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Sprinkler Räddar Liv

Stockholm 2012-06-15 
 

Boendesprinkler räddar 1 människoliv– Rådmansgatan 46, 
Stockholm den 25 maj 2012 
 
En lägenhetsbrand inträffade tidigt på morgonen den 25 maj 2012 i ett flerfamiljshus på Rådmans-
gatan 46 i centrala Stockholm. Samtliga lägenheter i fastigheten har genom initiativ av fastighets-
förvaltaren utrustats med ett boendesprinklersystem. Trolig orsak till branden tror man vara att den 
boende i lägenheten glömt att stänga av en spisplatta i ett Trinettkök. En överhettning skedde i det 
stängda skåpet och brand uppstod. Lägenheten var på ett rum med kokvrå. Ett sprinklerhuvud akti-
verades och branden var enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. 

 
  Bild 1. Fastigheten på Rådmansgatan 46 i Stockholm  

        (Foto: Gösta Holmstedt) 

Fastigheten på Rådmansgatan 46, Kv. Sjöråen. 
Fastigheten ägs av Sjöråen AB och förvaltas av Alin & Hedenborg Fastighetsförvaltnings AB. 
Samtliga 63 lägenheter i fastigheten har utrustats med boendesprinklersystem på eget initiativ av 
fastighetsägaren. Fastigheten är uppförd med 6 våningsplan ovan markplan. 
Den här kortfattade resumén har kunnat sammanställas i nära samverkan med bolagets ordförande 
Jack Gustafsson som visat stor samarbetsvilja för att delge oss så mycket detaljer som möjligt från 
branden. Vi har dessutom tagit del av insatsrapporten från Storstockholms brandförsvar.  

Branden – Brandorsak och släckning 
Om branden kan man säga mycket enligt Jack Gustafsson, bl.a. att man inte ska börja laga mat på 
kvällen efter att man kommit hem från krogen, framför allt ska man inte planera in en tupplur under 
tiden – för då kan det bli som för lägenhetsinnehavaren – en kvinna - i detta fall. Hon vaknade till – 
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inte av den svarta rök som låg som en tät filt 30 cm ovanför hennes ansikte, utan av att hon helt en-
kelt blev ”duschad” av ett sprinklerhuvud samtidigt som det aktiverade sprinklerhuvudet – som i det 
här rummet var en sidewallsprinkler (= väggsprinkler) - helt släckte den fullt utvecklade köksbran-
den. Lägenheten saknade brandvarnare varför det blev sprinklervattnet som väckte den sovande 
kvinnan. Enligt uppgift fanns en sovande person i lägenheten vid brandtillfället. 
Av insatsrapporten från Storstockholms brandförsvar framgår att larm inkom 04.19 den 25 maj och 
att första släckbil anlände till platsen redan 04.26. Fyra fordon ingick i utryckningsstyrkan med to-
talt 10 personer. Under utryckningen inkom uppgifter att förbipasserande sett vit rök från fönster på 
översta våningen.  
Den boende i brandlägenheten möter själv upp i fastighetens entréport och meddelar att det brunnit i 
hennes lägenhet men att branden aktiverat sprinklersystemet och väckt henne.  
Vid räddningstjänstens ankomst kunde rökdykarna direkt konstatera att branden i sängen var helt 
släckt av ett enda aktiverat sprinklerhuvud. Brand och rök begränsades helt till själva brandrum-
met/lägenheten genom den mycket tidiga sprinkleraktiveringen.  

Fastighetens materiella skador blev därför begränsade, men drabbades istället av vattenskador (se 
nedan). 

Brandförsvarets rökdykare kan direkt konstatera att branden hade släckts av boendesprinklersyste-
met då de trängde in i lägenheten. Kvinnan i lägenheten var utan synliga skador. En ambulans be-
gärdes fram för att bedöma lägenhetsinnehavarens hälsotillstånd. Även polis kallades till platsen 
(Foton bild 2 – 4: Storstockholms brandförsvar).         

