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Tips og tricks i et historisk per-
spektiv

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beskri-
velse er vi stødt på flere forskellige sjove fortæl-
linger om den optimale håndtering af skorstens-
brande. Fælles for fortællingerne er, at vi ikke har 
kunne finde den bagvedliggende dokumentation 
for effekten, hvorimod andre har potentialet til 
at medføre uheldige konsekvenser.

• En af de mere sejlivede fortællinger er at 
sprøjte eddike ind i indsugningen på skor-
stenen. Det skulle have en god effekt på at 
dæmpe brandforløbet inde i skorstenen. I 
nogle versioner bliver eddike blandet med 
vand, og andre steder anvendes koncentre-
ret eddike. Der mangler dog grundlæggende 
information om, hvad den konkrete effekt 
skulle være.

• Der er også fortællinger om, at det skulle 
virke dæmpende på brandforløbet, hvis man 
hælder leca nødder i skorstenen. Som det 
var tilfældet med eddike, så er det uklart, 
hvad den konkrete effekt skulle være.

• Den sidste fortælling har vi direkte fra en 
vores kollegaer, der som ung brandmand 
blev sat til at hente sten ude i en have, som 
man herefter kastede ned igennem skorste-
nen. Formålet var at slå hul i sodlaget, så der 
blev skabt bedre træk i skorstenen. Selvom 
det er indlysende, at en sådan metode vil 
kunne skade skorstenen, så var der historisk 
set ikke nogen, der stillede spørgsmål ved 
en sådan metode.

Håndtering af skorstensbrande

Vi ønsker med denne beskrivelse at præsentere 
et bud på den optimale praksis, når det kommu-
nale redningsberedskab håndterer skorstens-
brande i Danmark. En sådan praksisbeskrivelse 
skal ikke forstås som en endegyldig sandhed, 
men som et standpunkt, indtil der kommer ny 
viden, så vi igen bør revidere vores praksis. Mo-
tivationen bag ønsket om en revideret praksisbe-
skrivelse er, at vi er stødt på mange fortællinger, 
tips og tricks til håndtering af skorstensbrande, 
som vi ikke har kunne finde dokumentation for. 
Dette er ikke særegent kun for skorstensbrande, 
men er en mere generel udfordring for bered-
skabet. Vi ofte savner gode dokumenterede 
beskrivelser af, hvordan vi konkret teknisk og 
taktisk forventer at løse vores operative opgaver. 
Det er ikke det samme som at påstå, at opga-
verne nødvendigvis bliver løst med lav kvalitet 
i dag. Det udspringer af et ønske om, at vi i den 
beredskabsfaglige profession, på linje med andre 
professioner, har praksisbeskrivelser af, hvordan 
vi som standard forventer at løse de opgaver, 
som vi er sat i verden for at håndtere.

Vi håber, at vores kollegaer rundt om i landet vil 
finde denne beskrivelse interessant, og vi håber 
i samme moment, at denne beskrivelse giver an-
ledning til input fra kollegaer, så vi sammen kan 
blive klogere. Hvis du har kommentarer, ideer til 
forbedringer til praksisbeskrivelsen kan du skrive 
til os på post@beros.dk. I emnefeltet skriver du 
blot ”praksisbeskrivelse skorstensbrand”.

mailto:post@beros.dk


B e r e d s k a B  Ø s t    -   H å n d t e r i n g  a f  s k o r s t e n s B r a n d e 3

Ved en skorstensbrand i en stålskorsten kan 
inderrøret blive deformeret og ødelægge iso-
leringen og i værste fald kan inderrøret smelte 
på grund af varmen, hvilket vil være en meget 
kritisk situation, og man bør derfor være særligt 
opmærksomme på bjælker og spær.

Generelle opmærksomhedspunkter ved brand i 
skorstenen:

• Skorstenen kan være så tilsodet, at den er 
helt lukket, og derved kan tryksprænge.

• Ved en lukket skorsten er der risiko for, at 
skorstenen aflaster ud af lufttilførslen, hvor 
det kommunale redningsberedskab forven-
teligt vil have personel placeret.

