andra föremål som varit involverade i de 
spisrelaterade brandtillbuden? Skulle sakkunnigutlåtandena kunna utvecklas på något sätt? 

1.3 Avgränsningar 
Olja som lämnas utan uppsikt på en varm spis är ofta orsaken till spisbränder men eftersom det 
redan finns många försök gällande antändning i oljor kommer detta examensarbete inte att 
genomföra egna försök på olja. 

Eftersom gasspisar är relativt ovanligt i Sverige kommer examensarbetet inte att undersöka 
antändning av livsmedel och föremål på gasspis. 

1.4 Begränsningar 
På grund av ekonomiska begränsningar inhandlades inte en gjutjärnsspis, en glaskeramikhäll och 
en induktionshäll. Dessa simuleras istället med hjälp av en kokplatta av gjutjärn.  
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2. Teori 
I följande avsnitt presenteras teori gällande olika spistyper, sakkunnigutlåtanden, brandteori samt 
antändningsinformation om olika livsmedel och andra föremål.  

2.1 Spisar 
Det finns flera olika typer av spishällar med varierande egenskaper gällande uppvärmning. Nedan 
presenteras tre vanliga spistyper. 

2.1.1 Gjutjärnsspis 
En gjutjärnsspis består av gjutjärnsplattor som värms upp betydligt långsammare än andra 
spistyper och generellt sätt drar mer el än de modernare varianterna (Backman, 2008). På en 
gjutjärnsspis värms spisplattan upp av glödtrådar (Wreede, 2012). Den varma spisplattan värmer i 
sin tur upp kokkärlet och dess innehåll (ibid). Ovansidan av gjutjärnsplattorna har en maximal 
temperatur på 500 °C – 600 °C och kan vara utrustade med temperaturregulatorer som minskar 
effekten på plattorna när temperaturen blir för hög (Adolfsen, 2016). Temperaturregulatorer finns 
framförallt på gjutjärnsplattor med hög effektutveckling (ibid). Gjutjärnsplattor som har ett rött 
fält i mitten av plattan har generellt sätt en temperaturregulator se Figur 1, men även spisplattor 
som saknar detta röda fält kan ha temperaturregulatorer (ibid). 

 
Figur 1. Bilden visar en gjutjärnsplatta med ett rött fält i mitten som indikerar på att plattan är utrustad med en temperaturregulator. Bildkälla: 
(Elektrolux, u.d.). 

2.1.2 Glaskeramikhäll 
Glaskeramikhällen är på många sätt lik gjutjärnsspisen i sin uppbyggnad (Adolfsen, 2016). 
Exempelvis används samma typ av glödtrådar för att värma upp de båda spistyperna. När 
glaskeramikplattan blir varm går det att urskilja dessa glödtrådar, se Figur 2. Varje spisplatta är 
utrustad med en termostat och ovansidan av glaskeramikspisen har en maximal temperatur på 
400 °C – 450 °C (Adolfsen, 2016). Istället för enskilda plattor av gjutjärn är glaskeramikhällen täckt 
av ett plant keramiskt material och ytan består av glas (ibid). Dessa hällar har ofta en indikator som 
lyser rött när spisplattan är varm (ibid). En keramisk spishäll är ett energisnålare alternativ till 
gjutjärnsspisen eftersom gjutjärnsplattorna har en större värmetröghet än glaskeramikhällen 
(Wreede, 2012). Värmetrögheten innebär också att det tar längre tid för spisplattor av gjutjärn att 
svalna jämfört med glaskeramikhäll.  
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Figur 2. Bilden visar en glaskeramikhäll där en av plattorna är påslagen. På den varma plattan går det att se glödtrådarna som värmer upp spisplattan. 
Bildkälla: (Elgiganten, u.d.). 

2.1.3 Induktionshäll 
Induktionshällen är inte uppbyggd på samma sätt som de tidigare nämnda spisarna. Denna typ av 
spis använder sig nämligen av ett magnetiskt fält för att värma upp tillagningskärlen (Adolfsen, 
2016). Magnetfältet skapar en elektrisk ström i botten av tillagningskärlet och på grund av 
motståndet i metallen blir kärlet varmt (Illustrerad Vetenskap, 2019). Värmen från kärlet sprider 
sig därefter till innehållet i kärlet. På grund av denna uppvärmningsmetod blir själva spisplattan 
bara svagt uppvärmd (ibid) till skillnad från gjutjärnsspisen och glaskeramikhällen där spisplattan 
blir flera hundra grader. Kokkärlet som används på en induktionshäll blir inte varmare än 250 °C 
– 270 °C (Adolfsen, 2016). För att induktionshällen ska kunna värma upp tillagningskärlet måste 
botten vara ferromagnetisk vilket är enkelt att testa med en kylskåpsmagnet, fastnar magneten går 
kastrullen eller stekpannan att använda på induktionshällen (Wreede, 2012). Induktionshällar 
stängs automatiskt av när den magnetiska kastrullen eller stekpannan tas bort från plattan 
(Whirlpool, 2009). Detta innebär att ickemagnetiska föremål inte kan värmas upp och antändas 
vid direktkontakt med spisplattan (ibid). Induktionshällar är mer energieffektiva än tidigare 
nämnda spisar och har en snabb uppvärmning och avsvalningsprocess (Elektrolux Home, u.d.).  

2.2 Sakkunnigutlåtande i brandmål 
Ett sakkunnigutlåtande i brandmål formuleras på begäran av polisen eller åklagaren under 
förundersökningen (SKL, 2012). Det är inte lagstadgat vem som får agera sakkunnig i brandmål 
eller vilken kompetens denne ska ha (ibid). Däremot antyder begreppet sakkunnig att personen 
bör ha gedigen sakkunskap, lämplig utbildning samt dokumenterad erfarenhet och kunskap inom 
området (ibid). I brandmål är det vanligt att en person från den kommunala räddningstjänsten 
anlitas som sakkunnig (ibid).  

Sakkunnigutlåtanden används i den juridiska processen för att förse polis, åklagare och domstol 
med kunskap gällande brandförloppet (SKL, 2012). Sakkunnigutlåtandena ska bara förse med 
kunskap i frågan och den sakkunniga ska inte avgöra om brott har inträffat eller inte, detta bedöms 
av åklagare och domstol (ibid). Sakkunnigutlåtandet ska inte heller spekulera i brandorsak utan det 
är polisens ansvar (Rsyd, 2020). Thomas Mo tog del av 40 domar som han granskade i sitt 
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examensarbete Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning 2020. I dessa domar 
konstaterar Mo att rätten i princip aldrig ifrågasätter sakkunnigutlåtandet utan vanligtvis bedömer 
de brandrisken helt utefter utlåtandet (Mo, 2020). 

Syftet med sakkunnigutlåtanden är att undersöka hur en brand hade utvecklats om den inte hade 
blivit släckt av extern part (SKL, 2012). Utlåtandet ska svara på om det fanns risk för att det skulle 
kunna uppstå brandspridning, rökgasspridning eller farliga miljöer för människor att vistas i. Ett 
sakkunnigutlåtande ska alltså undersöka hur branden hade kunnat fortgå och om det hade förelegat 
någon risk om extern part inte hade ingripit (ibid).  

I Rättegångsbalken (1942:740) kapitel 40 framgår det vilka generella krav som finns på 
sakkunnigutlåtanden (SKL, 2012). Vidare menar SKL (2012) att följande punkter bör finnas med 
i ett sakkunnigutlåtande: 

• Beskrivning av byggnaden och dess omgivning 
• Beskrivning av händelsen och räddningsinsatsen 
• Faktiska brand- och rökskador 
• Faktiska personskador 
• Risk för brand- och rökspridning samt risk för uppkomst av farlig miljö för människor att 

vistas i 
• Samlad bedömning 
• Underlag för utlåtandet 
• Handläggning 

De tre vanligaste brottsrubriceringarna i samband med brand är mordbrand, skadegörelse eller 
allmänfarlig vårdslöshet (Erlandsson & Bengtsson, 2005). Figur 3 förklarar när de olika 
brottsrubriceringarna används.  

 
Figur 3. Vanliga brottsrubriceringar vid brand. Bildkälla: (Mo, 2020). 
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2.3 Brand på spis 
I nedanstående del ges en kort beskrivning av antändningsteori och förbränning samt en 
beskrivning av livsmedel och föremål som kan tänkas glömmas på spisen. 

2.3.1 Antändning 
Antändning är starten på en förbränningsprocess och kan enligt Bengtsson (2013) ske på två sätt. 
Det första alternativet är att materialet självantänder till följd av en hög temperatur och det andra 
alternativet är att materialet antänds av exempelvis en gnista eller tändsticka, en så kallad extern 
tändkälla. Vid upphettning av livsmedel eller andra föremål på spisen förekommer vanligtvis ingen 
extern tändkälla utan det är snarare frågan om självantändning till följd av uppvärmning från 
spisplattan. Därav kommer antändning till följd av extern tändkälla inte att diskuteras vidare.  

För att en antändning ska uppstå finns det tre kriterier som behöver vara uppfyllda (Klason & 
Johansson, 2011): 

• Utsöndring av tillräcklig koncentration av pyrolysgaser 
• Förhållandet mellan syre och pyrolysgaser måste vara inom brännbarhetsområdet 
• Temperaturen måste vara tillräckligt hög 

2.3.2 Förbränning 
Fasta ämnen kan förbrännas antingen genom flamförbränning eller glödbrand, begreppen 
förklaras nedan. 

Flambrand 
De flesta fasta ämnen pyrolyseras vid uppvärmning och vanligtvis påbörjas pyrolysen vid 
temperaturer inom intervallet 100 – 250 °C (Bengtsson L.-G. , 2013). Pyrolysprocessen innebär 
att det fasta ämnet sönderdelas till enklare beståndsdelar som vanligtvis består av metan, etan, 
toluen och andra enkla brännbara gaser och vätskor (Räddningsverket, 2005). Utöver pyrolysgaser 
bildas ofta vattenånga som blandas upp med pyrolysgaserna. Vid en flambrand är det 
pyrolysgaserna som brinner och inte det fasta ämnet (Babrauskas, 2007). Självantändning uppstår 
först när självantändningstemperaturen är uppnådd (Bengtsson L.-G. , 2013). Denna temperatur 
är olika för olika typer av material men ligger vanligtvis inom intervallet 500 – 600 °C (ibid).  

Hur snabbt ett material värms upp och uppnår sin självantändningstemperatur beror bland annat 
på materialets värmeupptagningsförmåga (Räddningsverket, 1996). Ytan hos ett material värms 
upp snabbare om värmeupptagningsförmågan är låg (Bengtsson L.-G. , 1999) och således blir tiden 
till antändning kortare i dessa material. Som exempel har furuträ nästan sju gånger så stor 
värmeupptagningsförmåga som en träfiberskiva vilket innebär att träfiberskivans yta värms upp 
snabbare än furuträets (ibid).  

Glödbrand 
Bengtsson (2013) förklarar att glödbränder kan uppstå när bränslet är i fast fas och oxidatorn är i 
gasfas. För att en glödbrand ska uppstå krävs det att bränslet inte smälter vid uppvärmning 
(Babrauskas, 2007) samt att det är poröst och bildar fasta kolhaltiga föreningar vid pyrolys (Nilsson 
& Holmstedt, 2007). Glödbränder kan uppstå i exempelvis papper, cellulosabaserade textilier och 
trä (Drysdale, 2011, s. 331). Vidare förklarar Nilsson och Holmstedt att förbränningen vid en 
glödbrand sker som ytreaktioner vilket medför att ämnet brinner utan flammor. En glödbrand 
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innebär en långsam förbränning och därför kan glödbränder pågå under lång tid (Bengtsson L.-G. 
, 2013). Det finns två olika typer av glödbrand, forward smouldering och reverse smouldering (Drysdale, 
2011, ss. 331-335). Forward smouldering syftar till en glödbrand där luften flödar i samma riktning 
som glödfronten förflyttas (Babrauskas, 2003, ss. 315-316). Detta sker exempelvis när en person 
röker en cigarett (Drysdale, 2011, ss. 331-335). När rökaren tar ett bloss skapas ett luftflöde som 
rör sig i samma riktning som glödfronten (ibid). Reverse smouldering syftar till motsatsen det vill 
säga när glödfronten rör sig i motsatt riktning som luftflödet (Babrauskas, 2003, ss. 315-316). Ett 
exempel på när detta sker är om en cigarett tappas i sängen (Drysdale, 2011, ss. 331-335). Glöden 
kommer att söka sig ner i madrassen medan luftflödet rör sig åt motsatt håll (ibid). Det beror på 
att pyrolysgaserna är varmare än den omgivande luften vilket gör att dessa stiger och luftflödet 
kommer därmed att röra sig uppåt i motsatt riktning mot glödfronten som rör sig neråt (ibid). 

Syretillförseln till glödbranden skiljer sig åt vid forward och reverse smouldering (Babrauskas, 
2003, ss. 316-317). Vid forward smouldering måste syret passera genom det material som redan 
har varit involverat i glödbranden vilket gör att syret är förvärmt när det kommer fram till 
glödfronten men det gör också att syrehalten i luften är låg vid fronten eftersom en del av syret 
kommer att förbrukas i reaktioner när det passerar de delvis brända delarna (ibid). Vid reverse 
smouldering anländer luften till glödfronten utan att passera de delar som redan varit inblandade i 
branden vilket gör att luften inte förlorar något syre innan det kommer i kontakt med glödfronten 
men det innebär också att luften inte blir förvärmd (ibid). Det har visat sig att glödhastigheten är 
högre vid reverse smouldering än vid forward smouldering (ibid). Det beror på att 
syrereduceringen som sker vid forward smouldering saktar ner hastigheten på reaktionsförloppet 
mer än vad förvärmningen av luften ökar hastigheten (ibid).  

Övergången mellan glödbrand och flambrand 
Övergången från glödbrand till flambrand är komplex och relativt okänd och kommer därför 
endast kort att beskrivas i detta avsnitt. Komplexiteten beror bland annat på att värme- och 
massöverföring inte är endimensionellt samt att randvillkoren spelar en stor roll för om 
övergången ska ske eller inte (Babrauskas, 2003, ss. 319-320). Tiden till dess att en glödbrand 
övergår till en flambrand beror bland annat på materialets densitet samt luftens hastighet vid det 
glödande föremålet (ibid). En hög densitet på det glödande föremålet gör att det tar längre tid för 
glödbranden att övergå till en flambrand (ibid). Studier tyder däremot på att en ökad lufthastighet 
innebär att tiden till dess att övergången sker blir kortare (ibid). Blir däremot lufthastigheten för 
hög kan det innebära att glödbranden slocknar snarare än att den övergår till en flambrand, exakt 
vid vilken hastighet detta sker är dock okänt (ibid). Vid glödbränder i damm eller pulver har 
partikelstorleken en inverkan på sannolikheten att en glödbrand övergår till en flambrand (ibid). 
Större partikelstorlek innebär en större sannolikhet för att övergången ska ske (ibid). Det kan ta 
lång tid för en glödbrand att övergå till en flambrand, Babrauskas (2003) exemplifierar detta genom 
att beskriva ett fall då det tog två år från det att en glödbrand uppstod i en silo till dess att flambrand 
uppstod. Flambranden gav upphov till att silon exploderade.  
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2.3.3 Beskrivning av olika typer av livsmedel och föremål 
En spisbrand kan antingen starta av att livsmedel antänder till följd av höga temperaturer vid 
tillredning i kastrull/stekpanna eller genom att ett brännbart föremål av någon anledning är 
placerat direkt på en varm spisplatta och därigenom antänder. Om de tre kriterierna som nämns i 
avsnitt 2.3.1 uppfylls antänds föremålet annars sker en förkolning där föremålet producerar 
pyrolysgaser utan att antändning sker. 

Tillagning av livsmedel 
Samtliga livsmedel är uppbyggda av olika näringsämnen men det är endast fett, proteiner och 
kolhydrater som kan förbrännas i kroppen och omvandlas till energi (SBU, 2013). Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) förklarar att energin i näringsämnena frigörs i kroppen 
när näringsämnet reagerar med syre vilket är samma reaktion som sker vid brand. Med detta i 
åtanke antas det att det endast är fett, protein och kolhydrater som kan förbrännas vid en brand 
och därmed ha exoterma reaktioner med syre, precis som i kroppen.  

Eftersom livsmedel har varierande sammansättning av ovan nämnda näringsämnen reagerar 
livsmedlen olika vid uppvärmning (Eklöf, 2017). Innan en rök- och/eller brandutveckling kan 
inträffa behöver vattnet i tillagningskärlet och lokalt i livsmedlet förångas bort. Vid kokning av 
livsmedel i kastrull är vattenmängden stor vilket gör att tiden till dess att en spisbrand kan uppstå 
är längre än vid stekning av samma livsmedel. Däremot innebär kokningen att föremålet i 
kastrullen är uppvärmt när vattnet kokt bort. Vid tillagning i stekpanna används ofta någon typ av 
matfett som kan inverka på antändningsrisken, olika typer av matfett beskrivs nedan. 

Fett 
Fett utvecklar ungefär dubbelt så mycket energi vid oxidering som kolhydrater och proteiner (SBU, 
2013). Det beror på att fettmolekylen innehåller mindre syre i förhållande till kolatomerna 
(Lindegren, 2011). Det fett som finns i den mat vi människor äter, består av de tre huvudgrupperna 
triglycerider, fosfolipider och steroler (Livsmedelsverket, 2019). Triglycerider utgör den största 
delen av fettet och är uppbygg av glycerol och tre fettsyror (ibid). Fettsyrorna brukar delas upp i 
de tre grupperna mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror (ibid). Livsmedelverket 
fortsätter förklara att samtliga fettsyror är uppbyggda av en kedja av kolatomer som är bundna till 
väte- och syreatomer. De omättade fettsyrorna innehåller färre väteatomer än de mättade till följd 
av att dubbelbindningar har bildats i kolkedjan (ibid). Det är dubbelbindningarna som avgör om 
fettet blir flytande eller fast i rumstemperatur, desto fler dubbelbindningar desto mer flytande 
(Lindegren, 2011). 

En vanlig typ av fett är olika typer av oljor och när en brand uppstår till följd av tillagning av 
livsmedel är det i 55 % av fallen olja som är brandorsaken (Runefors & Frantzich, 2017). Olika 
oljor har olika temperaturer där de självantänder, två exempel på vanliga matoljor visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Självantändningstemperaturen för två vanliga oljor (Buda-Ortins, 2010). 

Oljetyp Självantändningstemperatur [°C] 
Rapsolja 424 
Olivolja 435,5 
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Dinaburg och Gottuk (2014) kom fram till att det går att se ett samband mellan andelen fria 
fettsyror och antändningstemperaturen i olja. Fria fettsyror är fettsyror som inte är bundna i 
triglycerider eller i fosfolipider (Nationalencyklopedin, u.d. a). Ju högre andel fria fettsyror det finns 
i oljan desto lägre blir antändningstemperaturen. Dinaburg och Gottuks studie visade också att 
mängden fria fettsyror var större i oljor som var upphettade en längre tid eller vid återanvändning 
av oljor, vilket kan ske vid exempelvis fritering. Även Adolfsen (2016) förklarar att 
antändningstemperaturen sjunker när en olja används mer än en gång. Detta innebär att oljors 
antändningstemperatur kan påverkas och därför vara lägre än vad Tabell 2 visar. Ulf Bergholm på 
räddningstjänsten syd genomförde 2017 ett opublicerat försök på en induktionshäll med någon 
form av matlagningsolja i en kastrull. Trots att självantändningstemperaturen för de flesta oljor är 
över 400 °C och kastrullen på en induktionshäll inte blir varmare än 270 °C antände oljan. Oljan 
var ny och antändning skedde snabbt. Utifrån antändningstemperaturerna i litteraturen borde inte 
detta inträffa, teorin kan inte påvisa varför antändning av olja på induktionshäll skedde. 

Protein 
Proteiner är uppbyggda av aminosyror och dessa består av kol, väte, syre och kväve, se Figur 4 
(Nationalencyklopedin, u.d. b). Det finns flera sorters aminosyror och 20 av dessa ingår i protein 
(ibid).  

 
Figur 4. Strukturen hos aminosyror. En aminosyra består en kolatom som binder till minst en aminogrupp (-NH2), en karboxsylsyragrupp (-COOH), 
en väteatom (-H) och en sidokedja (-R). Olika aminosyror har olika sidorkedjor. Bildkälla: (Nationalencyklopedin, u.d. b). 

Royal Society of Chemestry (u.d. a) beskriver att det sker flera kemiska reaktioner vid upphettning 
som påverkar proteinets struktur. Därefter presenterar Royal Society of Chemestry tre exempel på 
reaktioner i protein som sker vid olika temperaturer. Det första exemplet är nedbrytningen av den 
tunna hinna av vävnader som separerar muskler från varandra och binder musklerna till benen i 
en köttbit, se Figur 5. Om köttet har en hög andel av dessa vävnader upplevs köttet som segt. 
Vävnaden är uppbyggd av proteinet kollagen och när köttets temperatur har uppnått 60 °C under 
en längre tid krymper och mjuknar kollagenet och blir till gelatin.  

 
Figur 5. Bilden visar en köttbit, den tunna ljusa hinnan som ses på bilden består av kollagen, bildkälla: (Royal Society of Chemistry, u.d. a). 
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Royal Society of Chemistrys (u.d. a) andra exempel på en reaktion som sker vid upphettning av 
protein är att proteinet stelnar. Exempelvis stelnar en köttbit vid 40 °C (Royal Society of 
Chemistry, u.d. a) medan äggulor stelnar vid 65–70 °C (Sánchez, Neira, Laca, Laca, & Díaz, 2019). 
Den tredje temperaturrelaterade reaktionen som Royal Society of Chemistry förklarar sker vid 
tillagning av kött som är Maillardreaktionerna. Dessa är ett set av flera komplexa reaktioner som 
gör att köttet får en mörkbrun färg vid tillagning. För att Maillardreaktionerna ska uppstå krävs 
det att köttets yta når en temperatur på 140 °C.  

Vid upphettning av proteinrika livsmedel avges vätska vilket gör att livsmedlet torkar ihop och 
krymper (Exploratorium, u.d.). En köttbit krymper inte lika mycket i alla riktningar utan hur 
mycket livsmedlet krymper beror bland annat på hur proteinet har hanterats (Tornberg, 2005). 
Tornberg fortsätter förklara att en korv inte reagerar på riktigt samma sätt som en köttbit eller 
köttfärs vid upphettning (Tornberg, 2005). Köttfärsen och köttbiten tappar betydligt mer vätska 
vid upphettning än vad en korv gör (ibid). Det beror bland annat på att korv innehåller salt, har 
ett tätare proteinnätverk som rymmer mer vatten och dessutom hjälper potatisstärkelsen som ofta 
finns i korven till att hålla kvar vattnet (ibid). Adolfsen (2016) beskriver att proteinrika livsmedel 
tenderar att fastna i botten av tillagningskärl. Det beror på att det skapas molekylära bindningar 
mellan proteinet och metallen i tillagningskärlet vid höga temperaturer (Washington Post, 2019). 

Kolhydrater 
Kolhydrater är ett samlingsnamn för stärkelse, sockerarter och kostfibrer (Livsmedelsverket, 
2020). Samtliga kolhydrater är uppbyggda av olika långa kedjor av sockermolekyler (Rautiainen & 
Duell, u.d.). Sockermolekylerna är uppbyggda enligt den empiriska formeln C6H12O6 

(Nationalencyklopedin, u.d. c). När stärkelse hettas upp i vatten bryts dubbelbindningarna vilket 
gör att stärkelsen kan ta upp en större mängd vatten och därmed svälla (Hoseney, 1984). Hoseney 
förklarar vidare att det är denna kemiska process som man drar nytta av vid redning av en sås. När 
en stärkelse i form av exempelvis potatismjöl adderas vid upphettning så sväller stärkelsen till följd 
av att ha absorberat vätska vilket gör att såsen tjocknar.  

Antändning av andra föremål som kan förekomma på varma spisplattor 
Det finns flera olika typer av andra föremål än livsmedel som skulle kunna tänkas vara involverade 
vid spisbränder. Exempel på sådana föremål kan vara skärbrädor, bunkar, köksredskap, 
hushållsmaskiner och livsmedelsförpackningar som placerats på spisen. Nedan beskrivs några olika 
material som dessa föremål kan tänkas bestå av.  
Plast 
Exempel på plastföremål som skulle kunna tänkas hamna på en varm spisplatta är plastbunkar, 
matkassar, skärbrädor eller andra köksredskap. På många plastföremål finns det någon form av 
återvinningssymbol, en sådan symbol kan exempelvis se ut som i Figur 6, det vill säga en triangel 
med en siffra inuti (Livsmedelsverket, 2020). Siffran anger den huvudsakliga plastsorten som 
föremålet består av (ibid).  
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Figur 6. Bilden visar ett exempel på en återvinningssymbol som ibland kan ses på plastprodukter. Femman i triangeln anger att huvudplasten i föremålet 
är polypropen. Bildkälla: (Sönnerbo, 2012). 

Plaster delas in i två kategorier, termoplast och härdplast, utefter hur de beter sig vid uppvärmning 
(DeHaan & Icove, 2012). Termoplaster smälter utan att brytas ned kemiskt medan härdplaster 
bryts ned och förkolnar likt trä (ibid). Olika plaster har olika antändnings- och smälttemperaturer, 
dessa presenteras i Tabell 3 för några olika plastsorter. För att plast ska kunna antända krävs det 
att ungefär 1 g/m2s brännbara gaser produceras (Bengtsson L.-G. , 2013, s. 20).  

Tabell 3. En sammanställning av information gällande några av de vanligaste plasterna. Siffrorna varierar något mellan olika källor. 

