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Sprinkler släckte brand på HVB-hem i Gislaved-Gnosjö 
 
Den 3 december 2016 ca 18.19 inkommer larm via det automatiska brandlarmet på HVB-hemmet som 
indikerar att det automatiska sprinklersystemet aktiverats. Vid räddningstjänstens framkomst konstate-
rades att det har brunnit i en papperskorg på en toalett/dusch men att sprinklersystemet släckt branden. 
De boende samt personal har utrymt byggnaden och inga personer har skadas.  

Skadorna blev minimala och HVB-verksamheten kunde återupptas redan dagen efter branden. 

1. Verksamhet 
Det aktuella HVB-hemmet utgörs av en byggnad i ett plan med en boendedel på ca 200 m2. Verksam-
heten utgörs av 7 stycken boenderum och i samband med verksamhetsändringen till HVB-hem gjordes 
en analytisk brandprojektering där boendesprinkler godtogs att ersätta brandcellsindelningen mellan de 
befintliga rummen. Boendedelen utgörs efter det brandskyddstekniska bytet av en sammanhängande 
brandcell. 

Den brandskyddstekniska lösningen utgjordes därför av ett boendesprinklersystem kopplat till ett auto-
matiskt brandlarm och internt automatiskt utrymningslarm som aktiveras av rökdetektorer, utöver 
brandcellsgräns till bl.a. soprum. 

2. Vad hände? 
Larm inkommer via det automatiska brandlarmet vilket indikerar aktiverad sprinkleranläggning. Vid 
räddningstjänstens framkomst konstaterade räddningstjänsten att det har brunnit i en papperskorg på en 
toalett/dusch men att ett aktiverat sprinklerhuvud släckt branden.  

De boende samt personal hade redan utrymt byggnaden vid räddningstjänstens framkomst och inga per-
soner har skadas.  

Räddningstjänstens första åtgärder blev därför att ventilera lokalerna samt att hjälpa till med akut rest-
värderäddning genom att suga upp vatten som runnit utanför brandrummet. Mycket vatten hade även 
runnit till befintlig golvbrunn i duschutrymmet. 
Skadorna begränsades till mindre brand- och sotskador i det aktuella toalettutrymmet. Inga personskador 
uppstod. Min bedömning är att byggnadens brandskydd med boendesprinkler har fungerat som avsett 
vilket givetvis är bra för personalen och de boende. Brandorsaken är ännu inte fastställd. 
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        Bild 1. Brandrummet.                  Bild 2. Detalj av branden i papperskorgen 

3. Hur fungerade sprinklersystemet? 
Det framgår tydligt av bl.a. de kommentarer som undertecknad fått från Johan Rönmark, Enhetschef vid 
räddningstjänsten i Gislaved-Gnosjö, att sprinklersystemet i brandrummet hade aktiverats tidigt av den 
fullt utvecklade branden i papperskorgen av plast. 
Räddningstjänsten kunde ju redan vid framkomsten till HVB-hemmet konstatera att branden var under 
full kontroll och släckt av sprinklersystemet.  
De kunde därför koncentrera sig på att ta hand om rökevakuering, efterkontroll samt beslut om att 
stänga av sprinklervattnet och igångsätta ett tidigt restvärdearbete.  
Jag vill samtidigt tacka Johan Rönmark för hans kommentarer, bilder och engagemang att delge oss 
alla fakta om den här branden.  
Utan den här av samverkan med de lokala räddningstjänsterna får vi ju på marknaden aldrig reda på den 
här typen av lyckade släckinsatser med de automatiska sprinklersystemen för vidare spridning. 
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