• Gnister fra skorstenen kan i blæsevejr flyve 
langt, og derved medføre sekundære an-
tændelser.

• Der må forventes øget niveau af kulilte, og 
man bør derfor foretage kontrolmålinger 
med multigasmåler.

Hvor mange gange rykker vi ud til 
skorstensbrande i Danmark

Første melding (antal) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 830 663 692 666 596 606 517 524 535
Skorstensbrand 830 663 692 666 596 606 517 524 535
Skorst.brand-Hårdt tag 775 619 626 591 541 538 477 481 510
Skorst.brand-Stråtag 43 27 34 45 21 32 19 27 25
Skorst.brand-Eftersyn 12 17 32 30 34 36 21 16

Kilde: Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabets Statistikbank

Bygningskendskab – hvordan kon-
strueres skorstene som oftest

Der er forskellige skorstenstyper, og det er hen-
sigtsmæssigt at kunne skelne mellem dem. Man 
skelner mellem den murede skorsten, elements-
korstenen eller stålskorstenen. Det har særlig 
betydning i forhold til, hvordan den murede 
skorsten, eller elementskorstenen, kan revne. 
Ved en skorstensbrand kan varmeudviklingen få 
skorstenen til at revne, og der kan derved opstå 
risiko for, at kulilte kan trænge ind i huset, hvilket 
potentielt set kan afstedkomme livsfare. Det er 
også muligt, at varme trænger igennem revner, 
og derved medfører brandspredning. Endelig 
bør man være opmærksom på, at renselemme 
kan blive så varme, at de bliver rødglødende, og 
derved kan medvirke til brandspredning. I vær-
ste fald kan renselemmen sprænge eller flække, 
og derved medvirke til røg- og brandspredning. 
Denne risiko er størst i ældre skorstene, hvor 
renselemmene er udført som en enkelt lem. I ny-
ere bebyggelser er denne udført som en dobbelt 
lem. Derudover bør brandmandskabet være op-
mærksomme på, at der kan være skjulte bjælker 
i etageadskillelsen, eller tagspær, der kan ligge så 
tæt på skorstenen, at de kan blive brandpåvirket. 
Stålskorstenen består af et inderrør, mellemlig-
gende isolering og en yderkappe. 
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B. Hvor (lokalisering af skaden) 
Her afdækkes type af skorsten, herunder 
problemets omfang.  

C. Hvad (skadens type/omfang) 
Afklaring af brandforløbet i skorstenen.

D. Hvorhen (skadeudbredelse) 
Afklaring af røg- og brandspredning.

E. Risikovurdering 
Vurdering særligt af skorstenens beskaf-
fenhed, herunder graden af hvor meget 
skorstenen er stoppet. 

F. Adgangsveje 
Særligt i forhold til adgangsvej til lufttilførsel 
samt adgangsveje til eftersyn af etagedæk/
spærkonstruktion.

Udgangspunktet for den hidtidige praksis har 
været at dæmpe brandforløbet ved at lukke for 
lufttilførslen. Såfremt der ikke er personer i fare, 
eller fare for brandspredning, så vil beredskabet 
ofte forsøge at fjerne det brændende materia-
le. Det vil ofte ske på den måde, at man skaffer 
adgang til skorstenens top, og her vil man med 
en kugle eller en cylinderformet ”granat” skabe 
hul i skorstenen. Herefter vil man med typisk 
forsøge at raspe det brændende materiale ned. 
Sideløbende med dette arbejde vil mandskabet 
ved renselemmen ofte fjerne det aske/bræn-
dende materiale. Afslutningsvis ser man ofte, at 
beredskabet monterer en kost, som de foretager 

Hvad brænder ved en skorstens-
brand

Årsager til skorstensbrande er ofte en forkert 
fyring, eksempelvis vådt brænde eller anven-
delse af andet materiale, der ikke er beregnet 
til afbrænding. Endelig kan der være tale om 
forkert anvendelse af skorstenen, herunder 
manglende lufttilførsel. I disse situationer vil der 
dannes store mængder af såkaldt glanssod. Glas-
sod er brændbart, og afsættes på skorstenens 
indvendige side samt i aftrækskanaler fra fyret 
til skorstenen. Bliver temperaturen i en skorsten, 
hvor der er afsat glanssod, for høj, kan soden 
antændes. Under branden udvider glanssoden 
sig op til 8-10 gange, hvilket formindsker skor-
stenens gennemstrømning, hvilket kan føre til 
en tilstopning af skorstenen. Kombinationen af 
en skorsten med formindsket gennemstrømning, 
høj temperatur samt afsætning af glanssod, kan 
potentielt føre til en brand i skorstenen. 

