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Stockholm 2013-03-14 
 

Brand i lagerlokal i Lunda Industriområde, Liber AB Stockholm 
5 mars 2013 
 
En brand inträffade tidigt på morgonen tisdagen den 5 mars på Fagerstagatan 21 i Lunda Industri-
område i Stockholm. Lokalen där branden inträffade är hyrd av Stockholms Dansstudio och an-
vänds huvudsakligen som lagerlokal. Det är redan konstaterat att branden varit anlagd och det är 
andra gången på kort tid (även den branden konstaterad vara anlagd brand) som räddningstjänsten 
gör en insats i samma lokaler. Branden var redan släckt av sprinklersystemet vid räddningstjäns-
tens ankomst cirka 10 minuter efter 1:a larm.  

 

 
Bild 1. Efter släckning av sprinklersystemet (Foto: Storstockholms brandförsvar) 

 
Branden på Fagerstagatan 21 tidig morgon den 5 mars 2013 
En stor räddningsinsats drogs igång vid 2-tiden den 5 mars 2013, sedan en brand brutit ut i Liber 
AB:s lokaler på Fagerstagatan 21 i Lunda Industriområde i Stockholm.  

SOS Alarm fick ett automatlarm från anläggningen kl. 02:01. Larmet visade sig senare vara orsakat 
av en aktiverad sprinkler. 

Räddningstjänsten kallades till samma adress några veckor tidigare som enligt räddningstjänsten 
konstaterades vara anlagd.  



 

2(3) 
 

4 räddningsfordon med totalt 10 man lämnade Vällingby brandstation cirka 3 minuter efter mottaget 
larm.   
Lokalen där branden inträffade  var uthyrd till Stockholms Dansstudio och användes som lagerlo-
kal. I lokalen förvarades en stor mängd brännbart material i form av bl.a. textilier som täckte väg-
garna (se bild 1 ovan). 

Branden – Brandorsak och släckning 
Vid samtal med den ansvarige insatsledaren Kent Johansson berättar han; 
- ”Vid framkomsten kunde vi direkt konstatera att ett sprinklerhuvud hade aktiverats av branden 
och branden var redan släckt trots den mycket höga byggnaden (med en takhöjd av cirka 11 meter 
mellan sprinklerhuvud och brandkälla)”. 

Det kunde tidigt konstateras att även den här branden var anlagd enligt räddningstjänsten. Branden 
startade i lagrat material på en lastpall av trä (se bild 1 ovan). Tegelväggarna var täckta av textilier, 
sannolikt för att förbättra lokalens ljudisolering. 

 
Bild 2. Närbild på den släckta brandhärden (foto: Storstockholms brandförsvar) 

Räddningstjänsten påbörjades 02:12 och avslutades 02:50 enligt brandförsvarets Insatsrapport. 

Restvärderäddning (RVR) kallades till platsen tidigt och dessa akuta skede pågick mellan 03:00 – 
05:00. 

Byggnaden i sin helhet var utrustad med ett automatiskt sprinklersystem ansluten till SOS Alarm.   
Takhöjden i brandutrymmet var cirka 11 meter. 
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Resumé 
Insatsledaren Kent Johansson uppfattning är att branden sannolikt hade kunnat bli mycket omfat-
tande utan den tidiga aktiveringen av sprinklersystemet. Förutom en stor mängd av brännbart 
material som förvarades på lastpallar och i lagerhyllor så hade samtliga väggar i lagerlokalen dessu-
tom täckts med långa textilstycken från golv till tak. Textilierna hade troligtvis satts upp för att för-
bättra ljudisoleringen i lokalerna.  
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