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Stockholm 2017-03-02 

Sprinklersystemet aktiverades av brand i Allum köpcentrum i 
Partille 
 
Köpcentrumet Allum fick utrymmas efter en brand.  

Åtta räddningsenheter från räddningstjänsten i Storgöteborg kallades till brandplatsen. 
– Branden orsakade en kraftig rökutveckling, som krävde omfattande restvärdearbete för ventile-
ring för att så snart som möjligt kunna öppna centrumet med en stor mängd butiker, berättade 
Janne Sevrinsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg. 

1. Verksamhet 
Allum är ett köpcentrum i Partille som invigdes under våren 2006. 
Centrumet är ca 50 000 m2  stort och med mer än 100 butiker. 

 
 

2. Vad hände? 
Ett automatiskt brandlarm inkom till räddningstjänsten vid 15.30-tiden på fredagen den 24 februari. 
Byggnaden fick evakueras och enligt vittnen anlände åtta räddningsenheter till platsen. 
Utrymning genomfördes spontant då det automatiska brandlarmet började ljuda i centrumet. Ut-
rymningen av hela centrumet genomfördes snabbt och effektivt. 
– Larmet började tjuta och en röst talade om för oss att vi skulle lämna byggnaden, berättade ett 
vittne. 
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3. Släckinsatsen 
Daniel Gillesén vid räddningstjänsten Storgöteborg: 

– Det var en brand som hade uppstått på ca 3.5 meter höjd i taknivå, där heta arbeten utfördes på ett 
avloppsrör från ett ovanförliggande garage. Röret var isolerat med brännbart material som plötsligt 
antände. 
Enligt uppgift fanns det en relativt stor mängd brännbart material närmast gränsande mot rörisole-
ringen och som snabbt antändes. Den person som orsakade branden fick snabbt fram en pulver-
brandsläckare och försökte tidigt släcka branden, men den var då så pass omfattande att släckförsö-
ket misslyckades.  
Branden spred snabbt i sidled i taknivån. Två sprinklerhuvuden aktiverades och ”stängde in” bran-
den i avvaktan på räddningstjänstens ankomst.  
Branden orsakade en omfattande rökspridning som smittat hela köpcentrumet.   
Genom att sprinklersystemet aktiverats tidigt kunde räddningstjänsten snabbt få kontroll på branden 
för definitiv avsläckning.  
Vid brandförsvarets ankomst hade redan utrymning startats och slutförts.  

Insatsledaren kunde därför tidigt besluta att stänga av sprinklersystemet när branden var konstaterad 
helt släckt och under kontroll.  
Omedelbart därpå kunde restvärdearbetet igångsättas med rökventilation samt omhändertagande av 
sprinklervattnet som delvis spridits utanför själva brandområdet.  
Det finns inga uppgifter om personskador. 

4. Avbrottskonsekvenser 
Hela centrumanläggningen fick stängas resterande timmar på fredagskvällen för att slutföra restvär-
dearbetet. 
Enligt uppgifter från räddningstjänsten så kunde centrumet och dess butiker åter öppnas i sin helhet 
följande dag efter ett imponerande restvärdearbete. 

5. Hur fungerade sprinklersystemet? 
Det framgår av undertecknads diskussioner med David Gillesén att sprinklersystemet aktiverades 
tidigt av branden i det brännbara takmaterialet.  
Räddningstjänsten kunde redan vid framkomsten konstatera att branden var under kontroll och ”in-
stängd” av sprinklersystemet. De kunde därför koncentrera sig på slutlig släckning samt att ta hand 
om rökevakuering, efterkontroll, beslut om att stänga av sprinklervattnet och ett tidigt restvärdear-
bete.  
Daniel Gilleséns slutkommentar till mig är slående;  

- Den snabba sprinkleraktiveringen har mycket effektivt kontrollerat brandens utveckling 
och begränsat skadornas omfattning.!  

- Utan sprinkleranläggningen hade branden sannolikt kunnat få en mycket större omfatt-
ning. De direkta och indirekta (avbrott) skadorna hade då kunnat avsevärda.  
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