
Människan och organisationens roll

Kan man med kemisk analys av brandrester från en bil
avgöra om branden varit anlagd?

I Sverige inträffar årligen cirka 4400 bränder i fordon varav 3700 är bilbränder. Man vet inte hur
många av dessa bränder som är anlagda men uppskattningar tyder på cirka 30% av
personbilbränderna , 6% av buss- och lastbilsbränderna  och 65% av motorcykelbränderna är
anlagda. Den uppskattade årliga kostnaden för anlagda fordonsbränder i Sverige överstiger
100 miljoner kr.

Syfte

Mot denna bakgrund är det angeläget att finna tillförlitliga metoder för att avgöra om en brand är anlagd
eller har en annan orsak. Kemisk analys av brandrester kan vara ett komplement till andra metoder för att
avgöra om en brand är anlagd. Projektet syfte var att genom kemisk analys av sotrester från bilbränder
avgöra om det var möjligt att spåra förekomsten av brandacceleratorer som heptan, lacknafta, bensin,
stearinljus etc.

Resultat
I rapporten redovisas en omfattande försöksserie med analys av sotrester från bränder. I försöksserien har
olika bränslekombinationer studerats i olika skalor, laboratorie-, 1/3- och fullskala. Olika personbilar,
Volvo XC 90 Modell 2003, Volvo V70 Kombi Modell 2004, SAAB 900 Gli, Modell 1984 och Opel
Kadett Modell 1975, har ingått i fullskaleförsöken. En metod för insamling av sotrester har utarbetats. Stor
vikt har lagts på kvalitativ analys av sot- och kondensatrester med avseende på innehållet av kolväten som
kan förväntas vara typiska vid samtidig förbränning av olika plastmaterial och brännbara vätskor. Olika
plaster och brännbara vätskor har ingått. Plastmaterialen är typiska för personbilskonstruktioner.

Vätskorna är ofta använda vid anlagd brand. Alla prover har analyserats med en gaskromatograf kopplad
till en masspektrometer (GC-MS). ”Solid-Phase-Micro-Extraction” (SPME) har använts för att överföra
prover till gaskromatografen. Resultatet från projektet visar att analys av sot- och kondensatrester kan ha
en god potential att bidra till brandorsaksutredningar men att man måste öka koncentrationen i
analysproven.
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