Stockholm 2016 -05-13

Brand vid Hans Andersson Recycling AB i Lunda industriområde, Stockholm den 11 maj 2016
En brand bröt ut i ett lager inomhus i uppställningshallen för pressat papper där stora mängder
returpapper lagrades i form av pappersbalar vid Hans Andersson Recycling AB i Lunda industriområde, Stockholm vid 09:20-tiden den 11 maj 2016. Räddningstjänsten från Storstockholms
brandförsvar larmades såväl via det automatiska brandlarmet som manuellt till SOS Alarm.

1. Verksamheten och sprinklersystemet
Exponeringen för brands uppkomst är ju välkänt inom den här typen av verksamheter. I december
månad 2015 drabbades Hans Andersson Recycling AB av en liknande brand vid sin anläggning i
Göteborg. Den branden har sammanfattats kort i en rapport daterad januari 2016 och kan återfinnas
på vår hemsida under ”Brandrapporter” efter inloggning.
Normalt utvecklas bränder i löst och pressat papper i balar relativt snabbt och av det skälet är det
standard att skydda anläggningarna med vattensprinklersystem av typen Torrör. Så var fallet även i
den här anläggningen.
Sprinklersystemet i anläggningen i Lunda är en torrörsanläggning uppdelad i tre sektioner. Två
sektioner skyddar inomhuslagret samt inlastningen. Den tredje sektionen skyddar balpressar och
bandgropar.
Kontoret samt sorteringen är skyddade med en normal våtrörssprinkleranläggning.
Sprinklertypen som valts i lager- samt inlastning är SSU K115.
Sprinkleranläggningen har designats och installerats av A-Sprinkler AB. Genom avtal sköter de
dessutom sedan flera år anläggningens service och underhåll. Återställningen av sprinkleranläggningen kunde därför göras samma dag då A-Sprinkler AB kallades till anläggningen bara några få
minuter efter brandutbrottet.

2. Vad händer?
Storstockholms brandförsvar var på plats inom 10 -12 minuter efter larm och enligt uppgift var
branden fortfarande inte helt släckt vid deras ankomst och rök trängde upp mot himlen. Sprinklersystemet hade dock lyckats begränsa brandens spridning så att rökdykarenheter med lätthet kunde
tränga in för gemensam avsläckning.
I god samverkan med sprinklersystemet och rökdykarinsatser kunde alltså branden så småningom
släckas helt. Totalt aktiverades 6 stycken sprinklerhuvuden (SSU K115).
Brandförsvaret genomförde också lämpning av glödande pappersbalar till säker plats på utsidan, där
slutlig manuell avsläckning kunde göras.
Det är i det här tidiga läget oklart vad som orsakat branden och undersökning pågår.
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Bild 1. Typiska staplar med papper & papp i balar som lagrades i anläggningen
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Bild 2. Detalj från brandrummet där 6 sprinklerhuvuden av typen SSU K115 släckte branden

Bild 3. Detaljbild på balar som lämpades till utsidan för manuell släckning
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Genom en god samverkan mellan det under hela brandförloppet fungerande sprinklersystemet och
räddningstjänsten så kunde den mycket allvarliga branden slutligen ”besegras” utan alltför omfattande direkta eller indirekta skador för anläggningen.

3. Lärdomar
•
•
•
•

•

Brand i balat returpapper och löst papper utgör en mycket besvärlig brandrisk som kräver
stor kunskap.
Brandspridningen kunde begränsas till enbart den brandcell där branden startade,
Inga skador på byggnadskonstruktionerna,
En avgörande faktor som bör nämnas i slutsatserna, är den lyckade borttransport/lämpning
av brinnande/glödande löst returpapper med hjullastare så att den slutliga släckningen kunde
utföras utomhus på behörigt avstånd från byggnaden,
Inga personskador inträffade och insatsen måste betecknas som lyckad både vad avser
sprinklerinsatsen som den manuella insatsen av räddningstjänsten.

4. Tack!
Tack till Mats Asterbom och Christian Ehn på A-Sprinkler AB som informerade mig om branden
och såg till att jag fick de viktigaste fakta om branden samt inte minst de fina bilderna som
Christian hjälpt mig med att få fram!

Gösta Holmstedt
Brandingenjör
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
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