Plast Termoplast
/Härdplast 

Antändningstemperatur 
[°C] 
(DeHaan & Icove, 2012, 
s. 146) 

Smälttemperatur 
[°C] (Drysdale, 
2011, s. 4) 

Övrig information 
(DeHaan & 
Icove, 2012, s. 
144) 

Polyeten 
(PE) 

Termoplast 488 130 – 135 Brinner lätt 

Polypropen  
(PP) 

Termoplast 498 186 Brinner lätt 

Polystyren  
(PS) 

Termoplast 573 240 Brinner lätt 

Polyvinylklorid 
(PVC) 

Termoplast 507 Information saknas 
i källan 

Tenderar att 
självslockna 

Polyuretanskum 
(PUR) 

Härdplast 456–579 Smälter inte Bryts ned vid 200 – 
300 °C 

 

Trä 
Träföremål som skulle kunna hamna på en varm spis är exempelvis träslevar och skärbrädor. Trä 
är ett organiskt material med egenskaper som varierar mellan olika träslag, exempelvis ek och bok, 
mellan olika träd av ett och samma träslag men också inom ett och samma träd (TräGuiden, u.d.). 
En egenskap som är av stor vikt vid en eventuell brand är materialets dimensioner, eftersom 
finfördelat material antänder lättare och brinner snabbare än grövre material (Östman, 2016). 
Andra egenskaper som spelar en väsentlig roll för förbränningen är träets densitet, fuktkvot och 
ytstruktur (Östman, 2004). Trä består av flera olika polymerer där cellulosa, hemicellulosa och 
lignin är vanliga komponenter (Drysdale, 2011). Dessa bryts ner och bildar pyrolysgaser vid olika 
temperaturer, se Tabell 4.  
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Tabell 4. Tabellen beskriver vid vilken temperatur olika polymerer i trä bryts ner och bildar pyrolysgaser (Drysdale, 2011). 

Polymer Nedbrytningstemperatur [°C] 
Hemicellulosa 200 – 260 
Cellulosa 240 – 350 
Lignin 280 – 500 

 

Generellt sätt uppstår självantändning i trä först när yttemperaturen har stigit till ungefär 
500 - 600 °C (Bengtsson L.-G. , 2013). Kolskiktet som bildas på ytan skyddar de inre delarna av 
träet från värmepåverkan vilket gör att de inre delarna ofta inte är särskilt påverkade av en eventuell 
brand (Drysdale, 2011), se Figur 7.  

 
Figur 7. Bilden visar på brandinträngning i trä. Det yttre kolskiktet skyddar det inre träet från värmepåverkan. Bildkälla: (TräGuiden, 2017). 

Det har visat sig att trä som utsätts för en låg temperaturpåverkan under lång tid kan antända vid 
temperaturer som vida understiger de temperaturer som brukar anges som 
antändningstemperaturer (Tindal & Warren, 2009). Det finns flera exempel där massiva 
träkonstruktioner har antänt till följd av lång kontakt med varma rör (DeHaan & Icove, 2012), se 
Figur 8 för exempel.  
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Figur 8. En över 80 år gammal massiv träkonstruktion har antänt efter långvarig kontakt med gamla vattenrör. Boende uppgav att de kände en röklukt 
cirka två veckor innan antändningen upptäcktes. Bildkälla: (DeHaan & Icove, 2012). 

Textilier 
Kökshanddukar, grytlappar och klädesplagg är exempel på textilier som kan hamna på en varm 
spisplatta. Det finns olika typer av textilier och man brukar skilja på de som är gjorda av naturliga 
fiber exempelvis bomull, ull och kashmir och de textilier som är framställda på konstgjort sätt så 
som polyester, elastan och viskos (Tobler-Rohr, 2011). Faktorer som påverkar antändning i 
textilier är bland annat: 

• Vikt per areaenhet, ju tyngre textil desto mer svårantändligt (Kolhatkar, 2006, ss. 8-9).  
• Ytråheten (Kolhatkar, 2006, ss. 8-9). 
• Porositeten, en hög porositet antänder lättare och brinner snabbar (Kolhatkar, 2006, ss. 8-

9). 
• Fuktkvoten (Kolhatkar, 2006, ss. 8-9). 
• Om antändning sker vid textilens kant eller mitt i (Horrocks & Price, 2004, s. 134). 

Några olika typer av vanliga textilfiber och när deras olika fasförändringar sker presenteras i Tabell 
5. 

Tabell 5. Tabellen beskriver olika fasgenomgångar för vanliga textilier. Tabellkälla: (Grover, Khandual, & Luximon, 2014). 

 Tg [°C] 
Mjuknar 

Tm [°C] 
Smälter 

Tp [°C] 
Pyrolys 

Tc [°C] 
Antändning 

Ullfiber - - 245 600 
Bomullsfiber - - 350 350 
Viskosfiber - - 350 420 
Polyesterfiber 80–90 255 420–447 480 
Nylon 6 fiber 50 215 431 450 
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Pappersprodukter 
Det finns flera olika typer av pappersprodukter som skulle kunna tänkas hamna på en varm 
spisplatta, exempel på sådana produkter är hushållspapper, pizzakartonger och dagstidningar. 
Samtliga nämnda föremål är pappersprodukter men de är uppbyggda på lite olika sätt vilket 
påverkar materialets brandegenskaper. Wellpapp är ett vanligt förpackningsmaterial bestående av 
minst tre lager papper där det mittersta lagret/lagren är korrugerade (Lunds Renhållningsverk, 
2020). Det korrugerade lagret/lagren skapar luftfickor i materialet. Vidare förklarar Lunds 
Renhållningsverk skillnaden mellan kartong och papper. De menar på att dessa material är snarlika 
wellpapp men saknar de korrugerande lagerna av papper. Kartong och papp är istället uppbyggd 
av flera skikt plant, tunt papper och saknar därför luftfickorna som wellpappen har. Det som skiljer 
kartong åt från papp är tjockleken, papp är tjockare är kartong. Räddningsverket (2005, s. 42) 
förklarar att porositeten i ett material spelar en viktig roll vid en brand. Ju högre porositet desto 
snabbare brandförlopp. Det innebär exempelvis att separata ihopknycklade tidningsblad brinner 
snabbare än en bunt med tidningar eftersom de ihopknycklade tidningarna innehåller en större 
mängd luft mellan bladen. 

Antändningstemperaturen för papper varierar lite beroende på papperskvaliteten men är ungefär 
450 °C (Borch, Lyne, Mark, & Habeger, 2001, s. 406). En annan källa uppger att 
antändningstemperaturen för specifikt wellpapp är 427 °C (GDV, u.d.).  
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3. Metod 
Följande avsnitt fokuserar på att presentera experimentuppställningen, tillvägagångsätten under de 
olika försöken samt val av testade föremål. 

3.1 Övergripande metod 
De två frågeställningarna besvarades med två olika metoder. Frågeställningen gällande 
sakkunnigutlåtande besvarades genom en nulägesanalys där sakkunnigutlåtanden gällande 
spisrelaterade brandtillbud analyserades. Frågeställningen som behandlar risken för antändning av 
olika livsmedel och föremål besvarades med hjälp av genomförandet av experiment.  

För att få tillgång till sakkunnigutlåtanden kontaktades 114 av landets räddningstjänster. 
Räddningstjänsterna ombads att dela med sig av de utlåtanden de hade skrivit om spisrelaterade 
brandtillbud under de senaste åren.  Förfrågningen resulterade i att 22 räddningstjänster delade 
med sig av totalt 121 utlåtanden. Därefter sorteras utlåtanden som ej bedömdes vara relevanta bort 
och de återstående kategoriserades utefter om brand hade uppstått vid tillfället eller ej samt 
huruvida föremålen på spisen hade preciserats.  

Analysen av sakkunnigutlåtandena syftar till att undersöka i vilken utsträckning de sakkunniga tar 
hänsyn till vilka föremål och livsmedel som har varit involverade i de brandrelaterade spistillbuden. 
Författarnas förhoppning är att resultaten från försöken i det här arbetet ska underlätta 
bedömningen av olika objekts antändningsrisk vid framtagandet av sakkunnigutlåtanden gällande 
spisbränder i framtiden. En underlättad riskbedömningsprocess förväntas leda till 
sakkunnigutlåtanden innehållandes mindre osäkerheter. 

Frågeställningen gällande antändningsrisken för olika föremål besvarades genom flertalet försök. 
Som nämnt i avsnitt 2.1 har olika spisar olika maximala temperaturer. Eftersom gjutjärnsspisar har 
en högre maximal temperatur än glaskeramikhällar och induktionshällar gjordes antagandet att om 
ingen antändning av föremålet skedde på temperatur motsvarande gjutjärnsspisar bör ingen 
antändning heller ske på de andra spistyperna. De föremål som ej antände vid försök på 
gjutjärnsspis testades därför inte för temperaturer som motsvarar glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. De föremål som däremot antände vid temperatur motsvarande gjutjärnsspis 
testades därefter för temperatur motsvarande den glaskeramiska hällen. Liknande utsortering 
genomfördes efter försöken på temperatur motsvarande glaskeramikhäll, se Figur 9 för illustration 
av testschema. 

Som tidigare nämnt kan en induktionshäll endast värma upp föremål som är magnetiska. Det 
medför att ickemagnetiska föremål som är placerade på en induktionshäll inte kan antända. 
Däremot skulle en antändning av ett ickemagnetiskt föremål kunna ske om det samtidigt finns 
något magnetiskt föremål på spisen, detta bedömdes dock som osannolikt. Med anledning av 
ovanstående resonemang testades inte ickemagnetiska föremål på temperatur motsvarande 
induktionshäll. Efter försöken genomfördes en sammanställning av vilka föremål/livsmedel som 
antände på de olika spistyperna. 



Spisbränder – en experimentell studie kring antändning av livsmedel och andra föremål på spisen 
	

 16 
 

 
Figur 9. Ett schema för hur försöken gick till och om fortsatta försök skedde eller inte. 

3.2 Val av livsmedel och andra föremål till försök 
I detta avsnitt presenteras resonemangen som låg till grund för valet av de livsmedel och andra 
föremål som ingick i experimenten. Kapitlet är uppdelat i tre segment där det första berör livsmedel 
och föremål som tillreds i en kastrull eller stekpanna. Det andra segmentet behandlar de föremål 
som placeras direkt på spisplattan och det sista segmentet är en sammanställning av de objekt som 
testades.  

3.2.1 Tillredning i kastrull/stekpanna 
I det här avsnittet presenteras underlaget som ligger till grund för val av föremål samt testmängd 
vid de försök som genomfördes i kastrull eller i stekpanna. 

Konsumtion 
Under 2019 tog Jordbruksverket fram statistik gällande Sveriges livsmedelskonsumtion. 
Livsmedelsstatistiken skiljer på de två olika konsumtionsmåtten totalkonsumtion och 
direktkonsumtion. Totalkonsumtion innefattar all konsumtion som sker av ett livsmedel. 
Totalkonsumtionen av exempelvis mjöl innefattar konsumtion av just råvaran mjöl men också av 
andra varor som innehåller mjöl, exempelvis bröd och kakor. Direktkonsumtionen av mjöl 
innefattar endast konsumtionen av just mjöl. Statistiken som presenteras i Tabell 6 avser 
direktkonsumtion av livsmedel. Tabellen konstruerades genom att först sammanställa de livsmedel 
från Jordbruksverkets statistik över direktkonsumtion som Sveriges befolkning konsumerar minst 
10 kg av per person och år. Därefter sorterades de livsmedel bort som författarna ej förknippade 
med tillagning på spis. Dessa livsmedel var bland annat bröd, hårdost, frukt, bär och mjölk. På 
grund av bristande dataunderlag presenterar Jordbruksverket inte konsumtionen av färsk fisk, 
kräft- och blötdjur i sin rapport.  

 

 

Antädning 
gjutjärnsspis?

Ja Antändning på 
glaskeramiskhäll?

Ja Magnetiskt 
föremål?

Ja Antändning på 
induktionshäll?

Ja

Försöket 
avslutas/ 

föreligger en 
risk för 

antändning på 
samtliga spisar

Nej

Försöket 
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föreligger 

ingen risk för 
antändning på 
induktionshäll

Nej

Försöket 
avslutas/ 

föreligger ingen 
risk för 

antändning på 
induktionshäll

Nej

Försöket 
avslutas/ 
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risk för 

antändning på 
denna spistyp 

eller 
induktionshäll

Nej
Försöket avslutas/ 

föreligger ingen risk 
för antändning 
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Tabell 6. Direktkonsumtionen av de livsmedel som förknippas med tillagning på spis och som Sveriges befolkning konsumerar minst 10 kg av per person 
och år (Jordbruksverket, 2019). 

Livsmedel Konsumtion [kg/person och år] 
Potatis, färsk 46,6 
Fjäderfä, färskt och fryst 20,8 
Griskött, färskt och fryst 15,0 
Matfett 14,5 
Nötkött inklusive kalv, färskt och fryst 12,0 
Ägg 11,7 

 

Räddningsinsatser 
MSB har under flera år genomfört projektet Lärande från bostadsbränder, ett projekt som 
projektansvarig Mikael Malmqvist (2020) via telefon uppger kommer att avslutas vid årsskiftet 
2020/2021. Projektet syftar till att generera kunskap som på sikt kan minska antalet bostadsbränder 
genom att samla in och sammanställa insatsinformation från cirka 100 kommuner (Larsson, 2016).  

Genom att ta del av projektets hittills insamlade insatsinformation genomfördes en 
sammanställning som inkluderade vilka livsmedel/föremål som tenderar att glömmas bort i någon 
form av tillredningskärl och därmed orsaka brandtillbud. Sammanställningen inkluderar 
information från 692 spisrelaterade insatser och ligger till grund för Tabell 7. Olja visade sig vara 
det klart överrepresenterade livsmedlet när det kommer till spisrelaterade brandtillbud. Hela 121 
gånger omnämns oljan i insatsinformationen, att jämföra med ägg som omnämns 11 gånger och 
därmed är det livsmedel som förekommer näst flest gånger. Det ska poängteras att det är möjligt 
att andra livsmedel förekommer oftare än vad sammanställningen visar eftersom det var relativt 
vanligt att brandorsaken angavs som ”torrkokning av mat”. Eftersom begreppet mat innefattar alla 
typer av livsmedel kunde inte dessa händelserapporter kategoriseras in under specifika livsmedel.  
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Tabell 7. Antalet gånger som respektive livsmedel eller föremål har varit omnämnt i de 692 händelserapporterna som ingår i Lärande från bostadsbränder 
(MSB, 2020). 

Livsmedel/Föremål Tillagningskärl Antal händelser 
Olja Kastrull 66 
Olja Okänt 40 
Olja Stekpanna 15 
Ägg Kastrull 11 
Fett Stekpanna 5 
Fett Okänt 4 
Korv Kastrull 4 
Nappflaska Kastrull 4 
Pasta Kastrull 4 
Smör Kastrull 3 
Bönor Kastrull 3 
Popcorn Kastrull 2 
Smör Okänt 2 
Fett Kastrull 2 
Pommes frites (fritering) Kastrull 2 
Potatis Kastrull 2 
Wettexdukar Kastrull 1 
Pommes frites Stekpanna 1 
Korv Stekpanna 1 
Korv Okänt 1 
Buljong Kastrull 1 
Vårrullar+olja Stekpanna 1 
Falukorv+olja Stekpanna 1 
Fritering av ost Kastrull 1 
Nötkött Stekpanna 1 
Olja+Soya Okänt 1 
Menskoppar Kastrull 1 
Majs Okänt 1 
Kläder Kastrull 1 
Lök+olja Stekpanna 1 
Fisk Kastrull 1 
Nappar Kastrull 1 
Knäck Kastrull 1 
Ris Kastrull 1 
Marmelad Kastrull 1 

 
Insatsinformationen visade att det var mer vanligt att spisrelaterade brandtillbud uppstod vid 
tillagning i kastrull än vid tillagning i stekpanna. En anledning till detta skulle kunna vara att 
tillagning av mat i kastrull ofta kräver mindre passning i form av exempelvis omröring och därför 
lämnas obevakade under längre stunder än mat som tillagas i stekpanna.  

Val av livsmedel/föremål 
Sammanfattningen av händelserapporterna i Lärande från bostadsbränder tyder på att ägg är ett 
livsmedel som ofta är involverat vid spisrelaterade brandtillbud. Med anledning av detta anses ägg 
vara ett relevant livsmedel att utföra försök på. Samma resonemang leder fram till att försök även 
utfördes på korv, nappflaska, pasta och smör. Trots att händelserapporterna inte tyder på att 
potatis, kyckling, griskött eller nötkött är några av de livsmedel som vanligtvis är involverade vid 
spisrelaterade tillbud utfördes försök på dessa eftersom de utgör en så stor del av vår kosthållning 
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(Jordbruksverket, 2019). Anledningen till att valet föll på ovan nämnda livsmedel har också att 
göra med att de representerar en bredd när det kommer till näringssammansättning. Trots att olja 
är det livsmedel som enligt MSB:s projekt orsakar flest bränder fattades beslutet att inte genomföra 
några experiment på olja eftersom det redan finns mycket information om just det. De 
livsmedel/föremål som testades i kastrull eller stekpanna presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. De livsmedel/föremål som testades i kastrull eller stekpanna. 

Livsmedel/föremål Kastrull eller stekpanna 
Bacon Stekpanna 
Högrev Stekpanna 
Kycklingfilé Stekpanna 
Nappflaska Kastrull 
Pasta Kastrull 
Potatis Kastrull 
Smör Kastrull 
Wienerkorv Kastrull 
Ägg Kastrull 

 
Dimensionering av tillagad mängd 
Insatsinformationen i projektet Lärande från bostadsbränder samlar även in information om de hushåll 
som drabbas av de spisrelaterade brandtillbuden. Genom den informationen konstruerades Figur 
10 som visar hur många personer som levt i respektive hushåll vid tillfället för brandtillbudet. 
Figuren låg till grund för valet av hur många portioner av varje livsmedel som tillagades under 
experimenten. Eftersom insatsinformationen visade på att enpersonshushåll är överrepresenterade 
vid spisrelaterade brandtillbud ansågs det representativt att tillaga ungefär en portion av respektive 
livsmedel. 

 
Figur 10. Fördelningen gällande antal personer i de hushåll som har drabbats av spisrelaterade brandtillbud (MSB, 2020). 
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3.2.2 Direktkontakt med varm spisplatta 
I det här avsnittet presenteras underlaget som ligger till grund för val av föremål som tenderar att 
glömmas direkt på spisplattan. 

Räddningsinsatser 
Insatsinformationen som ligger till grund för Lärande från bostadsbränder sammanställer inte bara 
objekt som har varit placerade i kastrull eller stekpanna vid tillfället för tillbudet utan involverar 
även föremål som orsakat tillbud till följd av direktkontakt med en varm spisplatta. En 
sammanställning av de vanligast förekommande föremålen som varit i direktkontakt med en varm 
spisplatta presenteras i Tabell 9. Det material som varit involverat i flest spisrelaterade brandtillbud 
i projektet Lärande från bostadsbränder är olika typer av plastföremål så som plastbunkar, 
plastskärbrädor, nappflaskor och plastlock.  

Tabell 9. Redovisning av antalet gånger som respektive föremål har varit omnämnt i händelserapporterna som ingår i Lärande från bostadsbränder 
(MSB, 2020).  

Föremål direkt på spisen Antal händelser 
Övriga plastföremål (leksak, nappflaska, plastlock etc.) 15 
Vattenkokare 9 
Plastbunkar/burkar 9 
Papper 8 
Skärbräda (plast) 6 
Tidningar 6 
Grytunderlägg (krok) 6 
Kartong 4 
Disktrasa 4 
Brödrost 3 
Plastpåse med bröd 3 
Skärbräda trä 3 
Chips och kakor i plastpåse/plastförpackning 3 
Kaffekanna 2 
Elektrisk kabel 2 
Skärbräda (ej uppgivit material) 2 
Kökshandduk 2 
Kläder 2 
Popcornmaskin 1 
Strykjärn 1 
Cigarettpaket 1 
Latexhandske 1 
Hundmat 1 
Kaka 1 
Grytlapp 1 
Paket med kaffe 1 
Vax 1 
Våg av plast och gummi 1 
Vaxduk 1 
Laptop 1 
Olja 1 
Köttbullar 1 
Köksredskap 1 
Solskyddsmedel 1 
Ljusstake 1 
Termos 1 
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Pulver från pulversoppa 1 
Diverse köksgeråd 1 
Matkasse 1 
Korg 1 
Glasburk 1 
Enportionsrätt 1 
Grytunderslägg (stickat) 1 
Bok 1 
Byggmaterial 1 
Köksredskap (trä) 1 
Knivhandtag 1 
2 paket fryst kyckling 1 
Brickor 1 
Induktionshäll (ställd ovanpå gjutjärnsspis) 1 
Äggkokare 1 
Knäckebrödspaket 1 
Golvbräda (trä) 1 
Pappersnäsdukar 1 
Kaka i kakform 1 
Brödkorg 1 
Tandborste 1 

 

Val av föremål som haft direktkontakt med spisplatta 
I Tabell 9 nämns flera olika plastföremål som varit involverade i spisrelaterade brandtillbud 
exempelvis plastlock, vattenkokare och skärbrädor. Det finns flera olika plaster och dessa beter sig 
på olika sätt vid värmepåverkan men eftersom det skulle krävas omfattande försök för att testa alla 
plasttyper gjorde författarna till det här arbetet valet att endast genomföra tester på 
polypropenplast som får representera hela kategorin plast. Föremålet i polypropenplast som 
används vid testscenariot ”direktkontakt med varm spisplatta” är en skärbräda. Som det går att se 
i Tabell 9 så är även nappflaskor ett vanligt startföremål vid spisrelaterade brandtillbud. Enligt 
händelserapporterna glöms nappflaskorna ofta kvar i kastrullen vid desinfektion och därför 
genomfördes försök på nappflaskor i en kastrull med vatten som kokar bort. Försöket med 
nappflaska ligger därför under kategorin tillredning i kastrull trots att det inte är ett livsmedel. Även 
nappflaskan är gjord av plastsorten polypropen. Dessa två tester kommer representera hela 
kategorin plast. I Tabell 3 redovisas information gällande brandegenskaper hos några vanliga 
plaster. Antändningstemperaturen för dessa plaster befinner sig inom intervallet 488–579 °C. 
Polypropenplastens antändningstemperatur ligger på ungefär 498 °C vilket är förhållandevis lågt 
inom det givna intervallet. Det indikerar på att polypropen i jämförelse med andra vanliga plaster 
är relativt lättantändligt.  

Ett av de vanligaste föremålen som presenterades i de händelserapporter som ingick i Lärande i 
bostadsbränder var papper. Det finns flera olika typer av papper exempelvis hushållspapper och 
ritpapper. Eftersom det antogs att hushållspapper är vanligare än ritpapper i gemene mans kök 
valdes hushållspapper till försöken. Enligt sammanställningen av händelserapporter visade det sig 
att tidningar också är ett föremål som ibland kommer i direktkontakt med en varm spisplatta. Då 
tidningspapper innehåller lera till skillnad från annat papper testades även denna typ av papper. 
Wellpapp testades också eftersom det innehåller flertalet luftspalter vilket därmed särskiljer 
wellpappen från de övriga papperstyperna. 
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Träprodukter kan bestå av olika sorters trä eller vara sammansatt på olika sätt. I försöken i detta 
arbete kommer en skärbräda i acaciaträ att representera kategorin trä. Ingen litteratur har 
återfunnits som beskriver hur brandegenskaperna för acaciaträ förhåller sig till andra vanliga 
träslag. Anledningen till att aciaciaträ valdes beror på tillgängligheten av träskärbrädor vid 
inköpstillfället.  

Några andra föremål som lätt kan hamna på spisen är disktrasa, kökshandduk och grytunderlägg. 
Dessa objekt finns med på listan över föremål som har orsakat tillbud och författarna anser att 
dessa är intressanta att testa då de ofta finns i köksmiljöer.  

I Tabell 10 visas en lista över de objekt som testades inom kategorin direkt på varm spisplatta.  

Tabell 10. De föremål som kommer att testas direkt på en varm spisplatta. 

Föremål direkt på varm spisplatta 
Plastskärbräda (polypropen) 
Hushållspapper  
Tidning 
Kartong 
Disktrasa (cellulosa och bomull) 
Kökshandduk (bomull) 
Grytunderlägg (kork) 
Träskärbräda (acaciaträ) 

 

3.2.3 Sammanställning av objekt som kommer testas 
Tabell 11 presenterar de föremål och livsmedel som valdes ut för försöken i denna studie. Urvalet 
av objekten grundas dels på Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 9 och dels på författarnas bedömning 
gällande vilka objekt som kan vara intressanta att undersöka. Mer information kring de valda 
objekten finns i Bilaga A – Detaljerad information kring försöken. 

Tabell 11. Lista över de testade objekten.  

Livsmedel/Föremål Tillagningsmetod  
Bacon Stekpanna 
Disktrasa Direkt på plattan 
Grytunderlägg Direkt på plattan 
Hushållspapper Direkt på plattan 
Högrev Stekpanna 
Kycklingfilé Stekpanna 
Kökshandduk (bit) Direkt på plattan 
Kökshandduk (hel) Direkt på plattan 
Nappflaska Kastrull 
Pasta Kastrull 
Plastskärbräda Direkt på plattan 
Potatis Kastrull 
Smör Kastrull 
Tidning Direkt på plattan 
Träskärbräda Direkt på plattan 
Wellpapp Direkt på plattan 
Wienerkorv Kastrull 
Ägg Kastrull 
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3.3 Experiment 
Försöksuppställningen kan ses nedan i Figur 11 som en schematisk bild och i Figur 12 som den 
verkliga uppställningen. Underst i försöksuppställningen placerades en våg vars syfte var att 
kontinuerligt mäta provets massförlust. Massförlusten loggas kontinuerligt i en DataTaker. En 
DataTaker är en logger som kan programmeras att samla in och logga data från exempelvis en våg.  