Vores hidtidige praksis

Vores hidtidige praksis tager naturligvis afsæt i 
vores vanlige situationsbedømmelse:

A. Mennesker eller dyr i fare 
Vil der sjældent være tale om, men det skal 
naturligvis vurderes i forhold til skadede 
eller revnede skorstene, der kan afstedkom-
me brand- og røgspredning (spredning af 
kulilte).
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en fejning af skorstenen med, hvilket vil fjerne 
det resterende brændbare materiale.

Nogle af de aspekter, der kan undre ved den 
eksisterende praksis, er eksempelvis: 

1. Vi ender ofte i en situation, hvor vi ”angri-
ber” branden i overtrykssiden, altså fra top-
pen af skorstenen. Det er altid en udfordring 
med at angribe brand i overtrykssiden, da 
det jo netop er meningen, at det er her var-
men stiger op. Vi får derved et arbejdsmiljø-
mæssigt aspekt af denne type af indsatser. 
Derudover kræver en sådan indsats, at vi 
får etableret en acceptabel adgang til taget 
via stige etc., og vi skal have etableret en 
relevant form for faldsikring i forhold til den 
konkrete taghældning mv.

2. Når vi arbejder i overtrykssiden, så er det 
foruden det sikkerhedsmæssige aspekt, 
også hårdt for vores udstyr. Når vi spørger 
rundt hos vores kollegaer fra andre bered-
skaber, så er det et gennemgående billede, 
at man ser ødelagt udstyr – særligt på 
kostene, der ikke tåler varmen. Derudover 
trækkes varme kæder fra udstyret hen over 
indsatsdragterne, der potentielt laver skader 
på dragterne. 

På vej mod en mere vidensbaseret 
praksis

Kvalificeringen af den eksisterende praksis er 
blevet til på baggrund af drøftelser med skor-
stensfejermester og viceoldermand Tom Høeg 
Andersen fra ”Dansk Skorstensfejerlaug”. På 
baggrund af disse drøftelser kan vi med fordel 
revidere vores hidtidige praksis på følgende 
måde:

• Hvis der er tale om en foret skorsten med 
isokern eller lignende foring, så bør man 
kontrollere for brandspredning, og hvis 
skorstenen er intakt, så bør den brænde ren. 

3. Endelig så ser vi en praksis, hvor beredska-
berne ikke blot tømmer dele af det bræn-
dende materiale ud ad skorstenen, men 
faktisk leverer et slutresultatet, hvor både 
skorstenen er tømt, og hvor skorstenen er 
fejet helt ren. Det kan naturligvis opfattes 
som god service, men det er jo reelt det, 
som skorstensfejerne er sat i verden for. 
I forbindelse med en skorstensbrand vil 
skorstensfejeren under alle omstændighe-
der efterfølgende foretage en besigtigelse af 
skorstenen.

Billede fra det kommunale redningsberedskabs udstyr (granat og rasp)
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Man kan i den forbindelse overveje at holde 
skorsten åben med ”granaten”, hvis skorste-
nen fortætter. 

• Skrabejernet anvendes kun ved lige skor-
stene uden foring, da risikoen for at skrabe-
jernet sidder fast vil være stor. Kosten kan 
man med fordel afskaffe, da det grundlæg-
gende ikke er brandvæsenets opgave at feje 
skorstenen, og de skorstensbrande, hvor 
beredskabet bør agere, der er der tale om 
en skorsten, der er så varm, at den reelt vil 
ødelægge kosten.

