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Stockholm 2016-03-29 

 

 

Sprinkler släckte brand i industrilokal den 10 december 2015 i 
Gislaved-Gnosjö 
Larm inkommer en förmiddag via det automatiskt brandlarm som ett sprinklerlarm. När räddningstjäns-
tens styrka på 5 personer kommer fram till aktuellt utrymme på baksidan av byggnaden och i källarpla-
net konstaterades att det hade brunnit i en bil men att sprinklern hade kontrollerat branden. Rökdykar-
nas uppgift blev att släcka det sista i motorrummet dit sprinklervattnet inte kunnat tränga in för slutlig 
släckning. 

Skadorna blev minimala och verksamheterna kunde återupptas redan dagen efter branden. 

1. Verksamhet 
Byggnaden utgörs av en större industribyggnad i Gislaved med anor från tidigt 1900-tal.  
Byggnaden är utförd i 2-3 plan plus källarplan i suterräng och inrymmer en inrymmer en större industri 
men vissa delar hyrs ut till externa hyresgäster.  
Byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm med rökdetektorer samt automatisk vattensprinkle-
ranläggning. Dock täcks aktuellt brandutrymme enbart av sprinklersystemet men inte av det automatiska 
brandlarmet med rökdetektorer. Aktiverad sprinkleranläggning utlöser dock brandlarmet som är kopplat 
till räddningstjänsten. 

2. Vad hände? 
Larm inkommer den 10 december 2015 kl 09.22 via det automatiska brandlarmet men som ett sprinkler-
larm.  
När räddningstjänstens styrka på 5 personer kommer fram till aktuellt utrymme på baksidan av byggna-
den och i källarplan kan man snabbt konstatera att det har brunnit i en bil. Ett sprinklerhuvud har aktive-
rats och rökdykarna kan därför snabbt konstatera att branden är helt kontrollerad och ”instängd” av 
sprinklersystemet.  
Rökdykarnas uppgift blir därför att genomföra den slutliga avsläckningen i motorrummet dit vattnet från 
sprinklern inte kunnat tränga in.  
Orsaken till branden är enligt uppgift att hetarbeten tidigare har utförs på bilen och personen har därefter 
lämnat platsen för ett ärende utanför anläggningen för ett annat uppdrag.  
Branden startar uppenbarligen efter att personen lämnat platsen utan uppsyn. Skadorna från händelsen 
orsakade inga avbrott eller skador på industrin och inte heller några personskador utan begränsades en-
ligt räddningstjänsten till det aktuella utrymmet. 
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3. Hur fungerade sprinklersystemet? 
 
För att få en vederhäftig kommentar m händelsen och hur sprinklersystemet fungerat kopierar jag direkt 
de kommentarer som jag fått av Enhetschefen Johan Rönmark vid räddningstjänsten i Gislaved-
Gnosjö; 

§ Min bedömning är att sprinklern har bidragit till att brandskadorna begränsa-
des till ett minimum. Med enbart rökdetektorer kan det inte uteslutas att 
brand- och brandgaser hade kunnat sprida sig vidare i byggnaden då byggnaden 
är mycket gammal och brandcellsgränsernas funktion är tveksam på grund av ål-
der och ombyggnationer under årens lopp. Sprinklersystemet fungerade som det 
kunde förväntas och begränsade skadorna till ett minimum. 

 
Jag vill samtidigt tacka Johan Rönmark för hans kommentarer 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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