 
Figur 11. En schematisk bild på försöksuppställningen.  

 

Figur 12. Bilden visar den verkliga försöksuppställningen. Speglarna användes för att kunna se ner i kastrullerna från ett behörigt avstånd.  
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Ovanpå vågen placerades en spisplatta, se Figur 13, med effekten 1500 W och diametern 18,5 cm. 
För att spisplattans inre komponenter inte skulle överhettas under försöken klipptes delar av 
spisplattans underdel och sidor bort, detta bidrog till en ökad ventilation inne i spisplattan. För att 
förbättra ventilationen ytterligare placerades spisplattan på två obrännbara reglar vilket innebar att 
spisplattan höjdes upp från underlaget. 

  
Figur 13. De två spisplattorna som användes vid försöken.  

Som nämnt i avsnitt 2.1 skiljer sig den maximala temperaturen åt hos olika spistyper. De tre olika 
spistyperna representerades av tre olika temperaturer ovanpå spisplattan. Dessa temperaturer 
presenteras i Tabell 12 och är något konservativt valda för att inte underskatta risken för 
antändning på de olika spistyperna. 

Inuti spisplattan fästes ett termoelement som kopplades till ett Arduinotillbehör. Figur 14 visar 
hur Arduinotillbehöret ser ut på utsidan. Arduinotillbehöret programmerades till att bryta 
spänningen temporärt vid en viss temperatur på termoelementet inuti spisplattan och slå på 
spänningen igen vid en annan temperatur. De olika eluttagen är programmerade för de olika 
temperaturintervallen. Eftersom temperaturen inuti spisplattan skiljde sig från temperaturen 
ovanpå spisplattan gjordes flertalet försök för att undersöka vilken temperatur på termoelementet 
inuti spisplattan som motsvarade 600, 450 respektive 270 °C ovanpå spisplattan. På så sätt kunde 
temperaturen regleras så att den hölls relativt konstant kring temperaturerna som presenteras i 
Tabell 12. Mer information om temperaturregleringsförsöken går att återfinna i Bilaga C – 
Temperaturreglering. 

Tabell 12. Temperaturer ovanpå spisplattan som är vald att motsvara respektive spistyp. 

Spistyp Maximala temperaturer enligt 
avsnitt 2.1 [°C] 

Gjutjärnsspis 600 
Glaskeramikhäll 450 
Induktionshäll 270 
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Figur 14. Utsidan av Arduinotillbehöret. De olika uttagen representerar olika temperaturer. De uttag som användes vid försöken är de som tillhör Phase 
1 och 3. 

Kastrullen eller stekpannan placerades ovanpå spisplattan, specifikationer för dessa finns i Tabell 
13. Vissa livsmedel kokas oftast i kastrull medan andra oftare steks i stekpanna. Tabell 11 anger 
vilka livsmedel som tillagats vid experimenten och på vilket sätt de tillagades. De föremål som 
enligt statistiken tenderar att placeras direkt på en varm spisplatta placerades i försöken i en torr 
stekpanna för att minimera skador på spisplattan. Stekpannan som användes till dessa försök var 
extra stor för att efterlikna att smältande föremål kan smälta och rinna ut över spishällen. Vid 
stekning av livsmedel är flytande matfett det vanligaste fettet att steka i (Livsmedelsverket, 2012). 
Milda Kockens Val är en sorts flytande matfett och på Mildas hemsida rekommenderas kunderna 
att använda sig av cirka två matskedar matfett vid stekning (Milda, u.d.). Med utgångspunkt i det 
användes två matskedar vilket motsvarar 25 gram Milda Kockens Val vid samtliga experiment 
gällande tillagning av livsmedel i stekpanna. Vid kokning av livsmedel följdes tillverkarens 
rekommendationer i den mån de fanns gällande mängden vatten. I övriga fall togs enskilda beslut 
som preciseras i respektive försök gällande vattenmängden, se Bilaga A – Detaljerad information kring 
försöken. Ovanför kastrullen/stekpannan fanns en huv placerad vars syfte var att ventilera ut röken. 

Tabell 13. Specifikationer för tillagningskärlen.  

Tillagningskärl Stekpanna 1 Stekpanna 2 Kastrull 
Bottendiameter 17,2 cm 28 cm 14,5 cm 
Höjd 4 cm 5 cm 9,8 cm 
Bottentjocklek 1 mm 11 mm 6 mm 
Material Aluminium Aluminium Rostfritt stål/aluminium 
Används vid försök Stekning Direkt på plattan Kokning 
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Experimenten avslutades när något av följande villkor uppfylldes: 

• Flamförbränning uppstod 
• Försöket överskred den maximala försökstiden på 3 timmar utan att flambrand 

uppstod 

En mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid försöken presenteras i Bilaga B – 
Genomförande vid försök. 

För att verifiera repeterbarheten i experimenten genomfördes upprepade försök på ett par föremål 
som antänt på någon av spistyperna men inte antänt på alla spistyper. Målet med de upprepade 
försöken var att undersöka experimentens repeterbarheten.  
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4. Resultat från nulägesanalys av sakkunnigutlåtande 
I det här kapitlet presenteras en sammanställning från de 121 insamlade sakkunnigutlåtandena. 17 
av dessa sakkunnigutlåtanden preciserade inte att brandrisken uppstått just på spisen utan 
preciserar endast kök. Dessa sorterades därför bort. De återstående 104 sakkunnigutlåtandena 
sorterades därefter utifrån huruvida brand hade uppstått innan dess att extern part ingrep eller inte, 
se Figur 15. Denna utsortering genomfördes eftersom det här arbetet fokuserar på bedömning av 
antändningsrisk för olika föremål. I de utlåtande där antändning har skett behöver den sakkunniga 
inte avgöra om antändningsrisk förelåg eller inte för att kunna bedöma spridningsrisken.  

 
Figur 15. Preciserar i hur stora andel som brand har uppstått i de händelser som ligger till grund för de undersökta sakkunnigutlåtandena. 

Därefter studerades de utlåtanden där ingen flambrand hade uppstått lite närmre. För att den 
sakkunniga ska kunna bedöma brandspridningsrisken i dessa fall måste inledningsvis en 
bedömning avseende antändningsrisken genomföras. För att kunna ta ställning i 
antändningsfrågan behöver den sakkunnige titta närmre på vilka föremål som fanns på spisen vid 
tillfället för händelsen men vid genomgången av utlåtanden visade sig att de kvarglömda föremålen 
på spisen inte preciserades i 60 % av fallen, se Figur 16. I de fall den sakkunniga bara benämnt 
föremål som ”matrester” har utlåtandet kategoriserats som att föremålet ej preciserats. 

 
Figur 16. Diagrammet visar om den sakkunniga uppgav föremålet/föremålen som fanns på spisen eller inte i de fall där brand inte uppstått.  

67%

29%

4%

Uppstod flambrand under händelsen?

Ja

Nej

Oklart

40%

60%

Nämndes föremålet/föremålen som fanns 
på spisen i de fall ingen brand uppstått?

Ja

Nej
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Vid genomgång av sakkunnigutlåtandena visade det sig att det fanns relativt stora skillnader i 
detaljeringsgrad. I vissa utlåtanden konstaterade den sakkunnige i princip bara huruvida det förelåg 
risk för farliga miljöer eller brand- och/eller rökgasspridning utan vidare diskussion gällande 
bakgrunden till konstaterandet samt dess eventuella osäkerheter. Andra utlåtanden var betydligt 
mer utförliga i sin diskussion och i två utlåtanden hade den sakkunniga valt att utföra egna försök 
för att minimera osäkerheterna. I det första fallet där den sakkunnige genomförde ett eget 
experiment hade fastighetsskötaren för lägenheten det brann i släckt branden innan 
räddningstjänsten kom till platsen. Flera spisplattor samt ugnen ska enligt fastighetsskötaren ha 
varit påslagna när hen släckte branden. Det framgår att det var potatis i en utav kastrullerna, men 
vad det är i de andra kastrullerna vet inte räddningstjänsten. Den sakkunniga på räddningstjänsten 
väljer att via experiment undersöka ifall potatis kan brinna och genomför flera försök utan 
antändning. Därefter beskrivs det med bakgrund i experimenten att det inte kan ha varit potatis 
som orsakat branden, utan något av det som fanns i de andra grytorna. I det andra fallet 
genomförde en räddningstjänst försök på en läsplatta och en mobiltelefon som placerades på en 
spisplatta för att undersöka antändningsrisken.  

En annan observation som gjordes vid genomgången av sakkunnigutlåtandena var att det varierar 
om den sakkunniga har varit och gjort besök på platsen eller inte. Vid sammanställningen av de 
104 sakkunnigutlåtandena konstaterades det att den sakkunniga i: 

38 utlåtanden Genomfört platsbesök 
15 utlåtanden Inte genomfört något platsbesök 
51 utlåtanden Uppgav inte om platsbesök hade genomförts eller ej 

I 10 av fallen där ett platsbesök genomförts var den sakkunniga med under insatsen och i 5 fall 
genomfördes bara ett utvändigt platsbesök. I de 51 utlåtandena där platsbesök inte nämndes fick 
författarna uppfattningen av att inget platsbesök hade genomförts och att det var anledningen till 
att denna information uteslöts. Om den uppfattningen stämmer innebär det att vid framtagandet 
av de granskade sakkunnigutlåtandena har platsbesök endast genomförts i 37 % av fallen. 
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5. Experimentella resultat 
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet från samtliga försök. För bilder från försöken samt 
mer information se Bilaga A – Detaljerad information kring försöken. 

5.1 Gjutjärnsspis 
I Tabell 14 presenteras resultaten från experimenten utförda på temperatur motsvarande 
gjutjärnsspis. I de fall där ett ”–” presenteras skedde ingen antändning.  

Tabell 14. Beskrivning av experimenten utförda på temperatur motsvarande gjutjärnsspis. 

Livsmedel/  
föremål 

Tillagningsmetod  Tid till 
antändning 
(tt:mm) 

Anledning 
till avslutat 
försök 

Övriga observationer Vidare 
försök? 

Bacon Stekpanna 00:16 Antändning Så pass mycket pyrolysgaser 
att det var svårt att se vad 
som fanns i pannan. 

Ja 

Disktrasa Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Grytunderlägg Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Hushållspapper Direkt på plattan 01:26 Antändning Hushållsrullen förbrändes 
ojämnt vilket gjorde att den 
välte. Rullen antände strax 
efter att den vält. Glödande 
pappersbitar avgavs från 
rullen. Dessa singlade 
antingen ner på underlaget 
eller följde med brandgaserna 
uppåt. 

Ja 

Högrev Stekpanna – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Högrevet krympte ihop så 
pass mycket att det i princip 
”försvann”. Var mycket 
pyrolysgaser till en början. 

Nej 

Kycklingfilé Stekpanna – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Kycklingfilén krympte under 
försöket och försvann tillslut. 
Mycket pyrolysgaser till en 
början. 

Nej 

Kökshandduk 
(bit) 

Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Kökshandduk 
(hel) 

Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Stora delar av handduken 
glödde bort. Det var kraftiga 
pyrolysgaser. 

Nej 

Nappflaska Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Plasten smälte bort men 
nappdelen i silikon var kvar. 
Det var kraftiga pyrolysgaser 
när plasten smälte. 

Nej 
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Pasta Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Bildades ett koltäcke på 
pastan som var närmst 
kastrullens botten, med tiden 
växte koltäcket och tillslut var 
all pasta förkolnad. 

Nej 

Plastskärbräda Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Det producerades 
pyrolysgaser under hela 
försöket. 

Nej 

Potatis Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Smör Kastrull 00:08 Antändning Bildades tidigt mycket 
pyrolysgaser som ledde till en 
snabb antändning.  

Ja 

Tidning Direkt på plattan 02:13 Antändning Det blev en glödbrand och 
efter att tidningen vält 
uppstod en liten flamma som 
bara varade en liten stund. 
Därefter uppstod återigen en 
mindre flamma som även den 
självslocknade efter en liten 
stund. Flammorna slocknade 
när det brännbara materialet 
lokalt tog slut. 

Ja 

Träskärbräda Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Väldigt lite synliga 
pyrolysgaser under försöket 

Nej 

Wellpapp Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Inga synliga pyrolysgaser 
under försöket 

Nej 

Wienerkorv Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Ägg Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Stora delar av äggvitan hade 
pyrolyserats bort. 

Nej 

 

5.2 Glaskeramikhäll 
I Tabell 15 presenteras resultaten från experimenten utförda på temperatur motsvarande 
glaskeramikhäll. Det är endast de livsmedel som antände med flamma på gjutjärnsspisen som testas 
på glaskeramikhällen. I de fall där ett ”–” presenteras skedde ingen antändning. 

  



Experimentella resultat 

 31 

Tabell 15. Beskrivning av experimenten utförda temperatur motsvarande glaskeramikhäll. 

Livsmedel/  
föremål 

Tillagningsmetod  Tid till 
antändning 
(tt:mm) 

Anledning 
till avslutat 
försök 

Övriga 
observationer 

Vidare 
försök? 

Bacon Stekpanna – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Hushållspapper Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Endast en 
liten bränd yta. 

Nej 

Smör Kastrull – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

 Nej 

Tidning Direkt på plattan – Tid 
överstigen 
(3 timmar) 

Endast en 
liten bränd yta. 

Nej 

 

5.3 Induktionshäll 
Eftersom inga antändningar skedde på temperatur motsvarande glaskeramikhäll gjordes inga 
försök på temperatur motsvarande induktionshäll.  

5.4 Sammanställning resultat 
I Tabell 16 visas en sammanställning från de olika testerna. En grön cell innebär antändning skedde 
och en röd innebär ingen antändning skedde. I de fall antändning skedde presenteras tid till 
antändning i den gröna cellen. I de fall inget försök genomfördes till följd av att antändning inte 
hade skett på en spistyp med högre temperatur markerades cellen med ett ”–”.  

Tabell 16. En sammanställning av resultaten som presenterats i Tabell 14 och Tabell 15. 

Livsmedel/ 
föremål 

Antändning 
gjutjärnsspis? 

Antändning 
glaskeramikhäll? 

Antändning 
induktionshäll? 

Bacon Ja, 15–16 min Nej – 
Disktrasa Nej – – 
Grytunderlägg Nej – – 
Hushållspapper Ja, 1 h 26 min Nej – 
Högrev Nej – – 
Kycklingfilé Nej – – 
Kökshandduk (bit) Nej – – 
Kökshandduk (hel) Nej – – 
Nappflaska Nej – – 
Pasta Nej – – 
Plastskärbräda Nej – – 
Potatis Nej – – 
Smör Ja, 8 min Nej – 
Tidning Ja, 2 h 9 min Nej – 
Träskärbräda Nej – – 
Wellpapp Nej – – 
Wienerkorv Nej – – 
Ägg Nej – – 

 



Spisbränder – en experimentell studie kring antändning av livsmedel och andra föremål på spisen 
	

 32 
 

  



Diskussion om försöksuppställning och felkällor 

 33 

6. Diskussion om försöksuppställning och felkällor 
I följande avsnitt förs en diskussion om hur försöksuppställningen och felkällor har kunnat 
påverka resultatet.  

6.1 Repeterbarhet 
För att undersöka experimentens repeterbarhet upprepades några utvalda försök. 
Repeterbarhetsförsöken omfattade bacon, hushållspapper och smör och dessa föremål testades på 
temperaturer motsvarande såväl gjutjärnsspis som glaskeramikhäll. För smör och hushållspapper 
blev resultatet i de upprepade försöken relativt lika de ordinarie försöken, se Tabell 17. Antändning 
skedde återigen på den högre temperaturen men inte den lägre och tiden till antändning stämde 
även den relativt bra överens med ordinarie försök. Däremot gav de upprepade försöken med 
bacon ett annat resultat, se Tabell 17. Vid ordinarie försök med bacon på temperatur motsvarande 
gjutjärnsspis antände baconet efter ungefär en kvart men vid de upprepade försöken antände det 
inte.  

Tabell 17. Resultaten för de repeterbarhetsförsök som genomfördes presenteras här. 

Livsmedel/  
föremål 

Spistemperatur 
[°C] 

Antändning? Övriga observationer 

Bacon 600 Nej Det producerades inte lika mycket 
pyrolysgaser som det gjordes vid ordinarie 
försök. 

Bacon 600 Nej  
Bacon 600 Nej Baconet hade betydligt högre andel fett än 

vid tidigare repeterbarhetsförsök. 
Bacon  
(ordinarie försök) 

600 Ja, 15–16 min  

Bacon 450 Nej  
Bacon  
(ordinarie försök) 

450 Nej  

Smör 600 Ja, 13 min  
Smör 600 Ja, 11 min  
Smör  
(ordinarie försök) 

600 Ja, 8 min  

Smör 450 Nej  
Smör  
(ordinarie försök) 

450 Nej  

Hushållspapper 600 Ja, 1 h 21 min Vid det upprepade försöket antände inte 
pappersrullen i samband med att rullen välte 
utan först ett par minuter efter det.  

Hushållspapper 
(ordinarie försök) 

600 Ja, 1 h 26 min  

Hushållspapper 450 Nej  
Hushållspapper 
(ordinarie försök) 

450 Nej  
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Det är inte helt klarlagt varför baconet betedde sig på olika sätt vid försöken men flera möjliga 
alternativ diskuteras nedan. En hypotes som prövades var att Milda Kockens Val som användes 
under försöken bestod av flera olika oljor skulle kunna ha skiktat sig i flaskan innan användning. 
Det skulle i så fall kunna innebära att sammansättningen av matfettet varierade vilket skulle kunna 
ha påverkat resultatet. För att undersöka detta inhandlades en ny flaska av matfettet Milda Kockens 
Val. Flaskan skakades rejält och därefter placerades ungefär en deciliter matfett i ett mätglas under 
tre dagar för att undersöka om skiktning uppstod. Då matfettet inte hade skiktat sig efter tre dagar 
avskrevs teorin som en möjlig förklaring till variationen i resultatet.  

En annan tanke som diskuterades var att det skulle kunna ha bildats en liten ficka av baconfett 
som inte blandats med Milda Kockens Val när antändningstemperaturen uppnåddes i det första 
försöket. Eftersom matfettet inte antände vid försök på endast matfett var tesen att 
antändningsrisken för bacon eventuellt minskar vid stekning i Milda Kockens Val. För att 
undersöka detta närmre genomfördes två baconförsök på temperatur motsvarande gjutjärnsspis 
utan matfett. Baconet antände inte vid dessa försök vilket gjorde att tesen kunde dementeras.  

En tredje hypotes till variationerna i resultat var att de rester av mat som bränt fast under de 
ordinarie försöken och bildat ett kolskikt. Enligt teorin i avsnitt 2.3.3 kan det vid höga temperaturer 
uppstå starka kemiska bindningar mellan protein och metallen i tillagningskärlet som kan göra att 
proteinet bränner fast och därmed skapa ett kolskikt. Ett kolskikt skulle kunna innebära en sämre 
värmeledningsförmåga. Om så är fallet innebär det att baconet inte blev lika varmt i de upprepade 
försöken som vid det ordinarie försöket då stekpannan var ny vid det ordinarie försöket på bacon. 
Denna hypotes testades inte och kan därför vare sig bekräftas eller dementeras.  

6.2 Uppvärmningsfasens inverkan på antändningsrisken 
Vid försöken simulerades de tre olika spistyperna genom att styra temperaturen på kokplattan i 
gjutjärn så att den på ett ungefär matchar den maximala temperaturen som respektive spistyp enligt 
teorin kan uppnå. Samtliga föremål testades på temperatur motsvarande gjutjärnsspis men endast 
fyra föremål antände, nämligen smör, hushållspapper, tidningar och bacon. Därför upprepades 
endast dessa försök på temperaturen motsvarande glaskeramikhäll. Resultatet från de fyra försöken 
på temperatur motsvarande glaskeramikhällen var att inget av föremålen antände. Eftersom ingen 
antändning skedde på temperatur motsvarande glaskeramikhällen testades inga objekt på den 
lägsta temperaturen som motsvarade induktionshäll. En fråga man kan ställa sig är om det är 
korrekt att anta att de olika spistyperna kan efterliknas endast genom att modifiera spisplattans 
temperatur eller om det kan finnas andra faktorer som skiljer spisarna åt och som därför hade 
behövts tas i beaktning vid experimenten? En sådan faktor skulle kunna vara skillnader i 
uppvärmningshastighet för de olika spisarna. 

För att undersöka rimligheten i att approximera en glaskeramikspis med en temperaturmodifierad 
gjutjärnsspis upprepades försöken med 50 gram smör på en riktig glaskeramikhäll. Resultaten från 
dessa försök jämfördes med resultaten från försöken på den temperaturmodifierade 
gjutjärnsspisen, se Tabell 18. Vid de ordinarie försöken på gjutjärnsplattan antände smöret på den 
högsta temperaturen vilket motsvarade 600 °C. Smöret testades på den riktiga glaskeramikhällens 
högsta temperatur som var ungefär 520 °C. Smöret antände även vid detta försök. Under försöken 
på den riktiga glaskeramikplattan uppmättes temperaturer på 520 °C vilket innebär att 
temperaturen därmed översteg de 450 °C som enligt teorin var den maximala temperaturen. 
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Anledningen till detta tros vara att kokplattan inhandlades för att vara lite mer kraftfull än vanliga 
glaskeramikhällar. 

Vid försök med smör vid 450 °C på den temperaturmodifierade gjutjärnsplattan antände inte 
smöret. Vid motsvarande försök på den riktiga glaskeramikhällen hölls temperaturen inom 
intervallet 440–460 °C genom att manuellt stänga av och på glaskeramikplattan. Inte heller vid 
detta försök antände smöret. Resultaten från de två försöken på den riktiga glaskeramikhällen 
stämde bra överens med resultaten på den modifierade gjutjärnsplattan vilket indikerar på att 
approximationen stämmer relativt bra överens med verkligheten, men som läsare bör man ha det 
låga antalet försök i åtanke. Anledningen till att den riktiga glaskeramikhällen inte användes i alla 
försök som skulle illustrera glaskeramikhällar var att det inte går att styra temperaturen på den på 
ett lika exakt sätt som på gjutjärnsplattan. Inget motsvarande försök gjorde för induktionshäll då 
inget föremål i ordinarie försök testades på induktionshäll.  

Tabell 18. Jämförelse av resultat gällande smör från gjutjärnsplatta och glaskeramiskplatta. 

 Antändning vid maximal 
temperatur (600 °C / 520 °C) 

Antändning vid 
450 °C 

Temperaturmodifierad gjutjärnsspis Ja, 8 min Nej 
Riktig glaskeramikhäll Ja, 8 min Nej 

 
Adolfsen presenterar i sin handbok om brandutredning av spisbränder (2016) sina resultat gällande 
antändning av plastskärbräda direkt på både gjutjärnsplatta och glaskeramikhäll. Vid Adolfsens 
försök visade det sig att spisens uppvärmningshastighet hade en stor betydelse. Skärbrädan av plast 
antände nämligen på glaskeramikhällen men inte på gjutjärnsplattan trots att gjutjärnsplattan blev 
varmare än glaskeramikhällen. Adolfsen förklarar att det beror på att gjutjärnsplattan värms upp 
långsammare än glaskeramikplattan vilket leder till att plasten smälter och börjar koka. När plasten 
väl kokar går all tillförd energi åt till att upprätthålla kokningen vilket gör att plasten inte ökar i 
temperatur (ibid). Vidare förklarar Adolfsen att anledningen till att plastskärbrädan brann på 
glaskeramikhällen beror på att den snabba uppvärmningen ledde till att delar av plasten kom upp 
i sin antändningstemperatur och började brinna innan kokning inträffar. Adolfsens tes gäller endast 
för termoplaster och andra material som kan smälta och börja koka. En något mer generell hypotes 
som skulle kunna förklara varför ett föremål kan antända på glaskeramikhällen men inte på 
gjutjärnsspisen är att koncentrationen av pyrolysgaser blir större vid användandet av 
glaskeramikhäll. Det beror på att den snabba uppvärmningen leder till att pyrolysgaserna inte 
försvinner succesivt på samma sätt som vid en långsammare uppvärmning. Ovanstående 
resonemang och resultat indikerar på att simulering av en glaskeramikhäll med en 
temperaturmodifierad gjutjärnsplatta skulle kunna innebära en underskattning av 
antändningsrisken på grund av en för långsam uppvärmning.  

Bedömningen av antändningsrisken gällande föremål som kokats i vatten bör inte ha påverkats av 
en långsam uppvärmningen eftersom dessa inte blir riktigt varma förrän vattnet har kokat bort 
vilket inträffar efter det att spisplattan nått sin maximala temperatur. De föremål som testades på 
temperatur motsvarande glaskeramikhäll i försöken var som tidigare nämnt bacon, smör, 
hushållspappersrulle och tidningar. Inga av dessa föremål koktes i vatten och därför kan den 
långsamma uppvärmningen av kokplattan påverkat försöken och därmed bedömningen av 
föremålens antändningsrisk. Smör, hushållspapper och tidningspapper placerades direkt i en kall 



Spisbränder – en experimentell studie kring antändning av livsmedel och andra föremål på spisen 
	

 36 
 

kastrull/stekpanna medan baconet placerades i en stekpanna cirka 5 minuter efter spisplattan 
slagits på.  

För att undersöka om det fanns någon skillnad i uppvärmningshastighet mellan den keramikhäll 
som Adolfsen använde sig av i sina experiment och den temperaturmodifierade gjutjärnsspisen 
som representerade glaskeramikhällen i detta examensarbete jämfördes tiden till dess att 
temperaturen uppnådde ungefär 450 °C för de båda spisarna. Tiderna uppmättes i samband med 
att en tom stekpanna stod placerad på spisplattan. Tiden till dess att Adolfsens keramikspis 
uppnådde 450 °C avlästes i Figur 17 till ungefär 8–9 minuter. 