• Vær særlig opmærksom på risici, hvis skor-
stenen er helt fortættet af glanssod. Skor-
stenen kan risikere at aflaste ud af de riste/
renselemme, hvor beredskabets personel er 
placeret.

• Ved kraftige skorstensbrande bør man 
foretage et eftersyn af samtlige renselem-
me. Formålet med dette eftersyn er at 
kontrollere, at renselemme mv. ikke er røget 
af grundet trykket fra brandforløbet. Det er 
særligt i forhold til ældre renselemme, da 
de nyere renselemme er konstrueret med 
dobbeltlem, der ikke kan falde af på samme 
måde.

• Man bør ligeledes altid kontrollere for 
brandspredning omkring etageadskillel-
ser. Det samme gør sig gældende omkring 
spærkonstruktioner, der ligger tæt op ad 
skorstenen.

• I forbindelse med skorstensbrande kan man 
med fordel anvende kendte hjælpemidler, 
som eksempelvis multigasmåler og termisk 
kamera. Multigasmåleren kan anvendes til 
at detektere forhøjet niveau af kulilte. Det 
termiske kamera kan give en indikation af 
overfladetemperaturer omkring skorstenen, 
og her må man tage antændelsestempera-
turen for det omkringliggende materiale i 
betragtning.

• Vær opmærksom på sekundære antændel-
ser ved kraftige skorstensbrande. Ved strå-
tag kan man med fordel indsætte rør til at 
fugte taget, så gløder/flyveild ikke forsager 
antændelse.

• Hvis det er nødvendigt at dæmpe en kraftig 
skorstensbrand, kan dette foretages med 
små pulseringer med en pulverslukker via 
brændeovn, pejs eller renselem.

• Sørg for at systematisere anmeldelse til 
skorstensfejer efter end indsats på linje med 
øvrige kommuneanmeldelser.

Videoeksempel

Se eksempel på en kraftig skorstensbrand i en 
stor åben pejs uden pejseindsats. 

Skorstenen er forsynet med en skorstenshætte 
i letmetal. Skorstenshætten antænder, og der 
falder brændende dele ned på taget med fare 
for brandspredning til følge. 

I videoen forsøges der med små pulsationer med 
pulver for at dæmpe branden. Det havde været 
ønskeligt, hvis man havde man haft en pulverlan-
se eller lignende til rådighed for derved at kunne 
skyde pulveret mere præcist ind i skorstenen.
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Vidste du ...

• Mange mennesker tror, at hvis man lukker for luften til brændslet, fyrer man mere økono-
misk, men dette er ikke tilfældet. Brændslet vil godt nok holde i længere tid, men den energi, 
der er i brændslet, bliver ikke udnyttet. Det betyder, at den energi, der ikke er udnyttet, altså 
uforbrændte røggasser, sætter sig i fyringsanlægget som sod.

• Glanssod skyldes afkøling af de vanddampe, der indeholdes i røgen, og som bæres op 
igennem skorstenen i dampform, vil fortætte i skorstenen og blande sig med de uforbrænd-
te røggasser. Når dette er sket, ses der ofte i skorstenen et sodlag med en blank overflade 
(glanssod).

• Skorstensbranden opstår som regel under optænding eller ved påfyring af brændsel. Her 
gives masser af luft, og der opnås derved så høje temperaturer, at glanssoden antændes.

• Løbesod er ikke det samme som glanssod. Løbesod er kondens i skorstenen, der blandet med 
sodrester trænger gennem skorstenens fuger og mursten. Løbesoden giver mørke pletter, sur 
lugt og misfarvninger på vægge, der støder op til skorstenen. Løbesoden ses typisk i loftsrum-
met, da skorstenens øverste del er koldest. Løbesoden opstår typisk, hvis skorstenen ikke er 
afskærmet mod regn, dårligt isoleret, for stor eller der fyres med fugtigt brænde. Løbesod 
udgør ikke en risiko for brand da det i praksis er snavset fugt, der med tiden trænger ind i 
murværket. 

Kilde Bolius & skorstensfejerlauget.dk 
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