           

              Bild 2. Brandlägenheten hall/sovrum                          Bild 3. Trinettköket där branden startade 
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Bild 4. Detalj av trinettköket    

Boendesprinklersystemet 
Boendesprinklersystemet är anslutet till fastighetens sprinklercentral belägen i källaren. Fastighet-
ens källarplan har sedan flera år varit sprinklerskyddat då där finns ett större garage. När fastighet-
en, som ägs av privata investerare, skulle genomgå en omfattande renovering och ombyggnad för 
någon tid sedan från äldreboende till flerfamiljshus med ”stilfulla” hyreslägenheter beslutade man 
efter förslag från fastighetsförvaltaren att förse samtliga 63 lägenheter i totalt 9 våningsplan med ett 
boendesprinklersystem. Mälarsprinkler AB har designat och installerat boendesprinklersystemet i 
sin helhet. 
Genom att boendesprinklersystemet är direktanslutet till den befintliga sprinklercentralen aktivera-
des ett automatiskt sprinklerlarm som överfördes till SOS Alarm kl. 04.19 tidigt på fredagsmorgon. 
Ett enda aktiverat sprinklerhuvud (= väggsprinkler) släckte branden inom några få minuter och utan 
tvekan innebar det att istället för en dödsbrand begränsades skadorna till mindre direkta brandska-
dor i lägenheten samt vattenskador (se nedan). 
 

                 
Bild 5. Den aktiverade väggsprinklern i närbild 
(Foto: Storstockholms brandförsvar) 
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Restvärdeskador orsakade av det aktiverade sprinklerhuvudet 
Vattenskadorna blev mer omfattande. Restvärdearbetet påbörjades dock omedelbart av brandförsva-
ret och försäkringsbolaget i samverkan. Brandförsvaret tog initiativ för att begränsa restvärdeska-
dorna genom att kalla in ett fordon med personal för att igångsätta arbetet med att skapa en torr 
miljö. Brandförsvaret lämnar brandplatsen 06.54 då man bedömde att brandsläckning & restvärde-
arbetet var avslutat för deras del. 

Fastighetsförvaltaren räknar f.n. med ett par månaders arbete med uttorkning samt återställning efter 
de vattenskador som drabbade fastigheten. Sprinklersystemet aktiverades 04.19 och innan brandför-
svaret lokaliserade sprinklercentralen för att stänga av vattnet gick sannolikt mer än 30 minuter. Det 
uppskattas att det enda aktiverade sprinklerhuvudet levererade cirka 100 lit/min enligt uppgift från 
installatören Mälarsprinkler.  
En sprinkleravstängningskil i bältet på den utryckande brandpersonalen hade avsevärt kun-
nat minimera vattenskadorna, då detta innebär att vattengivningen temporärt kan stoppas vid 
sprinklerhuvudet intill dess att brandförsvaret lokaliserat sprinklercentralen (se bild 6). 

 
Bild 6. Sprinkleravstängningskil (foto: Per Slagbrand, Nordic Sprinkler AB) 

Slutsatser 

Branden i lägenheten på Rådmansgatan 46 är ytterligare ett exempel på att sprinkler är effektivt och 
i detta fall blev det bara en incident som hade kunnat utvecklas till en mycket allvarlig brand med 
dödlig utgång samt omfattande materiella brandskador på fastigheten som följd. 

Branden orsakade en hel del vattenskador. Totalt drabbades fem lägenheter, två korridorer samt två 
hissar av besvärande vattenskador. Trots allt innebär detta, i jämförelse med att ett människoliv 
kunde räddas, att de materiella skador som fastigheten drabbades av väger lätt i jämförelse med de 
konsekvenser som vad en dödsbrand inneburit. 

Det finns anledning att åter framhålla sprinklersystemets överlägsna snabbhet och slagkraft. Att 
systemet var ett väldesignat boendesprinklersystem som i det här fallet utan tvekan räddade ett 
människoliv, gör ju inte slutsatserna mindre intressanta.  
Den tidiga aktiveringen av det närmaste sprinklerhuvudet bekräftar dessutom att boendesprinkler-
tekniken är livräddande! 
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Om brandförsvarets personal utrustas med ett antal sprinkleravstängningskilar, så kan vattenska-
dorna minimeras (se bild 6 ovan). Flera räddningstjänster i landet medför sådana kilar i sin normala 
insatsutrustning, bl.a. räddningstjänsten i Storgöteborg. Med kilarna kan insatsledaren besluta om 
att vattengivningen från individuella sprinklerhuvuden kan ”stängas” när det bedöms att branden är 
under full kontroll.  
Att den boende vaknade av duschen från det aktiverade sprinklerhuvudet och sedan själv kunde ta 
sig ner till entréporten för att möta brandförsvaret, är ju egentligen en helt osannolik historia! 

 
Gösta Holmstedt 
Brandingenjör, Sprinklerfrämjandet 
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se  