 
Figur 17. Uppvärmningsfasen för en gjutjärnsspis och en glaskeramikhäll. Den blå linjen (serie1) visar glaskeramikhällens uppvärmningen och den röda 
(serie2) visar gjutjärnsspisens. Temperaturen mättes genom att placera ett termoelement mellan spisplattan och en tom stekpanna. Bildkälla: (Adolfsen, 
2016). 

Vid motsvarande försök på den temperaturmodifierade gjutjärnsspisen som användes vid försöken 
i det här examensarbetet nådde temperaturen aldrig upp till 450 °C när endast en tom stekpanna 
placerades på spisen. Det beror på att temperaturregleringen bygger på försök med pasta som 
fungerar som ett isolerande skikt och därmed höjer temperaturen på spisplattan, läs mer om 
temperaturregleringen under Bilaga C – Temperaturreglering. Tiden till dess att 450 °C uppnås är 
därför oändlig men tiden till dess att plattan uppnår cirka 435 °C är 8–9 minuter, se Figur 18. 
Anledningen till att temperaturkurvan pendlar upp och ner några gånger innan den maximala 
temperaturen uppnåddes ovanpå spisplattan beror på att det finns en temperaturgradient över 
spisplattan. Spisplattan stängs automatiskt av när den förinställt maximala temperaturen uppnås 
inuti plattan men eftersom det finns ett värmemotstånd över spisplattan innebär det att värmen 
inte har hunnit fortplanta sig hela vägen upp till spisplattans ovansida de första gångerna 
temperaturen inuti spisplattan når sin maximala temperatur. Det faktum att spisplattan stängs av 
och på innan dess att ovansidan av spisplattan har nått sin högsta temperatur gör att 
uppvärmningen av spisplattans topp fördröjs något. Vid en jämförelse av Figur 17 och Figur 18 
finns det ingenting som tyder på att det finns någon nämnvärd skillnad i uppvärmningshastighet 
mellan den keramikhäll som Adolfsen använder sig av och den temperaturmodifierade 
gjutjärnsspis som används i det här examensarbetet. 
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Figur 18. Diagrammet visar uppvärmningsfasen på den temperaturmodifierade gjutjärnsplatta som använts vid försök i detta examensarbete vid 
temperatur motsvarande glaskeramikhäll. Temperaturmätningen har skett med ett termoelement mellan spisplatta och en tom stekpanna.  

Sammanfattningsvis tyder resonemangen ovan på att uppvärmningshastigheten på den kokplatta 
av gjutjärn som använts under försöken är så pass snabb att den är jämförbar med den keramikhäll 
som Adolfsen använde i sina försök. Eftersom Adolfsens uppmätning av uppvärmningshastighet 
på keramikhäll är den enda referenspunkt som har återfunnits får det antas att den hastighet som 
han presenterar är representativ för samtliga keramiska hällar. Med det i åtanke dras slutsatsen att 
uppvärmningshastigheten inte har underskattats för glaskeramikhällen utan snarare överskattats 
när det kommer till försök på gjutjärnsspisen. Uppvärmningshastigheten på en induktionshäll är 
högre än för både gjutjärnsspisar och glaskeramikhällar. Eftersom inga försök har genomförts med 
uppvärmningshastighet motsvarande induktionshäll skulle antändningsrisken för denna spistyp 
kunna vara underskattad.  

6.3 Jämförelse av matfetter samt tillagningskärlets inverkan på resultatet 
Vid de ursprungliga försöken på temperatur motsvarande gjutjärnsspis antände inte Milda 
Kockens Val medan smöret antände redan efter ett par minuter. Det tyder initialt på att smör är 
mer lättantändligt än det flytande matfettet. Det skulle i sin tur kunna innebära att det ur ett 
brandsäkerhetsperspektiv är bättre att använda Milda Kockens Val än smör vid stekning. För att 
undersöka detta närmre genomfördes kompletterande försök som låg till grund för en jämförelse 
av antändligheten hos de båda fetterna.  

Innan försöken påbörjades fördes en diskussion sinsemellan författarna till det här arbetet gällande 
val av tillagningskärl. Diskussionen ledde till beslutet att fetterna borde tillredas i både stekpanna 
och kastrull för att utesluta kärlets påverkan på resultatet. Resultatet av dessa försök presenteras i 
Tabell 19. Det visade sig att val av kokkärl hade en inverkan på resultatet. Ingen antändning 
inträffade vid de fyra försöken som utfördes i stekpanna. Däremot skedde antändning i tre av fyra 
försök i kastrull. Det är inte klarlagt vilka av tillagningskärlets egenskaper som har störst inverkan 
på antändningsrisken men tre teser diskuteras nedan.  

• Den första tesen är att kastrullens höga kanter skulle kunna innebära en större ansamling 
av pyrolysgaser jämfört med stekpannan. Den stora mängden pyrolysgaser innebär en ökad 
risk för antändning.  
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• Den andra tesen har att göra med de kolrester som ansamlades i botten på stekpannan som 
användes till tillredning av livsmedel. Kolresterna var svåra att få bort vid rengöring och 
kan ha haft en isolerande effekt vid försöken. Det skulle i så fall kunna innebära att 
kontaktytan mellan livsmedlet och stekpannan inte blir så varm som det är tänkt.  

• Den tredje och sista tesen är kastrullen eventuellt skulle kunna sluta mer tätt mot 
spisplattan än vad stekpannan gör. 

Med utgångspunkt i resonemangen ovan dras slutsatsen att det inte går att bortse från 
tillagningskärlets inverkan på resultatet. Det innebär att utfallet vid respektive försök i det här 
arbetet skulle kunna blivit annorlunda om en annan typ av kärl hade använts.  

I Tabell 19 nedan går det att utläsa att smöret antände i kastrullen både vid försök med 25 gram 
och 50 gram. Vid testerna med Milda Kockens Val skedde ingen antändning vid tillredning av 25 
gram. Eftersom temperaturen på spisplattan är densamma i alla försök bör detta resultat bero på 
att det inte bildas tillräckligt med pyrolysgaser vid tillredning av en så pass liten mängd flytande 
matfett. Det skulle kunna bero på att Milda Kockens Val är utformad för att klara höga 
temperaturer. Därmed dras slutsatsen att Milda Kockens Val är ett mer brandsäkert val av matfett 
än smör vid stekning. Buda-Ortins (2010) har genomfört experiment som jämför antändligheten 
mellan smör och några olika vanliga typer av matoljor så som olivolja och rapsolja. Buda-Ortins 
kom fram till att antändningsrisken var större för de oljor som testades i experimenten än för smör. 
Slutsatsen blir därför att matfettet Milda Kockens Val som användes vid försöken i detta 
experiment är ett mer brandsäkert val än många andra typer av matfetter.  

Tabell 19. Resultatet från de utökade försöken på smör och Milda Kockens Val. Alla försök utfördes på temperatur motsvarande gjutjärnsspis, det vill 
säga 600 °C. 

Matfett Vikt Tillagningskärl Antändning? 
Smör 25 g Stekpanna Nej 
Smör 25 g Kastrull Ja (10 min) 
Smör 50 g Stekpanna Nej 
Smör (ordinarie försök) 50 g Kastrull Ja (8 min) 
Milda Kockens Val 25 g Stekpanna Nej 
Milda Kockens Val (ordinarie försök) 25 g Kastrull Nej 
Milda Kockens Val 50 g Stekpanna Nej 
Milda Kockens Val 50 g Kastrull Ja (12 min) 

 

6.4 Påverkan av att använda en stekpanna till föremålen som annars glöms direkt 
på plattan 

De föremål som i verkligheten tenderar att glömmas kvar direkt på spisplattan testades i 
experimenten i en stor stekpanna istället för direkt på spisplattan. Anledningen till det var att 
spisplattan inte skulle bli förstörd och för att inget föremål skulle fastna på plattan och därmed 
påverka de andra försöken. På en spisplatta finns det inga omslutande kanter vilket gör att 
exempelvis smält plast kan rinna bort från den varma plattan. För att försöka efterlikna detta 
fenomen användes en stekpanna som var större än spisplattan vid dessa försök. Plastskärbrädan 
var det enda föremålet som smälte vid försök direkt på spisplattan men som det går att se i Figur 
19 var det endast en mindre mängd plast som smälte och rann ut i kanterna på stekpannan. Det 
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indikerar på att användningen av en stekpanna för att skydda spisplattan inte har begränsat 
utspridningen av föremålen i någon större utsträckning.  

 
Figur 19. Bilden visar plastskärbrädan efter tre timmar i stekpannan på temperatur motsvarande gjutjärnsplatta. 

I försöket med tidning och hushållspapper så välte tidningsbunten och hushållsrullen. I de här 
försöken innebar kanten på stekpannan att föremålen inte trillade helt utan istället lutade mot 
stekpannan, se Figur 20. I verkligheten då det inte finns en kant att luta mot finns det en risk att 
dessa föremål hade trillat och då eventuellt hamnat på någon brännbar yta vilket hade kunnat leda 
till en brandspridning. Detta beror såklart på hur och vart tidningarna eller hushållspappret landar. 

  
Tidningsbunten välte under försöket 
och kanten på stekpannan håller uppe 
de tidningar som har vält. 

Hushållsrullen ligger mot stekpannans 
kant. 

Figur 20. Föremål som lutar mot stekpannas kant. 

Ett annat problem som kan uppstå när en stekpanna används vid försöken direkt på spisplattan är 
att det finns ett värmeövergångsmotstånd mellan plattan och stegjärnet som kan påverka resultatet. 
Värmegradienten genom stekjärnet bör dock vara marginellt på grund av den goda värmeledande 
förmågan.  
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6.5 Tillförande av luft 
I ett verkligt scenario när föremål glöms kvar på en spis finns det förmodligen inga personer i 
utrymmet närmst spisen. I försöken som genomfördes i det här arbetet så fanns det emellanåt 
personer i rörelse runt experimenten. Dessa rörelser kan ha förändrat luftförhållandena som i sin 
tur kan ha påverkat försöken. Samma effekt skulle kunna ske i verkligheten av till exempel ett 
öppet fönster. Beroende på om föremålet på spisen glöder eller ej påverkar förändrade 
luftförhållanden utfallet på olika sätt. Som nämnt i kap 2.3.2 kan endast vissa typer av föremål 
glöda och en vindpust vara anledningen till att en glödbrand övergår till flambrand, men blir vinden 
för stark kan glöden istället slockna. Vilka hastigheter på vinden som krävs för de olika utfallen är 
inte klarlagt. Om en vindpust träffar ett föremål som inte glöder kommer antändningsrisken att 
minska. Det beror på att en vindpust både medför en viss kylning av ytan och dessutom blåser 
bort pyrolysgaserna från föremålet vilket minskar koncentrationen av pyrolysgaser och därmed 
antändningsrisken. Rörelserna i laboratoriet bedöms inte ha påverkat resultatet i försöken 
nämnvärt. Ett öppet fönster skulle däremot kunna påverka utfallet i ett verkligt scenario.  

I ett av försöken med hushållspappret skedde antändningen i samband med att rullen välte. När 
rullen välte skulle den kunna ha skapat en vindpust som ledde till glödbranden övergick till en 
flambrand. Detta kan vara ett exempel på när förändring i luftförhållandet påverkar utfallet av ett 
scenario. 

6.6 Användning av lock eller inte? 
Vid försöken gällande tillagning i kastrull genomfördes samtliga försök utan lock, bortsätt från vid 
uppkokning av pastavattnet då lock användes. I vissa av försöken, till exempel vid kokning av 
potatis, hade det kanske varit mer verklighetstroget att ha lagt ett lock på glänt under tillagningen. 
Brandrisken anses vara väldigt liten vid tillagning i kärl med lock som ligger helt på men däremot 
skulle ett lock som ligger på glänt kunna påverka försökens resultat. Locket hade gjort så att en del 
av vattenångan hade stannat kvar i kastrullen längre vilket hade inneburit att det hade tagit längre 
tid för vattnet att koka bort. Det hade i sin tur lett till att det tar längre tid för pyrolysgaser att 
produceras. Ett lock kan också leda till att tillgången på syre i kastrullen minskar vilket kan försvåra 
en antändning. Å andra sidan kan ett lock också bidra till att en större mängd pyrolysgaser kan 
ansamlas i kastrullen vilket kan påskynda en antändning.  

6.7 Vågen 
Under försöken loggades massförlusten kontinuerligt för respektive föremål. Vågen som användes 
under försöken gav ibland resultat som inte stämde överens med verkligheten. Exempelvis 
registrerades vikten i flera fall som negativ efter avslutat försök och i så gott som alla försök sjönk 
vikten kraftigt under de första 10 minuterna trots att i princip inga synliga pyrolysgaser avgavs. 
Efter avslutat försök vägdes resterna av föremålen som testats på en annan våg än försöksvågen 
och dessa vikter stämde sällan överens med den loggade massförlusten.  

Försöksvågens felmarginal var +/- 0,05 % vilket är väldigt lite. För exempelvis 160 gram 
kycklingfilé innebär det att vågen skulle kunna visa vikter mellan 159,92 gram– 160,08 gram. Vid 
försöken uppmättes betydligt större avvikelser än så mellan försöksvågens slutvikt och den slutvikt 
som uppmättes när resterna av föremålet placerades på en annan våg. Anledningen till att vikterna 
inte stämmer överens tros bero på den snabba viktminskningen som försöksvågen uppvisar under 
de första 10 minuterna. 
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7. Diskussion av resultat 
I detta avsnitt diskuteras resultaten som presenterats i avsnitt 5. I diskussionen ingår bland annat 
en jämförelse mellan resultaten från det här arbetet och tidigare studier samt en diskussion gällande 
mängdens inverkan på resultatet. 

7.1 Jämförelse av resultaten mot tidigare undersökningar 
I detta avsnitt kommer några av resultaten från det här examensarbetet att jämföras med resultat 
från andra försök. 

7.1.1 Potatis 
I det försök som genomfördes i det här examensarbetet skedde ingen antändning av den kokta 
potatisen på temperatur motsvarande gjutjärnsspis, inom den maximala tidsgränsen tre timmar. 
Efter avslutat försök hade en stor massförlust skett och potatisens undersida hade förkolnats, se 
Figur 21. Adolfsen (2016) genomförde också försök på potatis med resultatet att ingen antändning 
skedde. Adolfsens försök pågick i drygt 4,5 timmar och efter avslutat försök var potatisen 
förkolnad på undersidan. Adolfsen preciserar inte vilket spistyp som användes vid försöket. Även 
Eklöf (2017) har genomfört försök på kokt potatis på gjutjärnsspis. Eklöf kokte först potatisen 
separat för att därefter lägga ner den i en torr kastrull. Försöket avbröts efter 42 minuter utan 
antändning och beskriver då att rökproduktionen avstannade redan efter 15 minuter. Som nämnt 
i avsnitt 4 har även en sakkunnig på en räddningstjänst gjort försök på potatis. Denna person 
började med att koka potatisen. Därefter hälldes vattnet i kastrullen av för att se om potatisen 
kunde börja brinna när den hade kontakt med kastrullens botten och inget vatten fanns kvar. Efter 
17 minuter hade endast en liten rökutveckling skett och den sakkunniga valde då att lägga på ett 
lock för att se om det skulle leda till en större ansamling av pyrolysgaser och därmed en antändning. 
Då inte heller detta gav antändning valde den sakkunniga att genomföra ett försök med en 
gasolbrännare. I tre omgångar om 30–60 sekunder värmde gasolbrännaren potatisarna vilket 
gjorde att dessa glödde och förkolnade, men ingen flamantändning inträffade. Sammantaget tyder 
dessa försök på att det inte föreligger någon antändningsrisk om kokt potatis glöms kvar på en 
varm spisplatta.  

   
Undersidan av de kokta 
potatisarna efter avslutat försök i 
detta examensarbete.  

Undersidan av potatisen efter 
Adolfsens avslutade experiment. 
Bildkälla: (Adolfsen, 2016). 

Potatis efter Eklöfs avslutade 
försök. Den vänstra potatisen är 
vänd för att visa undersidan av 
potatisen. Bildkälla: (Eklöf, 2017). 

Figur 21. Bilder från avslutade försök med kokt potatis. 
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7.1.2 Korv 
I detta examensarbete genomfördes försök med kokt wienerkorv. Korvarna placerades i en 
vattenfylld kastrull som ställdes på spisplattan och därefter ställdes plattan in på temperatur 
motsvarande gjutjärnsspis. Efter tre timmar avslutades försöket då den maximala försökstiden 
uppnåtts utan att antändning skett. Korvarna hade då blivit rejält brända, se Figur 22. I 
teoriavsnittet om protein, se avsnitt 2.3.3, presenteras information om att korv inte reagerar på 
riktigt samma sätt vid uppvärmning som en köttbit. Köttbiten släpper ifrån sig mer vatten än vad 
korven gör eftersom korven innehåller ingredienser som hjälper till att bibehålla vattnet. Det 
medför att köttbitar krymper mer än korv vid uppvärmning. Att det förhöll sig på det här sättet 
blev tydligt vid jämförelse av experiment gällande korv, högrev och kyckling. Korven blev vid 
försök bränd och tappade mycket i vikt men inte alls i samma utsträckning som köttbiten och 
kycklingfilén som krympte till den grad att de praktiskt taget försvann.  

Eklöf (2017) genomförde i sitt examensarbete försök på falukorv som placerades i en kall kastrull 
utan matfett. Kastrullen placerades på spisplattan i gjutjärn som därefter slogs på. Eklöf avslutar 
försöket efter 70 minuter då ingen antändning har skett. Det finns flera olika typer av korv vilket 
skulle kunna påverka resultatet, exempelvis har falukorven i Eklöfs försök en fetthalt på 23 % 
medan wienerkorven i det här arbetet har en något lägre fetthalt (19 %). Trots skillnaden i fetthalt 
mellan korvarna i försöken är resultaten samstämmiga och tyder på att korv inte antänder om den 
glöms bort på en varm spisplatta. Det gäller dock endast tillredning av korv utan matfett. Om 
korven steks i någon form av smör eller olja skulle utfallet kunna bli annorlunda men inga försök 
gällande detta scenario har genomförts eller återfunnits i litteraturen. 

  
Wienerkorv efter avslutat försök 
i detta examensarbete. 

Falukorv efter avslutat försök i Eklöfs examensarbete. 
Korvbiten längst till höger har vänts för att visa 
undersidan av korven. Bildkälla: (Eklöf, 2017). 

Figur 22. Bilder från avslutade försök med korv. 

7.1.3 Bacon 
I det här examensarbetet har flera försök på bacon på temperatur motsvarande gjutjärnsspis 
genomförts med varierande utfall. Vid det första försöket antände baconet efter ungefär 15–16 
minuter, se den vänstra bilden i Figur 23. Däremot skedde ingen antändning när försöket 
upprepades. Teser kring varför resultatet skiljer sig åt diskuteras i avsnitt 6.1. Vid försök på 
temperatur motsvarande glaskeramikhäll skedde ingen antändning. Adolfsen (2016) genomför 
också försök på bacon på gjutjärnsspis med resultatet att antändning sker efter 15:40 minuter vilket 
stämmer väl överens med det första försöket som genomfördes i detta examensarbete. 
Sammantaget tyder resultaten på att det finns risk för att antändning sker om bacon lämnas i 
tillagningskärlet på en gjutjärnsspis. 
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Antändning efter 15–16 
minuter vid försök i det 
här examensarbetet. 

Antändning efter 15 minuter och 40 sekunder 
vid Adolfsens försök. Bildkälla: (Adolfsen, 
2016). 

Figur 23. Bilder från antändningsögonblicket vid tillredning av bacon på gjutjärnsspis. 

7.1.4 Tidningar 
I försöken som genomförs i det här examensarbete gjordes tester på en bunt tidningar. Syftet var 
att undersöka antändningsrisken när en bunt med tidningar glöms direkt på spisplattan men för 
att inte riskera att förstöra spisplattan placerades tidningarna i en stor torr stekpanna. Efter drygt 
1,5 timmar kunde glöd urskiljas i tidningspappret och efter drygt 2 timmar antände tidningsbunten, 
se Figur 24. Lågan som uppstod var relativt låg och självslocknade snabbt för att därefter 
återuppstå i en annan del av tidningen där den återigen självslocknade. Anledningen till att lågan 
självslocknade tros bero på lokal brist av bränsle. Tidningen var i princip helt förkolnad innan 
antändning uppstod. Antändning uppstod på ett litet område som inte var förkolnat men när detta 
område hade brunnit fanns inget bränsle kvar inom området och flamman slocknade. Eftersom 
antändning skedde på temperatur motsvarande gjutjärnsspis återupprepades försöket på 
glaskeramikhäll. Vid detta försök uppstod ingen glöd eller flambrand utan tidningspappret fick 
endast en svag färgskiftning, se Figur 24.  

Adolfsen (2016) har också genomfört försök på tidningspapper med resultat som skiljer en del 
från de resultat som presenteras i det här examensarbetet. Vid försök på gjutjärnsspis fick Adolfsen 
flamantändning efter cirka 12 minuter, se Figur 24. Den maximala flamhöjden som Adolfsen 
uppmätte var ungefär 21 cm och flambranden pågick i ungefär 8 minuter innan hela 
tidningsbunten var förkolnad och självslocknade. Anledningen till att tiden till antändning är så 
pass mycket kortare i Adolfsens försök jämfört med försöken i detta arbete tros bero på att 
Adolfsen genomför sitt försök med en större mängd tidningspapper samt använder sig av en 
spisplatta med högre effekt. Mängden tidningspapper i Adolfsens försök var 349 gram jämfört 
med de 134 gram som användes vid försök i detta arbete. Spisplattorna har samma storlek men 
däremot skiljer sig effekten åt. I Adolfsens försök är effekten var 2000 W jämfört med 1500 W 
som används i det här arbetet. En större mängd tidningspapper isolerar värmen i högre 
utsträckning vilket resulterar i högre temperaturer i tidningsbunten. Mängdens inverkan på 
resultatet diskuteras i avsnitt 7.2. 
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Adolfsen (2016) genomförde även försök på tidningspapper på en keramisk häll. I detta försök 
ställdes plattans effekt in på lägsta möjliga nämligen 220 W och mängden tidningspapper som 
användes var 821 gram tidningspapper vilket är ungefär sex gånger så stor mängd som användes 
vid försöken i det här arbetet. Adolfsens försök pågick i 3,5 timmar utan att flambrand inträffade, 
däremot började tidningarna att glöda, men det preciseras inte vid vilken tidpunkt det inträffade. 
Den stora mängden tidningspapper tros vara orsaken till att tidningarna blir betydligt mer 
värmepåverkade i Adolfsens försök än vid försöken i detta arbete, se Figur 24. En ökad mängd 
tidningspapper bidrar till att isoleringen av värmen från spisplattan ökar, att mängden brännbart 
material ökar samt att tidningarna sluter tätt mot plattan i en större utsträckning till följd av den 
ökade egentyngden. Sammantaget tyder resultaten på att det finns en risk för antändning vid 
tidningspapper på både gjutjärnsspis och glaskeramikhäll.  

 
Försök från detta examensarbete. 
Antändning av tidningsbunt efter drygt 
2 timmar på temperatur motsvarande 
gjutjärnsspis. 

 
Adolfsens försök. Antändning av 
tidningsbunt på gjutjärnsspis efter cirka 12 
minuter. Bildkälla: (Adolfsen, 2016). 
  

 
Försök från detta examensarbete. 
Tidningsbunt på temperatur 
motsvarande glaskeramikhäll, ingen 
antändning skedde och försöket 
avslutades efter 3 timmar. Bilden visar 
undersidan av tidningsbunten efter 
avslutat försök. En svag färgskiftning 
går att urskilja inom det rödmarkerade 
området. 

 
Adolfsens försök. Tidningsbunt på 
keramikhäll, glödbrand inträffade men 
ingen flamma, försöket avslutades efter 3,5 
timmar. Observera skillnaden mellan denna 
bild och bilden till vänster. Bildkälla: 
(Adolfsen, 2016). 
 
 
  

Figur 24. Visar bilder från försök med tidningar. De översta bilderna är tagna vid försök på gjutjärnsplatta medan de undre bilderna visar försök 
på keramikhäll. 
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7.1.5 Trä 
I försöken som utfördes i det här arbetets experiment användes en bit av en skärbräda i acaciaträ 
för att illustrera trä. Träbitens dimensioner var 19 x 10 x 2 cm och vikten 210 gram. Figur 25 nedan 
visar hur skärbrädans undersida såg ut efter tre timmar med spistemperatur motsvarande 
gjutjärnsspis. Ingen antändning skedde men skärbrädans undersida ändrade färg och förkolnade. 
Adolfsen presenterar i sin bok Komfyrbranner – Etterforskning, evaluering og forebygging två försök på 
träslevar på en gjutjärnsspis. I det första försöket användes en träslev av björkträ som vägde 
47 gram. Efter knappt 13 minuter antändes träsleven. Adolfsen upprepade försöket men med 
skillnaden att han då la tre likadana träslevar på spisplattan och antändning inträffade då efter 
5 minuter. 

Tidigare har det diskuterats att en större mängd brännbart material både innebär en ökning av 
pyrolysgaser och isolering av värmen. Det stämmer även i detta fall eftersom de tre träslevarna i 
Adolfsens försök antände snabbare än motsvarande försök med en slev. Men trots att mängden 
trä är ännu större vid försöket med träskärbrädan som utförs i detta examensarbete men skedde 
ingen antändning vid detta försök. Det tros bland annat bero på att skärbrädan var väldigt slät och 
därmed hade en lägre ytråhet än de träslevar som Adolfsen (2016) använde. I avsnitt 2.3.3 beskrivs 
det att ju större ytråhet ett trämaterial har, desto större är risken för antändning. En annan faktor 
som påverkar resultatet är det faktum att träslevarna var gjorda i ett annat träslag än träskärbrädan. 
Brandegenskaperna skiljer sig åt mellan olika träslag vilket påverkar resultatet. I litteraturen har 
flera försök återfunnits som syftar till att undersöka antändningstemperaturen hos bjökträ och 
acaciaträ men eftersom flera förhållanden så som fuktkvot, strålningsintensitet, storlek på 
provkropp inte överensstämmer mellan experimenten är inte resultaten jämförbara. Därmed har 
ingen slutsats kunnat dras gällande hur de två träsorternas antändlighet förhåller sig till varandra. 

 

 

 

 

 
Visar undersidan på 
skärbrädan i acaciaträ efter 
tre timmar på spisplattan 
med temperatur mot-
svarande gjutjärnsspis. Ingen 
antändning skedde. 

Visar försök från Adolfsen på en 
träslev i björkträ på gjutjärnsspis. 
Antändning skedde efter 12:50 
minuter. Bildkälla: (Adolfsen, 2016). 

Visar försök från Adolfsen på tre 
träslevar i björkträ på gjutjärnsspis. 
Antändning skedde efter 5:00 
minuter. Bildkälla: (Adolfsen, 2016). 

Figur 25. Den vänstra bilden visar foto från försök utförda i det här examensarbetet. De två fotona till höger visar bilder från Adolfsens försök på träslevar. 
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7.1.6 Plast 
I de här examensarbetet genomfördes ett försök på plastskärbräda och ett på nappflaska. Både 
föremålen bestod till största delen av polypropenplast. Eftersom ingen antändning skedde vid 
försöken på temperatur motsvarande gjutjärnsspis genomfördes inget försök på glaskeramikhäll 
eller induktionshäll. Adolfsen (2016) genomförde också försök på en plastskärbräda i 
polypropenplast. Vid Adolfsens försök på gjutjärnsspis antände inte skärbrädan men det gjorde 
den däremot vid försök på glaskeramikhäll, se Figur 26. Anledningen till att skärbrädan brann vid 
försöket på glaskeramikhäll men inte på gjutjärnsspis diskuteras i avsnitt 6.2.  

  

 

Bilden visar plastskärbrädan som användes 
vid försök i det här examensarbetet. Väldigt 
lite pyrolysgaser avgavs under försöket och 
ingen antändning skedde. Bilden visar hur 
skärbrädan såg ut efter försöket. 
 

Bilden visar nappflaskan som användes vid 
försök i det här examensarbetet. När 
plasten började smälta produceras en stor 
mängd pyrolysgaser. Bilden visar hur 
nappflaskan såg ut efter försöket. 

 

   
Bilden visar de pyrolysgaser som bildades vid 
Adolfsens försök med en plastskärbräda på 
gjutjärnsspis. Ingen antändning skedde men 
pyrolysgaserna är betydligt kraftigare än vid 
det försök som genomfördes i det här 
examensarbetet. Bildkälla: (Adolfsen, 2016). 

Bilden visar flammorna som uppstod vid 
Adolfsens försök med plastskärbräda på 
glaskeramikhäll. Antändning skedde efter 
03:24 minuter och bilden ovan är tagen 
cirka 4 minuter efter antändning. Bildkälla: 
(Adolfsen, 2016). 

 

Figur 26. Visar fyra olika försök med plast.  
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7.1.7 Smör 
I det här arbetet har flera olika tester på smör genomförts där bland annat olika tillagningskärl och 
mängder har testats. Det konstaterades att smör kan börja brinna på temperaturer motsvarande 
gjutjärnsspis men att det inte kan börja brinna på temperaturer motsvarande glaskermaikhäll. En 
studie som undersökt självantändningstemperaturer för olika matlagningsoljor, margarin samt 
smör har utförts av Buda-Ortins (2010). Testerna i denna studie genomfördes i småskaliga försök 
där en värmeljusbehållare användes som kärl och en tesked smör testades. Värmeljusbehållaren 
placerades på en platta som värmdes upp. Försöket med smör avslutades när smörets temperatur 
hade uppnått 440 °C, då hade ingen antändning skett. Temperaturen som användes i Buda-Ortins 
försök är 10 °C lägre än den temperatur som har representerat glaskeramikhäll i detta arbete men 
försöket indikerar ändå på att smör inte antänder på temperatuer motsvarande glaskeramikhäll. 
Figur 27 visar bilder från de olika försöken. 

 
Bilden visar en tesked smör 
som värms upp till 440 °C i 
Buda-Ortins försök. Bildkälla: 
(Buda-Ortins, 2010). 
 

 
 
 

 
Bilden visar testbehållaren i Buda-
Ortins smörförsök. Bildkälla: (Buda-
Ortins, 2010) 
  

 
Bilden visar de pyrolysgaser 
som bildades vid försöken 
med smör på glaskeramikhäll. 

 
Bilden visar kastrullen efter avslutat 
försök med smör på glaskeramikhäll. 
  

Figur 27. Visar två olika försök med smör. De två översta bilderna är genomfört av Buda-Ortins (2010) och de två nedersta är genomförda 
i det här arbetet. 
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7.2 Mängdens inverkan på resultatet 
Som nämnt i avsnitt 2.3.1 krävs såväl en tillräcklig utsöndring av pyrolysgaser som en tillräckligt 
hög temperatur för att antändning av ett föremål ska kunna ske. Mängden av ett visst livsmedel 
eller annat föremål vid försöken påverkade både temperaturen och mängden pyrolysgaser och hade 
därför en inverkan på antändningsrisken. En liten mängd brännbart material skulle kunna innebära 
att koncentrationen av pyrolysgaser blir för låg för att antändning ska kunna ske. Men en liten 
försöksmängd leder även till att värmen från spisplattan inte isoleras i samma utsträckning som 
vid en större mängd vilket innebär att temperaturen mellan tillagningskärlet och det brännbara 
materialet blir lägre vid försök på en mindre mängd.  

Vid försök på kökshanddukar kunde det konstateras att den isolerande effekten spelade stor roll 
för resultatet. Vid dessa försök testades en mindre bit av en handduk och en hel handduk och trots 
att ingen av dessa textilier antände med flamma fanns det tydliga skillnader mellan försöken, se 
Figur 28. Vid försöket med den mindre biten kökshandduk bildades endast en mindre mängd 
pyrolysgaser och undersidan av tyget blev något bränt. Vid försöket med en hel kökshandduk 
bilades en större mängd pyrolysgaser och handduken glödde. Anledningen till att glöd uppstod vid 
försöket med en hel handduk tros bero på att den hela handduken skapar ett större värmemotstånd 
än den mindre biten vilket leder till att handdukens temperatur blir högre. Det faktum att mängden 
har en stor inverkan på antändningsrisken skulle kunna innebär att föremål som inte antänt i 
försöken som genomförts i denna studie hade kunnat antända om en större mängd hade testats.  

  
Undersidan av den mindre biten (14 gram) av 
en kökshandduk efter tre timmar på temperatur 
motsvarande gjutjärnsspis. 

Hel kökshandduk (95 gram) efter tre 
timmar på temperatur motsvarande 
gjutjärnsspis. 

Figur 28. Visar bilder efter avslutade försök på kökshanddukar. 
 

Ett försök som illustrerar den testade mängdens effekt på koncentrationen av pyrolysgaser snarare 
än mängdens effekt på temperaturen är de utökade försök som genomfördes på Milda Kockens 
Val. Försöken på det flytande matfettet utfördes i kastrull och vid spistemperatur motsvarande 
gjutjärnsspis. Två olika mängder testades, 25 gram och 50 gram. Ingen antändnings skedde vid 
försök på 25 gram varken i stekpanna eller i kastrull. Däremot så antände 50 gram matfett i kastrull 
men inte i stekpanna, se Tabell 20. I det här fallet innebar inte mängden matfett någon större 
skillnad i isolering utan det var mängden pyrolysgaser som bildades som avgjorde om antändning 
skulle ske eller inte. I försöket med 25 gram blev koncentrationen av pyrolysgaser inte tillräckligt 
stor för att antändning ska kunna ske.   
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Tabell 20. Olika mängder Milda Kockens Val. 

 Vikt Tillagningskärl Antändning? 
Milda Kockens Val 25 g Stekpanna Nej 
Milda Kockens Val  25 g Kastrull Nej 
Milda Kockens Val 50 g Stekpanna Nej 
Milda Kockens Val 50 g Kastrull Ja, 12 min 

 

7.3 Påverkan av redan uppvärmda material 
Under experimenten genomfördes två försök på plast på temperatur motsvarande gjutjärnsspis. 
Ett försök genomfördes på en nappflaska som kokades i vatten. Så länge det fanns vatten kvar i 
kastrullen höll sig temperaturen runt 100 °C och först när vattnet kokat bort blev nappflaskan 
varmare än så. Det andra försöket innefattade en skärbräda som placerades i den stora stekpannan 
som symboliserade försökskategorin ”direkt på spisplattan”. Plastföremålen antände inte i något 
av försöken men det gick ändå att urskilja stora skillnader mellan experimenten. Trots att 
plastföremålen var av samma platssort betedde de sig på olika sätt under försöken, se Figur 29. 
Alla delar i polypropenplast av nappflaskan hade smält och pyrolyserats bort när försöket 
avslutades, endast nappdelen i silikon återstod, se högra bilden i Figur 29. När nappflaskan som 
var uppvärmd av det kokande vattnet kom i kontakt med den varma kastrullens botten började 
den smälta och en stor mängd pyrolysgaser producerades. Vid försöket med plastskärbrädan 
placerades skärbrädan i en kall stekpanna. Det gjorde att skärbrädan värmdes upp långsamt. Vid 
försöket smälte skärbrädan delvis men den pyrolyserade inte alls bort på samma sätt som 
nappflaskan och efter försöket hade skärbrädan inte minskat i vikt i samma utsträckning som 
nappflaskan. Det här försöken exemplifierar skillnaden i pyrolisering beroende på om föremålet 
är föruppvärmt sedan tidigare eller inte.  

  

 

Figur 29. Utseendet av plast efter två olika försök. Den vänstra bilden visar platsskärbrädan och den högra visar nappflaskan. 
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7.4 Proteinrika livsmedel krympte och ”försvann” 
Vid försök på de proteinrika livsmedlen ägg, kyckling och högrev skedde en väldigt stor 
massförlust. Kycklingfilén, högrevsbiten och äggvitan bröts ner i den omfattningen att de inte 
kunde urskiljas med blotta ögat efter avslutat försök. Se exempelvis Figur 30 som visar försök på 
kycklingfilé vid 600 °C. Enligt teorin avger protein vätska och krymper vid uppvärmning men det 
kan inte vara den enda förklaringen till massförlusten i detta fall eftersom proteinet i så fall borde 
sluta krympa när vätskan i proteinet har avgivits. Orsaken till detta fenomen är inte känt men skulle 
kunna tänkas bero på att andelen kol i protein är lägre än i fett och kolhydrater. Det skulle kunna 
innebära att förkolning inte sker i samma utsträckning vid uppvärmning av protein som vid 
uppvärmning av fett och kolhydrater. 

 
6 min. Kycklingfilén läggs i 
den varma pannan i det 
varma matfettet. 
 

 

 
19 min. Pyrolysgaser.  
 
 
 

 
50 min. Kycklingfilén har krympt. 
 
 
 

 
1 h 19 min. Kycklingfilén 
fortsätter att krympa. 

 
1 h 28 min. Kycklingfilén syns 
inte längre. 

 
Stekpannans insida efter att 
försöket avslutades. 

Figur 30. Bilder från försöket med kycklingfilé på 600 °C. 
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8. Implementering av resultat i sakkunnigutlåtande 
I nedanstående avsnitt diskuteras resultaten från försöken samt implementeringen av dessa. 
Dessutom görs en jämförelse mellan resultaten och de analyserade sakkunnigutlåtandena. Slutligen 
förs även en diskussion kring beslutsfattning kopplat till sakkunnigutlåtanden. 

8.1 Risken för antändning av olika föremål 
Genom att jämföra resultaten i det här arbetet med resultat från andra experiment inom samma 
område kunde Tabell 21 tas fram. Tabellen redovisar risken för antändning för de olika föremål 
som ingick i experimenten och för de olika spistyperna. Riskbedömningen bygger på de mängder 
som testats i försöken, om dessa mängder ändras skulle bedömningen kunna bli annorlunda. Även 
andra faktorer skulle kunna påverka utfallet så som tillagningskärlets utformning och spisens 
effekt. Valet av den testade mängden bygger i grunden på att en portion eller enhet testas. Några 
föremål testades flera gånger med varierande mängd varvid slutsatsen drogs att större mängder 
generellt ger en större antändningsrisk. Förhoppningen med tabellen är att den ska underlätta vid 
framtagandet av framtida sakkunnigutlåtande gällande spisbränder. Mer ingående information 
kring försöken finns i Bilaga A – Detaljerad information kring försöken. I avsnitt 7.1 jämförs resultaten 
i detta examensarbete med resultat från liknande försök.  
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Tabell 21. Tabellen sammanställer antändningsriken för de olika föremål och spistyper som ingår i studien. Hur respektive antändningsrisk är framtagen 
framgår av de upphöjda siffrorna i respektive fält. Det bör has i åtanke att induktionshällen endast kan värma upp föremål som är magnetiska. Tabellen 
tar bara hänsyn till de föremål som har ingått i studien och bör därför inte användas vid bedömning av antändningsrisk för andra föremål. 

Livsmedel/föremål Risk för 
flamantändning 
på gjutjärnsspis? 

Risk för 
flamantändning på 
glaskeramikhäll? 

Risk för 
flamantändning på 
induktionshäll? 

Bacon Ja 4, 5 Nej 4 Nej 1 

Disktrasa (oanvänd) Nej 4 Nej 7 Nej 3 

Grytunderlägg i kork Nej 4 Nej 7 Nej 3 
Hushållspapper Ja 4, 5 Osäker 4 Nej 3 
Högrev 2 Nej 4 Nej 7 Nej 1 
Korv 2 Nej 4, 6 Nej 7 Nej 1 
Kycklingfilé 2 Nej 4 Nej 7 Nej 1 
Kökshandduk  Ja 4 Ja 5 Nej 3 
Milda Kockens Val Ja 4 Nej 4 Nej 1 
Pasta Nej 4 Nej 4 Nej 1 
Plast Osäker 4, 5 Ja 5 Nej 3 
Potatis Nej 4, 5, 6  Nej 7 Nej 1 
Smör Ja 4 Nej 4 Nej 1 
Tidning Ja 4, 5 Ja 4, 5 Nej 3 
Trä Ja 4, 5 Osäker 8 Nej 3 
Wellpapp Osäker 4 Osäker 8 Nej 3 
Ägg Nej 4 Nej 7 Nej 1 

1 Bedömningen av antändningsrisken bygger på att ingen antändning skedde vid experiment på varmare spis. Det har antagits att 
induktionshällens uppvärmningshastighet har en försumbar inverkan på antändningsrisken. Om så inte är fallet innebär det att 
antändningsrisken kan ha underskattats. 

2 Om mängden stekfett ändras kan resultatet påverkas vilket kan leda till att stekfettet börjar brinna och antänder proteinet. 

3 Icke-magnetiskt föremål som inte förväntas tillagas i kärl och därför inte kommer antända vid direktkontakt med induktionshällen. 

4 Experiment är genomförda i denna studie. 

5 Experiment är genomförda av Thor Adolfsen (2016). 

6 Experiment genomförda av Emelie Eklöf (2017). 

7 Antagandet bygger på att ingen antändning skedde vid experiment på varmare spis. Inga experimentella resultat har återfunnits 
eller tagits fram. 

8 Antagandet bygger på en jämförelse mellan spisens temperatur samt data för föremålets antändningstemperatur. 

Bacon 
I försöken med cirka 70 gram bacon inträffade flamantändning på första försöket vid en 
temperatur motsvarande en gjutjärnsspis men däremot skedde ingen antändning vid de tre 
upprepade försöken. Teser kring varför utfallet för baconförsöken varierade presenteras i avsnitt 
6.1. När Adolfsen (2016) testade cirka 150 gram bacon på en gjutjärnsspis antände baconet. 
Genom att väga samman Adolfsens resultat och resultatet från försöken i det här examensarbetet 
drogs slutsatsen att det finns en risk att bacon börjar brinna om det glöms på en varm gjutjärnsspis. 
Försöken med bacon på temperatur motsvarande glaskeramikhäll i det här arbetet resulterade inte 
i någon flamantändning och det producerades en mindre mängd pyrolyser vid dessa försök jämfört 
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med försöken på gjutgärnsspis. Därför anses det inte finnas någon risk för antändning av bacon 
på glaskeramikhäll eller induktionshäll. 

Disktrasa 
I försöket med en disktrasa på en gjutjärnsspis användes en ny disktrasa vilket bidrog till att 
disktrasan inte låg helt dikt an mot stekpannan. Om disktrasan istället hade varit blöt när i början 
av försöket hade den formats efter underlaget, vilket skulle kunna vara fallet om en disktrasa glöms 
på en spisplatta i ett hem. En använd disktrasa kan dessutom ha avlagringar av smuts i sig som 
bidrar till att den skulle kunna vara mer lättantändlig. En annan faktor som skulle kunna påverka 
utfallet men som inte har undersökts är ifall disktrasan hade varit ihopknycklad eller inte. Dessa 
faktorer bidrar till en osäkerhet gällande antändningsrisken för använda disktrasor. Däremot finns 
det enligt försöken från det här arbetet ingen risk för att en ny och torr disktrasa skulle kunna börja 
brinna på de undersökta spistyperna. 

Grytunderlägg i kork 
När grytunderlägget i kork testades på gjutjärnsspisen producerades det i princip inga pyrolysgaser 
utan underlägget var bara lite bränt på undersidan efter försöket. Detta tyder på att det inte finns 
någon risk för antändning på någon av spistyperna.  

Hushållspapper 
Försöket med hushållspapper på spisplattan med temperatur motsvarande gjutjärnsspis 
genomfördes två gånger, ett ordinarie försök och ett repeterbarhetsförsök. Resultatet vid de båda 
försöken överensstämde väl med varandra. Hushållspappret började först glöda, för att därefter 
övergå till flambrand efter det att pappersrullen hade vält. Försöken tyder på att hushållspapper 
kan börja brinna vid uppvärmning på gjutjärnsspis men vid försök med hushållspappret på 
glaskeramikspis påverkades inte pappersrullen nämnvärt. Även Adolfsen (2016) har genomfört 
försök på en hushållspappersrulle på en gjutjärnsspis som ledde till antändning. Adolfsen 
genomförde däremot inga motsvarande tester på keramisk spis. Sammantaget tyder försöken på 
att risken för antändning av en hushållspappersrulle som lämnas på en varm glaskeramikhäll är 
väldigt liten. Det som dock talar för att det finns en antändningsrisk är det faktum att testerna på 
tidningsbunten och hushållsrullen i det här examenarbete har liknat varandra. Eftersom 
tidningsbunten bedöms kunna antända på en glaskeramikhäll anses antändningsrisken för 
hushållspapper på glaskeramikhäll vara osäker. 

Högrev 
När högrev testades på temperatur motsvarande gjutjärnsspis producerades en stor mängd 
pyrolysgaser men ingen antändning inträffade. Det indikerar på att högrev i sig inte kan antända 
på någon av spistyperna och det finns därför ingen risk för antändning under de föreutsättningarna 
som rådde vid försöket. Däremot skulle antändning kunna ske om högrevet tillagades i någon 
annan typ av matfett eller en större mängd av befintligt matfett.  

Korv 
Vid försök på wienerkorv i detta arbete förkolnade korvarna men ingen antändning skedde. Eklöf 
(2017) genomförde i sitt examensarbete försök på falukorv. Resultaten från försöken 
överensstämmer relativt väl. Korvarna brändes rejält men antände inte. Med utgångspunkt i dessa 
försök dras slutsatsen att det inte föreligger någon antändningsrisk för korv som tillagas på någon 
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av de undersökta spistyperna. Det ska dock understrykas att slutsatsen endast gäller för korv som 
tillagas utan någon typ av matfett.   

Kycklingfilé 
Under försöket med kycklingfilé på temperatur motsvarande gjutjärnsspis producerades mycket 
pyrolysgaser men däremot inträffade ingen antändning. Det tyder på att kycklingfilén i sig inte kan 
antända på gjutjärnsspisen. Därför finns det ingen antändningsrisk vid någon av spistyperna. Likt 
högrev kan mängden matfett och valet av matfett som kycklingen stekts i påverka 
antändningsrisken.  

Kökshandduk 
I det här arbetet har det gjorts försök på två olika mängder av kökshanddukar. I ett försök användes 
en mindre bit av en kökshandduk och i det andra försöket användes en hel handduk. Båda försöken 
genomfördes på temperatur motsvarande gjutjärnsspis. I försöket med den lilla biten av en 
kökshandduk skedde inte antändning utan den blev endast lite bränd på undersidan. I försöken 
med en hel kökshandduk började handduken glöda men glödbranden övergick aldrig till 
flambrand.  

Eftersom övergången mellan glödbrand och flambrand är komplex och relativt okänd så går det 
inte att utesluta att handduken hade kunnat övergå till flambrand, även med den mängd som 
testades, och det finns därför en risk för antändning. I det här arbetet gjordes inga försök på en 
temperatur motsvarande glaskeramikhäll, det har däremot Adolfsen (2016) gjort. Adolfsen gjorde 
flera försök med olika förutsättningar på kökshanddukar på en keramisk spis där några av försöken 
antände med flamma. Detta indikerar på att det finns risk för antändning om en kökshandduk 
glöms på glaskeramikspisen. Då en kökshandduk inte är magnetisk finns det ingen risk för 
antändning på induktionshällen.  

Milda Kockens Val 
När 25 gram Milda Kockens Val testades på en temperatur motsvarande gjutjärnsspis i en 
stekpanna så skedde ingen antändning inte heller när 25 gram testades i en kastrull. Däremot 
antände matfettet när 50 gram testades i en kastrull, mer information kring dessa försök återfinns 
i avsnitt 6.3. Det här indikerar på att Milda Kockens Val kan antända under rätt förutsättningar. 
Det gjordes inga tester på temperatur motsvarande glaskeramikhäll men eftersom smör som visat 
sig ha en högre antändningsrisk än Milda Kockens Val, inte antände på glaskeramikhällen bör inte 
Milda Kockens Val göra det heller. Sammantaget tyder resultatet på att det finns en antändningsrisk 
finns vid tillagning av Milda Kockens Val på gjutjärnsspis men inte på glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. 

Pasta 
Eftersom temperaturregleringen bygger på försök från pasta har flertalet pastaexperiment 
genomförts. Två försök på pasta vid temperatur motsvarande gjutjärnsspis har genomförts. Ingen 
antändning skedde i något av fallen utan pastan förkolnade endast. Ett försök har i samband med 
temperaturregleringen genomförts på 400 °C vilket är 50 °C grader lägre än den temperatur som 
motsvarar glaskeramikhäll. Ingen antändning skedde heller i detta fall och pastan blev inte lika 
temperaturpåverkad som vid försök på temperatur motsvarande gjutjärnsspis. Sammantaget tyder 
resultaten från försöken på att det inte föreligger någon antändningsrisk för kokt pasta som glömts 
kvar på en varm spisplatta.   
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Plast 
Två olika försök på plastföremål av polypropenplast genomfördes på gjutjärnsspis i detta arbete. 
Ett försök genomfördes på en nappflaska som kokades i en kastrull och det andra försöket 
utgjordes av en bit av plastskärbräda som placerats i en stor stekpanna som representerar scenariot 
”direkt på spisplattan”. Efter avslutat försök på nappflaskan hade flaskdelen smält och pyroliserats 
bort och endast nappdelen i silikon återstod. Vid försöket på skärbrädan smälte skärbrädan endast 
delvis men vid försöket på nappflaskan producerades relativt stora mängder pyrolysgaser vilket 
tyder på att risk för antändning skulle kunna föreligga om en större mängd plast ingått i försöket. 
Inga försök på temperaturer motsvarande glaskeramikhäll genomfördes vid försök i detta arbete. 
Adolfsen (2016) genomförde försök på plastskärbräda av polypropenplast på både en gjutjärnsspis 
och på en glaskeramikhällen. Adolfsen använde sig av en hel skärbräda som var tjockare än den 
som användes vid försök i detta arbete. Adolfsen fick antändning på glaskeramikhällen men inte 
på gjutjärnsspisen och menar på att det har att göra med att glaskeramikhällen har en snabbare 
uppvärmning. Eftersom flera vanliga plastsorter i teoriavsnittet 2.3.3 uppges ha 
antändningstemperaturer som understiger 600 °C går det inte att utesluta att det föreligger risk för 
antändning av plast på gjutjärnsspis. Slutsatsen som dras är att antändningsrisken för plast på 
gjutjärnsspis är osäker men när det gäller glaskeramikhällen är det är klarlagt att det finns en 
antändningsrisk. 

Potatis 
Vid försök med kokt potatis på gjutjärnsspis producerades endast en liten mängd pyrolysgaser och 
ingen antändning skedde. Adolfsen (2016) och Eklöf (2017) erhöll liknande resultat vid försök på 
potatis vilket visar på att det inte finns någon antändningsrisk för kokt potatis som glöms kvar på 
en varm gjutgärnsspis. 

Smör 
Flertalet försök med smör har genomförts i detta examensarbete. Resultatet från dessa försök visar 
att det finns risk för antändning av smör på gjutjärnsspis vid de båda mängderna 25 gram och 50 
gram. Vid försök på glaskeramikhäll genomfördes både försök på den temperaturmodifierade 
gjutjärnsplattan samt på en riktig glaskeramikhäll. Mängden smör som användes vid dessa försök 
var 50 gram. Smöret antände varken på den riktiga glaskeramikhällen eller på den 
temperaturmodifierade gjutjärnsspisen. I litteraturen återfanns experiment som syftade att 
undersöka antändningstemperaturen på smör genom att värma upp smöret på en varm platta. I 
försöket värms smöret upp till 440 °C utan att antändning av smöret skedde, läs mer om detta 
försök i avsnitt 7.1.7. Sammantaget tyder dessa resultat på att det finns risk för antändning av smör 
på gjutjärnsspis men inte på glaskeramikhäll eller induktionshäll. 

Tidningar 
Både i Adolfsens (2016) försök och i försök i detta arbete antände tidningspapper på 
gjutjärnsspisen. Därmed dras slutsatsen att det föreligger risk för antändning på denna spistyp. 
Gällande antändningsrisken på glaskeramikhällen är resultaten inte lika samstämmiga. Vid försök 
på temperaturer motsvarande glaskeramikhäll i detta examensarbete kunde endast en svag 
färgskiftning på tidningarnas undersida identifieras och ingen antändning skedde. Vid Adolfsens 
försök skedde ingen flamantändning men däremot glödde tidningarna. Eftersom övergången 
mellan glödbrand och flambrand är så pass okänd går det inte att utesluta att en flambrand skulle 
kunna uppstå om en bunt tidningar har varit placerade på en varm glaskeramikspis. 
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Trä 
I detta arbete genomfördes försök på en bit av en träskärbräda (acaciaträ) på gjutjärnsspis. 
Undersidan av skärbrädan blev vid försöket bränd men ingen antändning skedde. Adolfsen (2016) 
genomför två försök på träslevar på gjutjärnsspis med resultatet att antändning sker vid båda 
försöken. Eftersom antändning skedde vid Adolfsens försök dras slutsatsen att det finns risk för 
flamantändning för trä på gjutjärnsspis. Inga försök på trä på just glaskeramikspis har återfunnits 
i litteraturen. Däremot har försök återfunnits i Ignition Handbook av Babrauskas (2003) som syftar 
till att undersöka antändningstemperaturen hos olika träslag som exponeras för en konstant 
temperatur i upp till sex timmar. Dessa antändningstemperaturer presenteras i Tabell 22 och 
samtliga temperaturer understiger 450 °C. Med utgångspunkt i dessa försök kan risken för 
antändning på glaskeramikhäll inte uteslutas. Ingen risk föreligger för antändning av trä på 
induktionshäll eftersom endast magnetiska material värms upp på induktionshäll.  

Tabell 22. Antändningstemperaturer för några vanliga träslag. Provbitarna i försöket var relativt små och försöken pågick under flera timmar. 

Träslag Antändningstemperatur [°C] 
(Babrauskas, 2003, s. 241) 

Tall 203 
Lönn 232 
Cypress 241 
Kastanj 254 
Ek 257 

 

Wellpapp 
Vid försöken i detta examensarbete har mängden som testats i respektive försök varit en portion 
eller en enhet. Vid försök på wellpapp finns det inte ett naturlig val gällande vilken mängd som 
bör representera en enhet. Mängden wellpapp som användes vid försök i detta examensarbete var 
en ganska liten bit wellpapp som vägde 11 gram och hade dimensionerna 16 x 13,5 cm. Vid 
försöket blev wellpappen lite bränd på undersidan men ingen risk för antändning förelåg. Däremot 
kan inte antändning av wellpapp uteslutas eftersom ett annat val av mängd, exempelvis en 
pizzakartong, hade kunnat innebära att risk för antändning. Enligt avsnitt 2.3.3 har wellpapp en 
antändningstemperatur på ungefär 427 °C vilket innebär att det finns en teoretisk risk för att 
wellpappen antänder om värmeförlusterna från spisplattan är små. Med bakgrund i detta 
resonemang klassificeras risken för antändning på gjutjärnsspis och glaskeramikhäll som osäker. 
Däremot föreligger ingen risk för antändning på induktionshäll eftersom denna typ av spis endast 
värmer upp magnetiska föremål. 

Ägg 
Vid försök med ägg på gjutjärnsspis fanns det ingenting som talade för att antändning skulle kunna 
ske. Koncentrationen av pyrolysgaser ovanför kastrullen var låg och ägget isolerar inte värmen från 
spisplattan i någon större utsträckning. Slutsatsen från försöket är att ägg inte kan antända på 
någon av de undersökta spistyperna. 
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8.2 Jämförelse av resultat och befintliga sakkunnigutlåtande 
Ett sakkunnigutlåtande innefattar en bedömning kring hur ett eventuellt brandförlopp hade kunnat 
se ut om extern part inte hade ingripit. Den sakkunniga bedömer bland annat risken för brand- 
och rökgasspridning. Risk för brandspridning uppstår endast om antändning har skett eller om det 
finns risk för antändning. Det bero på att det inte finns risk för spridning om det inte finns någon 
risk för antändning. Vid framtagandet av de sakkunnigutlåtande där brand faktiskt har uppstått 
ligger fokus på spridningsrisken vilket gör att dessa utlåtande är svåra att jämföra med resultatet i 
det här arbetet. Däremot går det att göra en jämförelse mellan resultaten i det här arbetet och 
bedömningarna de sakkunniga gör i de fall där brand inte har uppstått eftersom de sakkunniga då 
behöver konstatera om det förelåg någon antändningsrisk eller inte. I några av de undersökta 
sakkunnigutlåtandena stämde föremålet som nämndes i utlåtandet överens med något av 
föremålen som testats i detta examensarbete. Nedan jämförs sakkunnigutlåtandenas slutsatser 
utförda experiment.  

I ett exempel från de insamlade sakkunnigutlåtandena beskriver den sakkunniga att torrkokning av 
potatis kan resultera i antändning med decimeterhöga lågor. I försöket med potatis i det här arbetet 
producerades endast en liten mängd pyrolysgaser och ingen antändning skedde. Det finns flera 
utförda experiment kopplat till just antändning av kokt potatis. I avsnittet 7.1.1 beskrivs dessa och 
antändning inträffar inte i något av experimenten. Att fyra oberoende experiment får ett annat 
resultat än det som en sakkunnig presenterar i sitt utlåtande skulle kunna indikera på att kunskapen 
för hur olika föremål beter sig vid uppvärmning i vissa fall är bristfällig och att användande av 
referenser för att styrka resonemang kan vara bra. 

Två av de undersökta sakkunnigutlåtandena berör korv som glömts kvar på en varm spisplatta. 
Korvarna har inte i något av de två fallen antänt innan räddningstjänstens ankomst. Det innebär 
att den sakkunniga måste ta ställning till om antändning skulle kunna ske för att kunna bedöma 
spridningsrisken. I det ena utlåtandet menar den sakkunniga på att det är mindre troligt att 
brandspridning skulle kunna ske men att det inte går att utesluta. I det andra utlåtandet gör den 
sakkunniga bedömningen att ingen risk för brandspridning föreligger. Vid en sammanvägning av 
resultatet från försöken i det här examensarbetet och Eklöfs (2017) arbete dras slutsatsen att det 
inte finns någon risk för att brand uppstår om korv glöms bort på spisen. Båda sakkunniga skriver 
att det är osannolikt att en brand skulle kunna uppstå och få spridning i lägenheten men en av de 
sakkunniga menar på att denna risk inte kan bortses från.  

I ett av de utlåtande som behandlade samma föremål som ingått i det här arbetet gjordes en 
bedömning av risken vid kokta ägg som glöms på spisen. Den sakkunniga konstaterar att de 
bortglömda äggen i sig inte innebär någon risk för uppkomst av brand men menar på att värmen 
från spisplattan skulle kunna innebära att plast och fett från köksfläkten skulle kunna smälta och 
starta en brand. I det här arbetet konstateras det att det inte finns någon antändningsrisk om kokta 
ägg glöms på spisen. Utlåtandet stämmer således överens med slutsatserna i det här arbetet. 
Gällande att smältning av fett och plast i köksfläkten har det inte undersökts närmre i försöken i 
detta arbete. 

I ett utlåtande som nämner pasta som orsak till brandtillbudet har ingen antändning skett och den 
sakkunniga bedömer inte heller att det finns någon risk för att den kvarglömda pastan skulle kunna 
bidra till en brand. I ett annat utlåtande som också berör pasta beskrivs det att en brand har startat 
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och spridit sig till fläkt, överskåp samt tak, och att spisplattan var varm när räddningstjänsten 
påbörjar sin insats. Trots att brand uppstått i det här fallet valdes det ändå att studera utlåtandet 
lite djupare. Den boende uppgav att hen kokat pasta men därefter somnat ifrån maten och vaknat 
när branden var ett faktum. Den sakkunniga har inte fått någon information som motsäger att det 
är pasta som orsakade branden. Vid försöket med pasta på gjutjärnsspisen i det här arbetet så 
antände pastan inte. Istället förkolnade pastan i botten av kastrullen vilket gav ett skyddande lager 
för den pasta som ännu inte förkolnat. Efter tre timmar hade förkolning skett även i det översta 
lagret av pasta. I försöket som genomfördes i det här arbetet med pasta ansågs det väldigt 
osannolikt att pastan skulle kunna antända. Detta baseras på observationen att det inte 
producerades tillräckliga mängder med pyrolysgaser samt att pastan blev förkolnad vilket innebär 
att det inte fanns något brännbart material kvar. Det här skulle kunna ge en indikation på att 
branden som beskrevs i det andra utlåtandet startade på ett annat sätt än i pastan och det skulle 
kunna innebära att det kanske fanns ett annat startföremål som missades. Genom att veta vilka 
föremål som har en risk att antända eller inte antända vid uppvärmning kan den sakkunniga lättare 
dra slutsatser om startföremålet och på så vis ge bättre utlåtande om spridningsrisken. Det är inte 
den sakkunnigas uppgift att presentera brandorsaken, men vet den sakkunniga vad som är 
brandorsaken blir det lättare att dra slutsatser om hur branden hade kunnat fortsätta. Resultaten 
från det här arbetet skulle även kunna hjälpa kriminaltekniker eller brandutredare att lättare 
fastställa brandorsaken.  

En del av de sakkunniga i de analyserade utlåtandena som menar på att det fanns risk för 
brandspridning trots att det endast varit en rökutveckling på platsen skriver att värmen från spisen 
hade kunnat få plast eller intorkat fett från spisfläkten att smälta och droppa ner på spisen. Detta 
skulle innebära att en brand startar vilket i förlängningen hade kunnat leda till brandspridning. I 
det här arbetet har det inte undersökts om värmen från spisen kan leda till att fett eller plast från 
fläkten droppar ner, inte heller ifall dessa droppar skulle kunna börja brinna och i så fall agera som 
pilotlåga till föremålet i kokkärlet. Däremot så gick det under försöken i det här arbetet att hålla 
handen en bit ovanför spisplattan som var inställd på 600 °C utan att det brändes. Detta indikerar 
att temperaturen en bit ovanför spisen inte blir tillräckligt varm för att smälta fett eller plast. Det 
ska pointeras att under försöken användes bara en kokplatta, i ett hem brukar det finnas fyra plattor 
på en spis. Om fler än en platta är igång samtidig skulle det kunna ge en högre temperatur men det 
är som nämnt inget som har undersökts i arbetet. Ingen källa har återfunnits som antingen 
bekräftar eller dementerar ifall en varm spisplatta kan leda till att fett eller plast droppar från fläkten 
och att det i sin tur kan leda till en brand. Det skulle därför vara intressant att genomföra försök 
där temperaturen ovanför en varm spisplatta mäts. Däremot finns det exempel från 
händelserapporterna som ingick i MSB:s projekt Lärande i bostadsbränder som visar på att om en 
flammande brand väl har startat på spisen så kan fläkten bidra till brandförloppet. De sakkunniga 
som menar på att ingen risk har förelegat för brandspridning i de fall där endast rökutveckling har 
skett har inte nämnt något om att fett eller plast kan droppa från fläkten ner på den varma 
spisplattan. För att göra sakkunnigutlåtandena bättre hade det varit bra om den sakkunniga 
använde referenser som styrker resonemangen gällande antändningsrisk. 
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8.3 Avvägningar vid sakkunnigutlåtande 
I många fall anses det var bra att vara konservativ, exempelvis skadar det inte att dimensionera 
ventilationen av ett utrymme för fler personer än vad som förväntas vistas i utrymmet. Vid 
framtagandet av ett sakkunnigutlåtande kan däremot en konservativ bedömning av 
brandförloppet, det vill säga en bedömning som överskattar de faktiska riskerna, leda till att en 
person som glömt någonting på spisen blir dömd i rätten. Som nämnt i avsnitt 2.2 tittade Thomas 
Mo i sitt examensarbete (2020) närmre på 40 domar och Mo kunde då konstatera att rätten i dessa 
fall aldrig ifrågasatte sakkunnigutlåtandet utan bedömde brandrisken helt utefter utlåtandet. Mos 
arbete indikerar på vikten av korrekta sakkunnigutlåtande eftersom när en sakkunnig skriver att 
det finns en risk för brandspridning, oavsett hur stor eller liten den risken bedöms vara leder det 
enligt Mos arbete ofta till att någon döms. I Sveriges domstolar följs principen att hellre fria än 
fälla. I de fall en sakkunnig har varit osäker på om det fanns en risk eller inte men ändå valt att 
säga att det finns en liten risk motsätts den här principen. Därför är det viktig att den sakkunniga 
endast skriver att det finns risk när det faktiskt finns risk och inte när den sakkunniga är osäker på 
riskbilden. Genom att referera till experiment och forskning i sakkunnigutlåtandena är 
sannolikheten större att dessa utlåtanden blir mer korrekta vilket ger ett bättre 
bedömningsunderlag till domstolarna. Den nya norska databasen Knitre samlar in erfarenheter 
gällande brandutredning men informationen skulle också kunna utgöra underlag vid framtagandet 
av sakkunnigutlåtande. Databasen lanserades den i november 2020 av Norsk brannvernforening 
och Kripos. Databasens åtkomst begränsas till räddningstjänst, polis och universitet. 

För att kunna skriva ett så korrekt utlåtande som möjligt är det viktigt att den sakkunniga har ett 
bra informationsunderlag. Vid analysen av de 104 sakkunnigutlåtandena som ingick i det här 
arbetet undersöktes det hur vanligt det var att den sakkunniga genomförde platsbesök. Det 
framgick att en stor andel av de sakkunniga inte genomförde något platsbesök utan istället 
grundade sina utlåtanden på insatsdokumentation, intervjuer och/eller bilder. Informationen som 
framkommer vid intervjuer med personer som varit på platsen kan vara värdefull vid framtagandet 
av sakkunnigutlåtanden men skulle också kunna leda till att den sakkunnigas egen uppfattning 
påverkas. Bilder kan säga mycket om hur det såg ut efter en händelse och även under en händelse, 
men ger inte alltid en fullständig bild av brandrummet vilket kan göra att den sakkunniga missar 
någon del. Däremot är det inte alltid möjligt för den sakkunniga att genomföra ett platsbesök strax 
efter att händelsen ägt rum för att få en fullständig bild av brandförloppet. Det beror på att 
sakkunnigutlåtanden kan ombes konstruera ett utlåtande flera månader efter det att händelsen har 
inträffat. Efter så lång tid kan brandplatsen vara återställd sedan länge vilket gör att viktiga ledtrådar 
kan ha försvunnit.  

Den sakkunniga har som uppgift att göra svåra bedömningar och ibland ska dessa göras långt efter 
själva händelsen. Dessa bedömningar kan leda till att en annan person blir dömd i domstol. Det är 
därför viktigt att den sakkunniga vidtar alla rimliga åtgärder som krävs för att göra en så korrekt 
bedömning som möjligt.  

  



Spisbränder – en experimentell studie kring antändning av livsmedel och andra föremål på spisen 
	

 60 
 

 

  



Slutsats 

 61 

9. Slutsats 
Antändningsrisk 
Genom en sammanvägning av de försök som genomfördes i det här arbetet och tidigare utförda 
experiment konstruerades Tabell 23. Tabellen väger samman experiment från denna studie med 
tidigare genomförda studier. Av de föremål som ingick i studien tenderade livsmedel som 
innehåller mycket fett, olika pappersprodukter, kökshanddukar och trä att antända. Vid samtida 
experiment utförda i den här studien användes en spisplatta av gjutjärn. Då denna spistyp har en 
lägre uppvärmningshastighet än de andra spistyperna skulle antändningsrisken kunna ha 
underskattats, framförallt för induktionshäll.  

Tabell 23. Tabellen sammanställer antändningsriken för de olika föremål och spistyper som ingår i studien. Hur respektive antändningsrisk är framtagen 
framgår av de upphöjda siffrorna i respektive fält. Antändningsriskerna som presenteras i tabellen är endast representativa för de testade mängderna. 
Under avsnitt 8.1 finns mer ingående beskrivningar kring varje föremåls antändningsrisk. Tabellen tar bara hänsyn till de föremål som har ingått i 
studien och bör därför inte användas vid bedömning av antändningsrisk för andra föremål. 

Livsmedel/föremål Risk för 
flamantändning 
på gjutjärnsspis? 

Risk för 
flamantändning på 
glaskeramikhäll? 

Risk för 
flamantändning på 
induktionshäll? 

Bacon Ja 4, 5 Nej 4 Nej 1 

Disktrasa (oanvänd) Nej 4 Nej 7 Nej 3 

Grytunderlägg i kork Nej 4 Nej 7 Nej 3 
Hushållspapper Ja 4, 5 Osäker 4 Nej 3 
Högrev 2 Nej 4 Nej 7 Nej 1 
Korv 2 Nej 4, 6 Nej 7 Nej 1 
Kycklingfilé 2 Nej 4 Nej 7 Nej 1 
Kökshandduk  Ja 4 Ja 5 Nej 3 
Milda Kockens Val Ja 4 Nej 4 Nej 1 
Pasta Nej 4 Nej 4 Nej 1 
Plast Osäker 4, 5 Ja 5 Nej 3 
Potatis Nej 4, 5, 6  Nej 7 Nej 1 
Smör Ja 4 Nej 4 Nej 1 
Tidning Ja 4, 5 Ja 4, 5 Nej 3 
Trä Ja 4, 5 Osäker 8 Nej 3 
Wellpapp Osäker 4 Osäker 8 Nej 3 
Ägg Nej 4 Nej 7 Nej 1 

1 Bedömningen av antändningsrisken bygger på att ingen antändning skedde vid experiment på varmare spis. Det har antagits att 
induktionshällens uppvärmningshastighet har en försumbar inverkan på antändningsrisken. Om så inte är fallet innebär det att 
antändningsrisken kan ha underskattats. 

2 Om mängden stekfett ändras kan resultatet påverkas vilket kan leda till att stekfettet börjar brinna och antänder proteinet. 

3 Icke-magnetiskt föremål som inte förväntas tillagas i kärl och därför inte kommer antända vid direktkontakt med induktionshällen. 

4 Experiment är genomförda i denna studie. 

5 Experiment är genomförda av Thor Adolfsen (2016). 

6 Experiment genomförda av Emelie Eklöf (2017). 

7 Antagandet bygger på att ingen antändning skedde vid experiment på varmare spis. Inga experimentella resultat har återfunnits 
eller tagits fram. 

8 Antagandet bygger på en jämförelse mellan spisens temperatur samt data för föremålets antändningstemperatur. 
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Sakkunnigutlåtande 
Detaljeringsgraden på de undersökta sakkunnigutlåtandena skiljer sig markant åt. Vissa utlåtanden 
var väldigt detaljerade och gav en grundlig beskrivning av händelsen, de olika möjliga utfallen och 
i två av de undersöka utlåtandena genomfördes även försök för att kunna konstatera om risk för 
antändning förelåg eller ej. Andra utlåtanden presenterade enbart en kort förklaring och 
konstaterade om risk förelåg eller ej.  

För att den sakkunniga ska kunna bedöma brandspridningsrisken i de fall brand inte uppstått innan 
dess att extern part ingrep, behöver hen först ta ställning till om antändningsrisk förelåg eller inte. 
För att kunna avgöra det behöver den sakkunniga ta hänsyn till vilket/vilka föremål som fanns på 
spisen. Men vid sammanställningen av de utlåtanden som berörde fallen där brand inte hade 
uppstått, visade det sig att de kvarglömda föremålen på spisen endast preciserades i 40 % av fallen. 
Det innebär således att i 60 % av de utlåtanden som berör tillbud där ingen brand uppstått, 
genomför den sakkunnige en bedömning av brandspridningsrisken utan att ta hänsyn till vad som 
fanns på spisen. 

I de granskade sakkunnigutlåtandena använde de sakkunniga sig inte av referenser för att stärka 
argument gällande risk för antändning och spridning. Genom att referera till tidigare studier eller 
experiment alternativt utföra egna försök för att styrka eller dementera en tes hade utlåtandena fått 
en större tyngd och sannolikheten för mer korrekta utlåtanden hade ökat. Ett exempel på underlag 
som skulle kunna användas vid framtagandet av sakkunnigutlåtanden är den nylanserade norska 
databasen Knitre som samlar in erfarenhetsbaserad information. 

Övriga slutsatser: 

• Vid försöken konstaterades det att det finns matfett som är framtagna för att klara höga 
temperaturer. Försök i det här arbetet tyder på att sådana matfett är mindre benägna att 
antända vid matlagning än smör och andra vanliga oljor, vilket gör det till ett mer 
brandsäkert val vid stekning. 

• Antändningsrisken ökar med mängden brännbart material som finns på den varma 
spisplattan vid tillfället för brandtillbudet. 
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10. Framtida forskning 
För att på ett ännu bättre sätt kunna avgöra hur olika livsmedel och andra föremål beter sig vid 
upphettning hade det varit bra att även undersöka följande punkter.  

• I det här arbetet antogs det att uppvärmningshastigheten inte hade någon större 
inverkan på antändningsrisken. Det innebar att en spisplatta simulerade flera olika 
spistyper, vilket gjorde att ingen hänsyn togs till de olika spisarna 
uppvärmningshastighet. Det hade behövts undersökas noggrannare hur 
uppvärmningshastigheten påverkar risken för antändning.  

• I det här arbetet observerades det att smör och Milda Kockens Val antände i en kastrull 
men inte i en stekpanna. Det hade därför varit intressant att göra en djupare 
undersökning gällande hur olika geometrier (exempelvis tjocklek på botten och olika 
höga kanter) och material på tillagningskärl inverkar på antändningsrisken. 
Undersökningen skulle även kunna innefatta lockets påverkan på antändningsrisken.  

• Ett fåtal genomförda försök under arbetets gång indikerade på att mängden brännbart 
material som placerats i tillagningskärlet eller på spisplattan spelar roll för 
antändningsrisken. Därför hade det varit intressant att genomföra ännu fler försök med 
olika mängder för att se vilken påverkan mängden faktiskt har. 

• Det är en del av de sakkunniga som menar att plast och intorkat matfett från 
köksfläkten kan droppa ner på spisen till följd av den värme som glömda spisplattor 
utvecklar. Det hade varit intressant att undersöka vid vilken temperatur detta kan ske 
och om det är möjligt att uppnå den temperaturen vid en eller flera spisplattor som 
glömts påslagna. Det skulle även vara intressant att undersöka om dessa droppar i så 
fall skulle kunna antända när de träffar spisplattan.  

• I det här arbetet analyserade inte de brännbara gaserna. Genom att analysera de gaser 
som produceras hade det exempelvis kunnat göras en jämförelse mellan de toxiska 
gaser olika föremål producerar.  

• I det här arbetet undersöktes ett begränsat antal föremål. Det skulle därför vara bra att 
utöka antalet testade föremål för att skapa en ännu större förståelse för hur olika objekt 
påverkas vid uppvärmning. 
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Bilaga A – Detaljerad information kring försöken 
I denna bilaga återfinns mer detaljerad information kring respektive försök. Se Tabell 24 för 
sidhänvisning. Alla delavsnitt avslutas med en tabell som sammanfattar huruvida antändning 
inträffade eller inte. Grön ruta betyder antändning, röd ruta betyder ingen antändning och ”–” 
betyder att inget försök gjordes. Om det står en tid i rutan är det tiden till antändning. Tiden angivs 
i tt:mm. 

Tabell 24. Tabellen anger på vilken sida i rapporten som information kring respektive försök finns. 

Kokning Sida Stekning Sida Direkt på spisplatta Sida 
Ägg A-2 Kycklingfilé A-14 Plastskärbräda A-23 
Korv A-3 Bacon A-16 Hushållspapper A-25 
Nappflaska A-5 Högrev A-19 Tidning A-28 
Pasta A-7 Matfett A-21  Wellpapp A-31 
Smör A-9   Disktrasa A-32 
Potatis A-12   Kökshandduk (bit) A-33 
    Kökshandduk (hel) A-34 
    Grytunderlägg A-37 
    Träskärbräda A-39 

 
Under alla försök mättes massförlusten upp men efter det att alla försök var genomförda 
upptäcktes det att vågarna varit felmonterade. I diagrammen över massförlusterna går det att se 
när olika händelser sker, till exempel när vattnet kokat bort men de vikter som står vid dessa 
händelser stämmer inte överens med verkligheten. Därför kan diagrammen endast användas för 
att få en indikation, men de exakta siffrorna bör inte användas. I många av försöken visar 
massförlustdiagrammen en kraftig viktminskning de första tio minuterna. Varför denna 
viktminskning sker går inte att förklara, men det tros vara anledningen till att slutviken visar fel. I 
de fall där massförlustdiagrammen avviker för mycket från verkligheten har dessa valts att inte 
publiceras.  

A.1 Försök i kastrull 
I de experiment som avser att undersöka föremål och livsmedel som kokas används en kastrull 
med egenskaper enligt Tabell 25. 

Tabell 25. Beskrivning av kastrullen som användes i försöken. 

Tillagningskärl Kastrull 
Bottendiameter 14,5 cm 
Höjd 9,8 cm 
Bottentjocklek 6 mm 
Material Rostfritt stål/aluminium 
Används vid försök Kokning 
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A.1.1 Ägg 
Gjutjärnsspis 
I Figur 31 visas bilder från försöket med ett ägg med vikten 65 gram och 1000 gram vatten. 
Kastrullen med ägget och vattnet placerades på den kalla kokplattan som sedan ställdes in på 
600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Då antändning inte 
inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. Massförlusten loggades under försöket och visas i Figur 32. 

 
0 min. Ägget i vattnet vid 
start. 

 
14 min. Vattnet börjar koka. 
 

 
1 h 10 min. Vattnet har kokat bort. 
 

 
1h 13 min. Äggskalet sprack. 
 

 
1 h 18 min. Äggvitan börjar 
spricka. 

 
1 h 48 min. Pyrolysgaser produceras 
från ägget. 

 
2 h 25 min. Det börjar bli 
svart inne i ägget. 
 

 

 
Ägget efter avslutat försök. 
Vikten på äggresterna var 
ungefär 20 gram.  

Figur 31. Bilder från försöket med ägg på 600 °C. 
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Figur 32. Diagrammet visar massförlusten under försöket med ägg på 600 °C. Det lilla hacket i kurvan som syns efter cirka 8 minuter beror på att 
kastrullen flyttades en liten bit på spisplattan för att centreras. Efter cirka 65–70 minuter minskar kurvans lutning drastiskt, det beror på att vattnet 
kokat bort vid den tidpunkten. Ägget vägde efter avslutat försök cirka 20 gram d.v.s. cirka 45 gram mindre än vid start. 

Tabell 26 presenterar en sammanfattning av försöken gällande ägg.  

Tabell 26. Sammanfattning försök ägg. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.1.2 Wienerkorv 
Figur 33 visar den typ av wienerkorv som används under försöken. Två wienerkorvar med den 
ungefärliga vikten 120 gram kokades i 780 gram vatten. 

  
Figur 33. Den wienerkorv som användes under försöken där varumärket visas till vänster och till höger visas innehållet. 

Gjutjärnsspis 
Kastrullen med korv och vattnet placerades på den kalla kokplattan som sedan slogs på och ställdes 
in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 34 visas 
bilder från försöket med wienerkorv och i Figur 35 presenteras massförlusten under försöket. Då 
antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande 
glaskeramikhäll eller induktionshäll. 
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0 min. Korven läggs i det kalla 
vattnet. 

 
11 min. Vattnet börjar koka. 
 

 
48 min. Vattnet har kokat bort. 
 

 
49 min. Botten på kastrullen har 
börjat bränna. 
 

 
1 h. Pyrolysgaser och 
vattenånga avges. 
 

 
Efter avslutat försök. Korvresterna 
vägde cirka 19 gram efter avslutat 
försök. 

Figur 34. Bilder från försöket med wienerkorv på 600 °C. 

 
Figur 35. Massförlusten under försök med wienerkorv på 600 °C. Efter cirka 50 minuter avtar kurvans lutning kraftigt, det beror på att vattnet då 
kokat bort. Korvarna vägde efter avslutat försök cirka 19 gram d.v.s. cirka 101 gram mindre än vid start. 
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Tabell 27 presenterar en sammanfattning av försöken gällande wienerkorv.  

Tabell 27. Sammanfattning försök korv. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.1.3 Nappflaska 
Figur 36 visar hur nappflaskan som användes under försöken ser ut. Nappflaskan rymmer 125 ml, 
väger 38,5 gram och består av polypropen och silikon. Under försöket kokades nappflaskans delar 
separerade från varandra.  

 
Figur 36. Den nappflaska som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
I Figur 37 visas bilder från försöket vid kokning av en nappflaska i ungefär 1250 gram vatten. 
Kastrullen med nappflaskan och vattnet placerades på den kalla kokplattan och därefter ställdes 
temperaturen 600 °C in. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 
38 visas ett diagram över massförlusten under försöket. Då antändning inte inträffade 
genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. 
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0 min. Den delade nappflaskan 
läggs i kallt vatten. 
 

 
15 min. Vattnet börjar koka. 
 
 

 
1 h 26 min. Vattnet har 
kokat bort. 
 

 
1 h 32 min. Plasten har börjat 
smälta. 
 

 
1 h 34 min. Plasten håller på att 
smälta bort. 
 

 
1 h 41 min. De 
pyrolysgaser som 
produceras. 

 
Bilden visar ovansidan av 
nappdelen i silikon efter avslutat 
försök. Endast nappdelen i 
silikon och plasten som inte varit 
i kontakt med kastrullen återstår.  

 
Bilden visar undersidan på nappdelen 
i silikon som legat mot kastrullens 
botten. Nappflasksresterna vägde 
ungefär 9 gram efter försöket. 
  

Figur 37.Bilder från försöket med nappflaska på 600 °C. 
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Figur 38. Massförlusten under försök med nappflaska på 600 °C. Efter cirka 85 minuter avtar kurvans lutning kraftigt, det beror på att vattnet då 
kokat bort. Nappflakeresterna vägde efter avslutat försök cirka 9 gram d.v.s. cirka 30 gram mindre än vid start. 

Tabell 28 presenterar en sammanfattning av försöken gällande nappflaska.  

Tabell 28. Sammanfattning försök nappflaska. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.1.4 Pasta 
En portion pasta uppskattades till att vara ungefär 120 gram (torrvikt) och denna mängd kokades 
i cirka 1200 gram vatten. Kastrullen med vattnet placerades på den kalla kokplattan som därefter 
slogs på. Vattnet kokades upp med lock på, därefter lades pastan ner i kastrullen. Pastan fick sedan 
koka utan lock. Figur 39 visar pastan som användes under försöken. 

 
Figur 39. Den pasta som användes under försöken. 
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Gjutjärnsspis 
Försöket vid 600 °C avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 40 visas bilder 
från försöket med en portion pasta. Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök 
för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller induktionshäll. Figur 41 redovisar 
massförlusten som loggades under försöket. 

 
15 min. Pastan hälls i det kokade 
vattnet. 
 

 
1 h 7 min. Stora delar av vattnet 
har kokat bort. 
 

 
1 h 10 min. Pyrolysgaser 
och eventuell vattenånga, 
sett underifrån. 
 

 
1 h 26 min. Pastan har börjat 
bränna vid, allt vatten på botten 
av kastrullen är nu bortkokt. 

 
Pastan efter avslutat försök. I 
princip all pasta har förkolnats 

Figur 40. Bilder från försöket med pasta på 600 °C. 
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Figur 41. Massförlusten vid försöket med pasta på 600 °C. Det går att se att locket på kastrullen lyfts bort efter cirka 15 min. Efter ungefär 65 min 
förändras kurvans lutning, det beror på att en stor del av vattnet har kokt bort.  

Tabell 29 presenterar en sammanfattning av försöken gällande pasta. 

Tabell 29. Sammanfattning försök pasta. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.1.5 Smör 
Figur 42 visar det smör som användes under försöken. I försöken testas ungefär 50 gram smör. 

 
Figur 42. Det smör som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
I Figur 43 visas bilder från det första försöket med smör. Kastrullen med smöret placerades på 
den kalla kokplattan som sedan ställdes in på 600 °C. Försöket avslutades efter 8 minuter då 
flamantändning skedde. I Figur 44 visas ett diagram över massförlusten under försöket. Då 
antändning inträffade upprepades försöket med en temperatur motsvarande glaskeramikhäll.  
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0 min. Smöret läggs i den 
kalla kastrullen. 

 
3 min. Smöret har smält och 
börjar nu brynas. 
 

 
5 min. Smöret har börjat bränna. 

 
7 min. Kraftiga pyrolysgaser 
produceras. 

 
8 min. Smöret antänder. 

 

Figur 43. Bilder från försöket med smör på 600 °C. 

 
Figur 44. Diagrammet visar massförlusten under försöket gällande smör på 600 °C. Efter åtta minuter antände smöret. 
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Glaskeramikhäll 
I Figur 45 visas bilder från det andra försöket på smör och Figur 46 visar massförlusten från 
försöket. Kastrullen med smöret placerades på den kalla kokplattan som sedan ställdes in på 
450 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Då antändning inte 
inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande induktionshäll. 

 
0 min. Smöret läggs i den 
kalla kastrullen. 
 

 
5 min. Allt smör är smällt 
och har börjat bryna. 

 
9 min. Smöret har börjat 
bränna. 

 
11 min. Pyrolysgaser från 
smöret. 

 
Efter avslutat försök. 
  

Figur 45. Bilder från försöket med smör på 450 °C. 

 
Figur 46. Visar massförlusten i kastrullen vid försök med 50 gram smör och temperaturen 450 °C. 
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Tabell 30 presenterar en sammanfattning av försöken gällande smör.  

Tabell 30. Sammanfattning försök smör. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Ja, 8 min Nej – 
 

A.1.6 Potatis 
Gjutjärnsspis 
I Figur 47 visas bilder från försöket med potatis. En portion potatis är enligt en rapport från 
Livsmedelsverket 175 gram (Öhrvik, Mattisson, Wretling, & Åstrand, 2010). Försöket gjordes 
därför med ungefär 175 gram potatis som täcktes med cirka 970 gram vatten. Kastrullen med 
potatis och vatten placerades på den kalla kokplattan som sedan ställdes in på 600 °C. Försöket 
avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Då antändning inte inträffade genomfördes 
inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller induktionshäll. I Figur 48 
visas ett diagram över massförlusten.  

 
0 min. Potatisen i kallt 
vattnet. 
 

 
13 min. Vattnet börjar koka. 

 
1 h 7 min. Vattnet kokar bort. 

 
1 h 15 min. Väldigt små 
mängder pyrolysgaser är 
synliga över kastrullen. 

 
Potatis efter att försöket har 
avslutats, potatisresterna 
vägde ungefär 60 gram. 

 
Potatisens undersida efter 
avslutat försök.  

Figur 47. Bilder från försöket med potatis på 600 °C. 
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Figur 48. Diagrammet visar massförlusten under försöket. Kurvans lutning blir brantare efter ungefär 10–15 minuter när vattnet börjar koka. Lutningen 
minskar sedan kraftigt efter cirka 65–70 minuter när allt vatten kokat bort. Efter försöket vägdes potatisen upp till cirka 60 gram d.v.s. 115 gram 
mindre än vid start.   

Tabell 31 presenterar en sammanfattning av försöken gällande potatis.  

Tabell 31. Sammanfattning försök potatis. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.2 Försök i stekpanna 
I följande experiment användes en teflonstekpanna med egenskaper enligt Tabell 32.  

Tabell 32. Beskrivning av stekpannan som användes i försöken för stekning av livsmedel. 

Tillagningskärl Stekpanna 
Bottendiameter 17,2 cm 
Höjd 4 cm 
Bottentjocklek 1 mm 
Material Aluminium 
Används vid försök Stekning 

 
I Figur 49 visas det matfett som användes vid stekning. Matfettet består till största delen av rapsolja 
men innehåller även smörolja, solrosolja och linfröolja. Vid försöken lades ungefär två matskedar, 
vilket motsvarar ungefär 25 gram Milda Kockens Val i en kall stekpanna som placerades på 
spisplattan. När matfettet osade lades respektive livsmedel ner i stekpannan.  
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Figur 49. Det matfett som användes i försöken. 

A.2.1 Kycklingfilé 
Figur 50 visar den kycklingfilé som används under försöken. 

 
Figur 50. Den kycklingfilé som användes i försöket. 

Gjutjärnsspis 
En kycklingfilé antogs motsvara en portion och vikten för denna filé var 158 gram. Spisplattan 
slogs på och ställdes in på 600 °C. Kycklingfilén lades ner i pannan när matfettet börjat osa. 
Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 51 visas bilder från 
försöket på kycklingfilé och Figur 52 i visas massförlusten under försöket. Då antändning inte 
inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. 
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6 min. Kycklingfilén läggs i 
den varma pannan i det 
varma matfettet. 
 

 
19 min. Relativt kraftiga 
pyrolysgaser producerades 
vid försöket.  
 

 
50 min. Kycklingfilén har krympt. 
 
 
 

 
1 h 19 min. Kycklingfilén 
fortsätter att krympa. 

 
1 h 28 min. Kycklingfilén 
syns inte längre. 

 
Stekpannans insida efter att 
försöket avslutades. 

Figur 51. Bilder från försöket med kycklingfilé på 600 °C.  

 
Figur 52. Vid tiden 0 placeras stekpannan med matfettet på spisplattan. Efter cirka 5 min läggs kycklingfilén i den varma pannan. Stekpannans 
innehåll minskar därefter kraftigt i vikt för att efter cirka 90 minuter bli relativt konstant. 

Tabell 33 presenterar en sammanfattning av försöken gällande kycklingfilé.  
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Tabell 33. Sammanfattning försök kyckling. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.2.2 Bacon 
Figur 53 visar baconet som användes vid försöken. En portion bacon motsvarar 75 gram (Svenskt 
kött, u.d.). 

 
Figur 53. Det bacon som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
Försöket genomfördes med 63 gram bacon. Spisplattan slogs på och ställdes in på 600 °C. Försöket 
avslutades efter 16 minuter då flamantändning skedde. I Figur 54 visas bilder från det första 
försöket på bacon och i Figur 55 visas massförlusten under samma försök. Då antändning 
inträffade upprepas försöket med en temperatur motsvarande glaskeramikhäll. 
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5 min. Baconen läggs i det 
varma matfettet. 

 
8 min. Baconet börjar bränna. 
 

 
9 min. Det produceras kraftiga 
pyrolysgaser. 

 
10 min. Så mycket 
pyrolysgaser att baconet 
knappt är synliga. 

 
15–16 min. Antändning sker 
 
 

 
Efter släckning. 
 
 

Figur 54. Bilder från försöket med bacon på 600 °C. 

 
Figur 55. Vid tiden 0 placeras stekpannan med matfettet på spisplattan. Efter cirka 05:30 min läggs baconskivorna i den varma pannan. Efter 15–
16 minuter antänder baconet. 
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Glaskeramikhäll 
Det andra försöket genomfördes med 64 gram bacon. Spisplattan slogs på och ställdes in på 
450 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 56 visas bilder från 
det andra försöket på bacon och i Figur 57 redovisas massförlusten under samma försök. Vid 
jämförelse mellan massförlustdiagrammet vid försök på gjutjärnsspis och glaskeramikhäll blir det 
tydligt att massförlusten är betydligt mindre och långsammare vid försöket med glaskeramikhällen. 
Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande 
induktionshäll. 

 
6 min. Baconet läggs i det varma 
matfettet. 
  

 
10 min. Baconet börjar bränna. 

 
12 min. Pyrolysgaserna som 
produceras. 
 

 
Efter avslutat försök. Resterna 
från bacon och matfett vägde 40 
gram efter försöket. 

Figur 56. Bilder från försöket med bacon på 450 °C. 

 



Bilaga A – Detaljerad information kring försöken 

 A-19 

 
Figur 57. Vid tiden 0 placeras stekpannan med matfettet på spisplattan. Efter cirka 5 min läggs baconskivorna i den varma pannan. Bacon och 
smörresterna vägde efter avslutat försök 40 gram d.v.s. 48 gram mindre än vid start.  

Tabell 34 presenterar en sammanfattning av försöken gällande bacon.  

Tabell 34. Sammanfattning försök bacon. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Ja, 15–16 min Nej – 
 

A.2.3 Högrev 
Figur 58 visar högrev som användes vid försöken. En portion motsvarar 100 – 125 gram (Svenskt 
kött, u.d.).  

 
Figur 58. Det högrev som användes under försöken. 
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Gjutjärnsspis 
I Figur 59 visas bilder från försöket med högrev. Kokplattans temperatur ställdes in på 600 °C och 
cirka 120 gram högrev placerades i det varma matfettet ungefär 5 minuter efter att plattan slagits 
på. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Figur 60 visar massförlusten 
under försökets gång. Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för 
temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller induktionshäll. 

 
5 min. Köttbiten läggs i det 
varma matfettet. 
 
 

 
8 min. Köttbiten undersida 
genomgår Maliardreaktionen 
och börjar bli brunt. 
 

 
11 min. De pyrolysgaser som 
produceras. 
 
 

 
20 min. Köttbiten har krympt 
mycket. 
 
 
 

 
25 min. Köttbiten har 
försvunnit, det är bara 
köttsaft kvar. Det går även 
att se att relativt kraftiga 
pyrolysgaser produceras. 

 
Efter avslutat försök. Resterna 
av köttbiten och matfettet vägde 
20 gram efter försöket. 
 
 

Figur 59. Bilder från försöket med högrev på 600 °C. 
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Figur 60. Massförlust under försöket med högrev och temperaturen 600 °C. Anledningen till att vågen visar en negativ vikt efter ungefär 50 minuter är 
okänd. Kurvan ger en indikation på hur förbränningen sker. Resterna i stekpannan vägde efter avslutat försök cirka 20 gram d.v.s. cirka 125 gram 
mindre än vid start. 

Tabell 35 presenterar en sammanfattning av försöken gällande högrev.  

Tabell 35. Sammanfattning försök högrev. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
 

A.2.4 Milda Kockens Val 
Gjutjärnsspis 
För att undersöka om matfettet skulle kunna bidra till att antändning sker vid försök gällande 
stekning av livsmedel i matfett utfördes försök på endast matfettet. Två matskedar matfett 
placerades i en kall stekpanna och spisen ställdes in på 600 °C. Se bilder från försöket i Figur 61. 
Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Då antändning inte inträffade 
genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll eller 
induktionshäll. 
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0 min. Matfettet läggs i den 
kalla stekpannan. Stekpannans 
teflon har under försöken slitits 
bort i mitten av stekpannan 
och är det som syns i mitten av 
stekpannan. 

 
5 min. Matfettet börjar osa. 
 
 
 
 
 

 
15 min. De pyrolysgaser som 
producerades. 
 
 
 
 

 

 
Under försökets gång uppstod 
det röda prickar i det brända 
matfettet. 

 
Efter att försöket avslutades. 
Det var ungefär 5 gram 
matfett kvar efter försöket.  

Figur 61. Bilder från försöket med Milda Kockens Val på 600 °C. 

Tabell 36 presenterar en sammanfattning av försöken gällande Milda Kockens Val. 

Tabell 36. Sammanfattning försök Milda Kockens Val. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Antändning på 
induktionshäll? 

Nej – – 
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A.3 Försök direkt på plattan 
För att minimera skador på spisplattan placerades föremålen som enligt statistiken ofta glöms bort 
direkt på spisplattan i en stekpanna av teflon. Stekpannans egenskaper presenteras i Tabell 37. Som 
tidigare nämnt kan endast magnetiska föremål värmas upp på induktionshällar. Eftersom inga 
magnetiska föremål ingår i experimenten kommer det därför inte göras några försök som 
motsvarar induktionshällar i detta avsnitt.  

Tabell 37. Beskrivning av stekpannan som användes i försöken där föremål som placerats direkt på spisplattan skulle simuleras. 

Tillagningskärl Stekpanna 
Bottendiameter 28 cm 
Höjd 5 cm 
Bottentjocklek 11 mm 
Material Aluminium 
Används vid försök Direkt på plattan 

 

A.3.1 Plastskärbräda 
Plastskärbrädan som användes är gjord av termoplasten polypropen och visas i Figur 62. Eftersom 
skärbrädan var för stor för att få plats i stekpannan delades den i mindre bitar. Varje bit hade 
måtten 16 x 16 cm och vägde ungefär 26 gram. 

 
Figur 62. Den plastskärbräda som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
Skärbrädan placerades i stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. Temperaturen 
på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden 
överträffades. I Figur 63 visas bilder från det första försöket. Då antändning inte inträffade 
genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll. 
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0 min. Biten av plastskärbrädan 
läggs i en kalla stekpannan. 
 

 
8 min. Plasten har börjat 
smälta i mitten. 
 

 
11 min. Pyrolysgaser är synliga. 
 
 

 
14 min. Hela plastbiten är nu 
smält men håller fortfarande sin 
ursprungliga form. 
 

 
46 min. Plastbiten börjar ändra 
färg. 
 
 

 
Efter avslutat försök, det går att 
se att plasten har runnit ut. 
Plastbiten vägde 22 gram efter 
försöket. 

Figur 63. Bilder från försöket med en bit av en plastskärbräda på 600 °C. 

Tabell 38 presenterar en sammanfattning av försöken gällande plastskärbräda. 

Tabell 38. Sammanfattning försök plastskärbräda. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
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A.3.2.Hushållspapper 
I Figur 64 visas det hushållspapper som användes under försöken, varje ark är i två lager. En rulle 
hushållspapper väger 196 gram, har diametern 11,5 cm och höjden 21,3 cm.  

 
Figur 64. Det hushållspapper som använder under försöken.  

Gjutjärnsspis 
I Figur 65 visas bilder från det första försöket med hushållspapper. Hushållspappret placerades i 
stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. Temperaturen på kokplattan ställdes 
därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter 1 timme och 26 minuter då flamantändning skedde. 
Antändningen av hushållspappret skedde i samma ögonblick som rullen välte. Figur 66 visar 
massförlusten under försöket. Då antändning inträffade upprepades försöket med en temperatur 
motsvarande glaskeramikhäll. Under försöket avgav pappersrullen flera glödande pappersbitar, en 
del av dessa singlade ner på underlaget medan andra följde med brandgaserna uppåt. 
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0 min. Hushållspappret 
placeras stående i den kalla 
stekpanna. 

 
11 min. Små mängder 
pyrolysgas produceras. 

 
1 h 1 min. Hushållspappret börjar 
brännas vid. 

 
1 h 6 min. Synlig glöd i 
pappersrullen. 
 
 
 

 
1 h 26 min. Hushållspappret 
välter och i samband med 
det så sker antändning. 
Hushållspappersresterna 
vägde då ungefär 48 gram.  

Figur 65. Bilder från försöket med hushållspapper på 600 °C. 

 
Figur 66. Vid tiden 0 placeras hushållspappersrullen i den kalla stekpannan. Efter cirka 65 min börjar den undre delen av rullen bli bränd och glöda 
vilket förklarar den ökade massförlusten vid samma tid. Efter cirka 85 minuter välter pappersrullen som ett resultat av ojämn förbränning och i samma 
stund som rullen välter antänds den. Resterna av hushållspappret vägde efter avslutat försök cirka 48 gram d.v.s. 148 gram mindre än vid start. 
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Glaskeramikhäll 
I Figur 67 visas bilder från det andra försöket med hushållspapper. Hushållspappret placerades i 
stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. Temperaturen på kokplattan ställdes 
därefter in på 450 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. 

 
0 min. Hushållspappret 
sätt i den kalla stekpannan 

 
14 min. Väldigt små mängder av 
pyrolysgaser är synliga över 
hushållspappersrullen 
 

 
1 h 3 min. Det syns en 
liten bränd kant mellan 
hushållspappret och 
stekpannan 
 

 
Efter avslutat försök, 
hushållspappret sett ifrån den sida 
som varit nedåt i försöket. 
Hushållspappret vägde 185 gram 
efter försöket. 

Figur 67. Bilder från försöket med hushållspapper på 450 °C. 

Tabell 39 presenterar en sammanfattning av försöken gällande hushållspapper.  

Tabell 39. Sammanfattning försök hushållspapper. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Ja, 1 h 26 min Nej 
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A.3.3 Tidning 
Gjutjärnsspis 
En bunt med tidningar som vägde 123 gram och var ungefär 24 x 12 cm placerades i stekpannan 
som i sin tur placerades på den kalla kokplattan, se Figur 68 för bilder från försöket. För att 
tidningarna skulle få plats i stekpannan behövdes tidningarna vikas och en liten bit klipptes av 
vilket resulterade i ovan nämnda mått. Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. 
Försöket avslutades efter 2 timmar och 13 minuter då flamantändning skedde. I Figur 69 visas 
massförlusten från försöket. Då antändning inträffade upprepades försöket med en temperatur 
motsvarande glaskeramikhäll.  

 
0 min. En bunt tidningspapper 
läggs i den kalla stekpannan. 
 

 
11 min. Tidningsbunten 
börjar pyrolysera. 
 

 
22 min. Tidningen har fått en brunare 
kant. 
 

 
1 h 37 min. Det blir synligt att 
tidningsbunten glöder. 
 

 
2 h 9 min. Antändning 
sker, dock väldigt snabbt 
så fångades inte på bild.  

 
2 h 11 min. En till antändning sker men 
även denna slockande snabbt. 
 

 
Försöket avslutades efter 2h 
och 12 minuter och då såg 
tidningsbunten ut såhär. 
Resterna vägde då 17 gram.   
Figur 68. Bilder från försöket med en bunt tidningar på 600 °C. 
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Figur 69. Massförlust under försök med en bunt tidningar på 600 grader. Efter drygt 90 minuter ökar massförlusten igen, detta sker i samband med 
att tidningarna börjar glöda. Efter avslutat försök väger tidningarna 17 gram vilket innebär att vikten har minskat med 106 g.  

Glaskeramikhäll 
En bunt med tidningar som vägde 134 gram och var ungefär 24 x 12 cm placerades i stekpannan 
som i sin tur placerades på den kalla kokplattan, se Figur 70 för bilder från försöket. För att 
tidningarna skulle få plats i stekpannan behövdes tidningarna vikas och en liten bit klipptes av 
vilket resulterade i ovan nämnda mått. Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 450 °C. 
Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. I Figur 71 visas massförlusten från 
försöket. 
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0 min. Tidningsbunten läggs i 
den kalla stekpannan.  
 
 

 
19 min. Det går att se en liten 
mängd pyrolysgaser ovanför 
tidningarna. 
 

 
1 h 24 min. Det går att se en svag 
bränd kant dock svårt att se på 
bilden. 
 

 
Efter avslutat försök, 
tidningsbunten sätt uppifrån. 
 
 
 
 

 
Den sidan som varit mot 
stekpannan under försöket. 
Den tidningen som var 
underst är lite bränd. 
Tidningarna vägde då 123 
gram.  

Figur 70. Bilder från försöket med tidningspapper på 450 °C. 

 
Figur 71. Massförlust under försök med en bunt tidningar på 450 grader. Massförlusten sker långsamt och efter avslutat försök vägde tidningarna 123 
gram vilket innebär att viktförlusten var ungefär 11 gram.  
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Tabell 40 presenterar en sammanfattning av försöken gällande tidning. 

Tabell 40. Sammanfattning försök tidning. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Ja, 1 h 13 min Nej 
 

A.3.4 Wellpapp 
Gjutjärnsspis 
I Figur 72 visas den typ av wellpapp som användes vid försöket. Wellpappsbiten som användes 
vid försöket hade dimensionerna 16 x 13,5 cm och vägde 11 gram.  

 
Figur 72. Den wellpapp som användes under försöken. 

Wellpappen placerades i stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. 
Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar 
då maxtiden överträffades. I Figur 73 visas bilder från försöket på wellpapp. Då antändning inte 
inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll. 

 
0 min. Wellpappen läggs i den 
kalla stekpannan 

 
Efter avslutat försök, sett 
uppifrån, wellpappen vägde då 
ungefär 10 gram. 

 
Den sidan som varit mot 
stekpannan under försöket.  

Figur 73. Bilder från försöket med wellpapp på 600 °C. 

Tabell 41 presenterar en sammanfattning av försöken gällande wellpapp. 

Tabell 41. Sammanfattning försök wellpapp. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
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A.3.5 Disktrasa 
I Figur 74 visas de disktrasor som användes vid försöken. Disktrasorna var av typen ”svampduk” 
och var tillverkad av cellulosa och bomull. För att disktrasan skulle få plats i stekpannan klipptes 
den till så att den fick måtten 17,5 x 14,5 cm och vägde 7,5 gram. 

  
Figur 74. De disktrasor som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
En disktrasa placerades i stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. 
Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar 
då maxtiden överträffades. I Figur 75 visas bilder från försöket på en disktrasa. Då antändning inte 
inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll. 

 
0 min. Den torra disktrasan läggs 
i den kalla stekpannan. 

 
Efter avslutat försök, 
disktrasan är så gott som 
oförändrad på den sida som 
varit uppåt. Det går att se en 
svag brun kant på en av 
sidorna, den pilen pekar på. 

 
Den sidan som varit mot 
stekpannan har bränt vid. Vikten 
på disktrasan var ungefär 6,5 
gram efter försöket. 

Figur 75. Bilder från försöket med en disktrasa på 600 °C. 
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Tabell 42 presenterar en sammanfattning av försöken gällande disktrasa. 

Tabell 42. Sammanfattning försök disktrasa. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
 

A.3.6 Kökshandduk (bit) 
I Figur 76 visas kökshandduken som användes vid försöken. Handduken var tillverkad av bomull 
och delades i mindre bitar med måtten 26 x 22 cm och vikten cirka 14 gram. Vid försöken var 
handduksbiten vikt en gång. 

 
Figur 76. Den kökshandduk som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
I Figur 77 visas bilder från försöket med en bit av en kökshandduk. Handduksbiten placerades i 
stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. Temperaturen på kokplattan ställdes 
därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Då 
antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande 
glaskeramikhäll. 
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0 min. Den dubbelvikta 
handduken läggs i en kall 
stekpanna. 

 
10 min. Små mängder 
pyrolysgaser produceras. 
 

 
13 min. Handduken börjar bränna vid 
på ovansidan. 
 

 
Efter avslutat försök, då vägde 
handduken ungefär 12 gram. 
 

 
Bilden visar undersidan av 
handduksbiten efter avslutat 
försök.  

Figur 77. Bilder från försöket med en handduk vikt en gång på 600 °C. 

Tabell 43 presenterar en sammanfattning av försöken gällande kökshandduk. 

Tabell 43. Sammanfattning försök kökshandduk (bit). 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
 

A.3.7 Kökshandduk (hel) 
För att undersöka hur utfallet påverkas vid större mängd gjordes ytterligare ett försök på en 
kökshandduk. Denna gång användes en hel kökshandduk av bomull med måtten 50 x 70 cm och 
vikten cirka 95 gram, se Figur 78. Vid försöken var handduken vikt fyra gånger vilket gav åtta lager. 
Den hopvikta handduken hade måtten 25 x 18 cm. 
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Figur 78. Den kökshandduk som användes under försöken. 

Gjutjärnsspis 
I Figur 79 visas bilder från försöket med en kökshandduk. Handduken placerades i stekpannan 
som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in 
på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar då maxtiden överträffades. Figur 80 visar 
massförlusten under försöket. Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för 
temperaturer motsvarande glaskeramikhäll. 
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0 min. Handduken läggs i 
den kalla stekpannan. 
 

 
11 min. Liten mängd 
pyrolysgaser utvecklas. 
 

 
44 min. Handduken har fått ett 
mörkare område. 
 

 
49 min. Det blir synligt att 
handduken glöder. 
 

 
58 min. Stora delar av 
handduken glöder. 
 

 
Efter avslutat försök, det är 
ungefär 1 gram kvar av 
handduken. 

Figur 79. Bilder från försöket med en hel handduk på 600 °C. 

 
Figur 80. Massförlusten ökar kraftigt efter 45 minuter vilket beror på att handduken börjar glöda. Efter cirka 70 minuter är den därefter konstant till 
följd av att i princip hela handduken har glött. Resterna av handduken efter försöket vägde knappt ett gram vilket innebär att handduken minskat i vikt 
med 94 gram. 
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Tabell 44 presenterar en sammanfattning av försöken gällande kökshandduk (hel). 

Tabell 44. Sammanfattning försök kökshandduk (hel). 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
 

A.3.8 Grytunderlägg 
I Figur 81 visas de grytunderlägg som användes vid försöken. Grytunderläggen vad gjorda av kork, 
vägde 75 gram, hade diametern18,5 cm och tjockleken 1 cm. 

 
Figur 81. De grytunderlägg som användes under försöken.  
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Gjutjärnsspis 
Grytunderlägget placerades i stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. 
Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar 
då maxtiden överträffades. I Figur 82 visas bilder från försöket och i  Figur 83 visas massförlusten. 
Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök för temperaturer motsvarande 
glaskeramikhäll. 

 
0 min. Grytunderlägget läggs i 
den kalla stekpannan. 

 
14 min. Liten mängd 
pyrolysgaser är synligt. 

 
15 min. Grytunderlägget börjar få 
ett konkavt utseende och 
kanterna släpper från stekpannan. 

 
Efter avslutat försök, 
grytunderlägget är har nu ett 
konvext utseende och det står 
upp i mitten. 
 

 
Undersidan av grytunderlägget 
efter avslutat försök. 
Grytunderlägget vägde då 61 
gram. 
 

 
 

Figur 82. Bilder från försöket med en grytlapp på 600 °C. 
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Figur 83. Massförlust under försök med grytunderlägg på temperaturen 600 °C. Efter avslutat försök vägde grytunderlägget ungefär 61 gram vilket 
innebär att det tappat cirka 14 gram av ursprungsvikten.  

Tabell 45 presenterar en sammanfattning av försöken gällande grytunderlägg. 

Tabell 45. Sammanfattning försök grytunderlägg. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
 

A.3.9 Träskärbräda 
I Figur 84 visas den skärbräda i acaciaträ som användes vid försöken. Skärbrädan delades i mindre 
delar för att få plats i stekpannan. Dessa delar vägde ungefär 210 gram och hade dimensionerna 
19 x 10 x 2 cm.  

 
Figur 84. Träskärbrädan som användes under försöken. 
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Gjutjärnsspis 
Träskärbrädan placerades i stekpannan som i sin tur placerades på den kalla kokplattan. 
Temperaturen på kokplattan ställdes därefter in på 600 °C. Försöket avslutades efter tre timmar 
då maxtiden överträffades. I Figur 85 visas bilder från försöket på träskärbrädan och i Figur 86 
visas massförlusten under försöket. Då antändning inte inträffade genomfördes inget vidare försök 
för temperaturer motsvarande glaskeramikhäll. 

 
0 min. Träskärbrädan läggs i den 
kalla stekpannan. 
 

 
14 min. Små mängder 
pyrolysgaser är synliga. 
 

 
25 min. Det börjar synas en bränd 
kant på träbiten. 
 

 
Efter avslutat försök, träbiten sätt 
uppifrån. 
 

 
Undersidan av träbiten efter 
avslutat försök, vikten var 
då 186 gram.   

Figur 85. Bilder från försöket med en träskärbräda på 600 °C. 
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Figur 86. Diagrammet visar massförlusten under försöket med en bit av en träskärbräda på temperatur 600 °C. Efter avslutat försök vägde skärbrädan 
186 gram vilket innebär en viktminskning på 24 gram.  

Tabell 46 presenterar en sammanfattning av försöken gällande träskärbräda.  

Tabell 46. Sammanfattning försök träskärbräda. 

Antändning på 
gjutjärnsspis? 

Antändning på 
glaskeramikhäll? 

Nej – 
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Bilaga B – Genomförande vid försök 
I denna bilaga presenteras försöksproceduren mer detaljerat i punktform. 

Försöksprocedur:  

1. Stäng av brandlarmet  
2. Ta på oss skyddsutrustning (skyddsglasögon och overall).  
3. Ta fram:  

• 1 mineritskiva (fungerar som lock för att kunna släcka eventuella flammor på 
stekpannorna)  
• Handbrandsläckare  
• Vattenspruta  
• Kärl att slänga brandrester i  
• Verktyg, exempelvis tänger för att ta bort varma föremål  
• Kastrullock   

4. Sätt igång fläkt och öppna dörr ut.  
5. Koppla in strömmen till spisplattor, lampor, vågar, DataTakers och Arduinotillbehöret. 
6. Starta videoinspelningen. 
7. Starta loggning av massförlust via DataTaker 
8. Starta spisplattan och välj rätt temperaturinställning:   

a) Vid första försöket för respektive objekt är temperaturen inställd på 600 °C.   
b) Om objektet antänder under experiment a) ska försöket återupprepas men då 

med temperaturen 450 °C.  
c) Om objektet även antänder denna gång ska försöket återupprepas 

med temperaturen 270 °C. Detta gäller samtliga livsmedel och nappflaska. Övriga 
objekt testas inte för temperaturen 270 °C utan avslutas efter försök b), eftersom 
induktionsspisar automatiskt stängs av om inget magnetiskt föremål finns på 
plattan. 

9. Lägg i föremål/livsmedel i kastrull/stekpanna och nollställ vågen. Glöm ej att tillsätta två 
matskedar flytande matfett (Milda Kockens Val) vid stekning av livsmedel.  

10. Ta bilder under försöket.  
11. Försöket avbryts när något av nedanstående kriterier är uppfyllda:  

a) Flammor observeras visuellt  
b) Försöket har överskridit den maximala försökstiden på tre timmar utan att 

flamförbränning har uppstått.  
12. Släck objektet. Om tillredning sker i kastrull lägg på locket och flytta kastrullen från 

plattan. Om tillredning sker i stekpanna kan objektet släckas antingen genom att lägga en 
mineritskiva på stekpannan som fungerar som ett lock alternativt använda en 
handbrandsläckare. Vatten kan också användas vid släckning vid behov.  

13. Släng de brända resterna i behållare avsedd för detta och ställ det varma kärlet på en 
stenullsskiva.  

14. Rengör kastrull/stekpanna och ladda ner videofilm samt den loggade massförlusten från 
DataTakern. Nollställ sedan kamera och DataTaker. 

15. Börja om från punkt 6 med nästa föremål/livsmedel.  
16. Återställ brandlarm och stäng av fläkten.  
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Bilaga C – Temperaturreglering 
Innan experimenten kunde genomföras behövde det säkerställas att temperaturen ovanpå 
spisplattan höll sig relativt konstant kring de temperaturer som representerade de olika spistyperna, 
nämligen 270, 450 och 600 °C. För att kontrollera temperaturen användes ett Arduinotillbehör 
som Jonathan Walhlqvist på Brandteknik konstruerat. Utvändigt sett ser Aurodinotillbehöret 
endast ut som en låda med flera eluttag, se Figur 87 men poängen med att använda sig av 
Aurodinotillbehöret är att temperaturen på spisplattan kan styras.  

Anordningen var konstruerad på så sätt att respektive spisplatta tilldelades tre eluttag som 
motsvarade de tre olika spistyperna. Genom att koppla ett termoelement från respektive spisplatta 
till Aurodinotillbehöret kunde temperaturen på spisplattan registreras. Eluttagen programmerades 
därefter till att bryta strömmen vid en viss temperatur på termoelementet för att sedan slå på 
strömmen igen vid en annan temperatur. På så sätt kunde temperaturen styras så att den befann 
sig inom ett givet intervall under hela försöket. Genom att använda sig av de olika eluttagen i 
försöken simulerades de tre spistyperna. 

 
Figur 87. Bilden visar utsidan av Aurodinotillbehöret. Genom att sätta i strömsladden till spisen i ett annat eluttag simuleras en annan spistyp. 

För att temperaturen på plattan skulle kunna komma upp i de önskade temperaturerna och för att 
spisplattans effekt inte skulle förändras när den maximala temperaturen var uppnådd kopplades 
temperaturregulatorn bort. För att säkerställa att spisplattan inte blev överhettad inuti klipptes 
delar av bottenplattan bort och metallen på sidorna öppnades upp, se Figur 88. Vid användning 
av spisplattan stod den placerad ovanpå två metallreglar för att förbättra ventileringen ytterligare.  
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Figur 88. Spisplatta efter regleringar, temperaturregulatorn togs bort och metallen klipptes upp för att öka ventilationen.  

Som tidigare nämnt behövde ett termoelement kopplas från spisplattan till Aurodinotillbehöret. 
Något som upplevdes som problematiskt var hur Arduinotillbehörets termoelement skulle fästas 
i plattan. Om termoelementet bara lades mellan kokkärlet och spisplattan så stod kokkärlet och 
vippade på termoelementet och mätningarna blev väldigt beroende av var termoelementet 
placerades. Lösningen på problemet blev att fästa termoelementet under en skruv inuti plattan 
mellan två värmeslingor, termoelementet isolerades därefter med stenull, se Figur 89. På så sätt 
kunde termoelementet inte flytta sig utan hölls konstant på plats av skruven. Däremot uppstod då 
nästa problem, vid kontrollmätningar visade det sig att temperaturen inuti plattan inte var den 
samma som temperaturen ovanpå plattan. Det beror på att det finns ett värmemotstånd i 
spisplattan. Eftersom Adolfsen (2016) uppgav att temperaturerna 270, 450 och 600 °C var 
temperaturen på ovansidan av plattan var det inte realistiskt att spisplattan stängs av när 
temperaturen inuti plattan når dessa värden. Problemet löstes genom att experimentell undersöka 
vad 270, 450 och 600 °C ovanpå spisplattan innebar för temperatur inuti plattan och därefter 
modifiera Arduinotillbehöret efter det. Mätningen av temperaturen ovanpå spisplattan skedde 
genom flera stickprov. När stickprovens medeltemperatur ungefär överensstämde med 
temperaturerna för respektive spistyp avslutades temperaturregleringen. Om exempelvis 450 °C 
ovanpå plattan visar sig motsvara 500 °C inuti plattan så programmerades Arduinoprogrammet 
om så att den stänger av spisen när det är 500 °C inuti plattan eftersom temperaturen ovanpå 
plattan då är korrekt.  
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Figur 89. Insidan av kokplattan och placering av termoelementet som styr temperaturen, den högra bilden visar hur termoelementet isolerades. 

Temperaturen på ovansidan av spisplattan beror bland annat på isoleringsförmågan hos det 
föremål som finns på plattan. Vid de försök som låg till grund för att avgöra temperaturskillnaden 
ovanpå och inuti spisplattan genomfördes därför experiment med två typer av föremål med olika 
isoleringsförmåga. Det ena föremålet var en tom kastrull och det andra en kastrull med pasta som 
kokt så pass länge att allt vatten förångats. Anledningen till att en tom kastrull och en kastrull med 
pasta valdes berodde på att de representerade två ytterligheter gällande isolering av spisplattan. 
Den tomma kastrullen isolerar spisplattan dåligt medan den kokta pastan var ett av de livsmedel 
som ingick i försöken som antogs isolerade plattan mest. Ett föremål som isolerar kommer 
generera en högre temperatur ovanpå spisplattan. Vid försöken för pasta var målet att justera 
temperaturstyrningen så att temperaturen ovanpå spisplattan låg så nära de önskade 
temperaturerna 600, 450 och 270 °C som möjligt. Vid försöken med den tomma kastrullen var 
målet att justera temperaturstyrningen så att temperaturen ovanpå spisplattan låg strax under den 
önskade temperaturen. Genom att säkerställa att de föremål med störst isoleringsvariation ger 
temperaturer på spisplattan som ligger relativt nära den önskade temperaturen säkerställdes det att 
samtliga föremål som testas i experimenten framöver kommer ge temperaturer relativt nära de 
rätta temperaturerna.  

Pasta i kastrull 
Två försök genomfördes på pasta och i båda fallen användes samma mängd pasta och vatten som 
senare skulle användas i de ordinarie försöken nämligen 120 gram pasta och 1200 gram vatten. 
Temperaturen inuti spisplattan mättes kontinuerligt medan temperaturen ovanpå spisplattan 
mättes genom stickprov som utfördes efter det att vattnet i kastrullen kokat bort och endast pasta 
återstod.  
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Glaskeramikhäll 
Vid försök på temperaturen 450 °C inuti spisplattan observerades temperaturen ovanpå plattan att 
vara ungefär 400 °C. Temperaturen inuti plattan presenteras i Figur 90 och stickprovsmätningarna 
ovanpå plattan presenteras i Tabell 47. Det innebär att temperaturen ovanpå plattan i genomsnitt 
var 50 °C lägre än temperaturen inuti plattan. För att kompensera för detta programmerades 
Aurodinotillbehöret om så att spisplattan stängdes av när innertemperaturen uppnådde 500 °C 
eftersom det då antogs att temperaturen ovanpå plattan skulle vara 450 °C.  

 
Figur 90. Temperaturen inuti i plattan vid det första temperaturregleringsförsöket på pasta.  

Tabell 47. Punktmätningar på spis vid kokning av pasta. Det visade sig att när temperaturen inuti spisplattan höll sig runt 450 °C var temperaturen 
på ovansidan av plattan ungefär 400 °C. För att uppnå temperaturen 450 °C på utsidan av spisplattan reglerades därför Aurodinotillbehöret så att 
spisplattan stängdes av när insidans temperatur uppnådde cirka 500 °C. 

 Temperatur 
insida platta [°C] 

Temperatur 
ovansida platta [°C] 

Temperaturskillnad mellan insidan 
av plattan och under kastrull [°C] 

 454 380 74 
 440 394 46 
 456 393 63 
 453 405 48 
 457 394 63 
 454 362 92 
 459 400 59 
 437 412 25 
 442 395 47 
 455 405 50 
 453 416 37 
 455 415 40 
 449 421 28 
Medelvärde: 451,1 399,4 51,7 
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Gjutjärnsspis 
Därefter genomfördes samma försök på temperatur motsvarande gjutjärnsspis. Eftersom 
temperaturen i det förra försöket varierade med 50 °C mellan insidan och utsidan av plattan utgick 
författarna från att det gällde även vid en högre temperatur. Vid framtagandet av temperaturen 
600 °C på utsidan av plattan programmerades därför Aurodinotillbehöret så att elen till spisplattan 
bröts när temperaturen 650 °C hade uppnåtts inuti plattan. Vid stickproven visade det sig att det 
antagandet stämde bra överens med verkligheten. Vid en temperatur på ungefär 650 °C inuti 
spisplattan var temperaturen på ovansidan av plattan ungefär 600 °C. Temperaturen inuti plattan 
redovisas Figur 91. Stickprovsmätningarna presenteras i Tabell 48.  

 
Figur 91. Temperaturen inne i plattan vid reglering av temperaturen 600 °C, på plattan stod en kastrull med pasta. 

Tabell 48. Punktmätningar på spis vid kokning av pasta. Temperaturen på ovansidan av plattan är väldigt nära den sökta temperaturen 600 °C. 

 Temperatur 
insida platta [°C] 

Temperatur mellan 
kastrull och platta [°C] 

 637 595 
 641 605 
 655 596 
 655 620 
 645 600 
 635 594 
 639 610 
 640 597 
 642 598 
 653 599 
 648 584 
 642 588 
 649 604 
 655 599 
 651 600 
Medelvärde: 645,8 599,3 
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Induktionshäll 
Eftersom det visade sig att temperaturdifferensen mellan insidan och utsidan av spisplattan var 
50 °C vid temperaturer motsvarande både gjutjärnsspis och glaskeramikhäll antogs detsamma gälla 
för temperatur motsvarande induktionshäll. Därför genomfördes inga pastaförsök på temperatur 
motsvarande induktionshäll utan Aurodinotillbehöret programmerades till att stänga av spisplattan 
när insidan av plattan uppnått temperaturen 320 °C eftersom temperaturen ovanpå spisplattan då 
antogs vara 270 °C. 

Tom kastrull 
För att undersöka vilken temperatur ovansidan av plattan fick när ett mindre isolerande föremål 
än pasta placerades i kastrullen genomfördes försök på tom kastrull. Aurodinotillbehöret var under 
dessa försök fortfarande programmerat att bryta strömmen när temperaturen inuti plattan 
uppnådde de temperaturer som togs fram vid försöken på kokt pasta, det vill säga 650, 500 och 
320 °C. 

Gjutjärnsspis 
Vid försök med tom kastrull på temperaturen motsvarande gjutjärnsspis var medeltemperaturen 
ovanpå spisplattan 589 °C. I Figur 92 och Tabell 49 går det att avläsa temperaturen inne i plattan 
under hela försöket samt stickprovsmätningarna på plattan. Eftersom det ansågs att 589 °C var 
relativt nära de eftersträvade 600 °C genomfördes ingen ytterligare temperaturreglering i 
Aurodinotillbehöret.  

 
Figur 92. Temperaturen inuti plattan vid reglering av temperaturen motsvarande gjutjärnsspis, på plattan stod en tom kastrull. 
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Tabell 49. Punktmätningar på spis med tom kastrull på 600 °C. Mätningarna visar att temperaturen på ovansidan av spisplattan är relativt nära 600 
°C. 

 Temperatur insida platta [°C] Temperatur mellan kastrull och platta [°C] 
 642 587 
 652 602 
 650 598 
 645 607 
 643 573 
 649 577 
 652 591 
 648 591 
 655 581 
 654 586 
 643 584 
 651 589 
 641 584 
 640 589 
 642 600 
Medelvärde: 647,1 589,3 

 

Glaskeramikhäll 
Vid försök med tom kastrull på temperaturen motsvarande glaskeramikhäll var medeltemperaturen 
ovanpå spisplattan 443 °C. I Figur 93 och Tabell 50 går det att avläsa temperaturen inne i plattan 
samt punktmätningarna på plattan. Eftersom det ansågs att 443 °C var nära de eftersträvade 450 °C 
genomfördes ingen temperaturreglering i Aurodinotillbehöret.  

 
Figur 93. Temperaturen inne i plattan vid reglering av temperaturen 450 °C, på plattan stod en tom kastrull. 
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Tabell 50. Punktmätningar på spis med tom kastrull på 450 °C. Temperaturen på ovansidan av spisplattan var relativt nära 450 °C. 

 Temperatur insida platta [°C] Temperatur mellan kastrull och platta [°C] 
 503 444 
 497 447 
 488 458 
 499 442 
 507 436 
 494 443 
 501 454 
 501 443 
 493 449 
 501 439 
 502 437 
 500 439 
 494 436 
 500 436 
 504 442 
Medelvärde: 498,9 443,0 

 

Induktionshäll 
Vid försök med tom kastrull på temperaturen motsvarande glaskeramikhäll var medeltemperaturen 
ovanpå spisplattan något hög. Därför programmerades Aurodinotillbehöret om till dess att 
temperaturen på ovansidan av plattan hade ett medelvärde på 260 °C. Anledningen till att försöken 
avslutades när temperaturen hade uppnått 260 °C snarare än 270 °C var att temperaturen annars 
skulle bli för hög när ett mer isolerande föremål placerades på spisen. I Figur 94 och Tabell 51 går 
det att avläsa temperaturen inuti i plattan samt stickprovsmätningarna ovanpå plattan vid det 
avslutande försöket på temperatur motsvarande induktionshäll.  

 
Figur 94. Temperaturen inne i plattan vid reglering av temperaturen 270 °C, på plattan stod en tom kastrull. 
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Tabell 51. Punktmätningar på spis med tom kastrull på 270 °C. 

 Temperatur insida platta [°C] Temperatur mellan kastrull och platta [°C] 
 284 261 
 294 255 
 271 255 
 271 260 
 285 265 
 280 258 
 275 263 
 292 259 
 276 259 
 291 262 
 293 255 
 300 257 
 283 264 
 277 260 
Medelvärde: 283,7 259,5 

 

I Tabell 52 sammanfattas temperaturregleringsförsöken. 

Tabell 52. Tabellen syftar till att beskriva vilken temperatur spisplattan har på ovansidan och insidan vid de olika försöken. 

Spistyp Temperatur ovanpå 
spisplattan vid tom 
kastrull [°C] 

Temperatur 
ovanpå spisplattan 
vid kokt pasta [°C] 

Temperatur inuti 
spisplattan [°C] 

Gjutjärnsspis 589 599 650 
Glaskeramikhäll 443 450a 500 
Induktionshäll 260 270a 284 

a syftar till att förtydliga att dessa temperaturer inte är uppmätta utan bygger på antaganden från tidigare 
försök. 

Stickprovsmätningarna varierade en hel del över spisplattan i samtliga försök vilket innebär en 
osäkerhet när det kommer till hur väl de slutgiltiga temperaturinställningarna stämmer överens 
med teorin. Efter det sista försöket kontrollerades temperaturen återigen ovanpå spisplattan för 
att säkerställa att den inte förändrats under experimentperioden. Eftersom temperaturerna före 
och efter experimentperioden överensstämde relativt väl antogs temperaturerna ha varit 
förhållandevis konstanta under hela perioden. 


