Stockholm 2018-01-20

Brand i Clas Ohlsons lagerlokaler, Östra Nordstan - Brand
släcktes av sprinklersystemet 3 januari 2018
Klockan 01:27:30 den 3 januari 2018 inkom ett automatiskt brandlarm/sprinklerlarm från Clas
Ohlsons butik i Östra Nordstan i Göteborg. Det visade sig att en brand utbrutit i en av Clas Ohlsons lagerlokaler i Östra Nordstan belägen i källaren -1. Enheter från Gårda stationen ryckte ut.
Ytterligare en station kallas senare ut till branden från Lundby stationen.

1. Verksamhet
En brand hade uppstått i en av Clas Ohlsons lagerlokaler belägen i källaren -1, vilket för räddningstjänsten kan innebära särskilda risker då inträngning med rökdykare måste ske på en lägre nivå än
markplanet.
Räddningstjänsten får information redan vid utryckningen mot Östra Nordstan att sprinklersystemet
aktiverats. I det läget begär räddningsledaren ut förstärkning från Lundby samt ytterligare insatsledare.

2. Vad hände?
Redan under framkörningen får ansvarigt räddningsbefäl information över radion att branden är
identifierad och släckt av sprinklersystemet och uppenbarligen under full kontroll. Man får dessutom information om att stora mängder rök spridit sig till både butiker och delar av Nordstans inomhusgågator.
Rökdykargruppen får i uppgift att rekognosera lokalen som drabbats av brand. Räddningsledaren
begär därför ut rökskyddsbil, stora fläktar samt Restvärdeledare till brandplatsen.
Man befarar också att det kan finnas stora mängder vatten i lokalerna närmast brandplatsen och
förbereder sig för att inventera vattnets utbredning och att förbereda särskilda insatser för att hantera
detta med tillgänglig utrustning.
Det visar sig att rökevakueringen som utförs med fläktar blir besvärlig men lyckosam. Man kan nu
konstatera att de befarade vattenskadorna INTE är så omfattande/stora som man befarat från början.
Rökdykarna meddelar tidigt att det inte förekommer någon ny rökutveckling och att en eller flera
sprinkler har aktiverats. Tätt följt på den informationen får insatsledaren besked om att branden är
helt släckt och därför kontrollerad av sprinklersystemet. Brandpersonalen stänger av sprinklersystemet i sprinklercentralen.
Tekniske chefen för Nordstan anländer senare under natten.
Insatsledarens kommentar i insatsrapporten säger följande;
Sprinklersystemet fungerade, släckte branden
Räddningstjänstinsatsen avslutades samma natt klockan 05:30
Enligt uppgift blev de direkta och indirekta skadorna begränsade och verksamheterna på brandplanet kunder återupptas utan alltför stor påverkan!
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Bild 1. Här började och slutade branden

Bild 2. Detalj av den begränsade del där branden startade och släcktes av sprinklern
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3. Hur fungerade sprinklersystemet?
Det framgår ju tydligt att det sprinklersystemet i byggnaden aktiverades relativt tidigt av den utvecklade branden.
Räddningstjänsten kunde redan vid framkomsten konstatera att branden var under kontroll och
släckt av sprinklersystemet. De kunde därför koncentrera sig på att ta hand om efterkontroll och ett
tidigt restvärdearbete med brandrök- & vattensanering.
Avslutande ord med citat från räddningstjänstens Insatsrapport blir följande;
Sprinkler:

Fungerade - släckte branden

Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till Räddningstjänsten Storgöteborg som hjälpt oss med kopia
på Händelserapport och de två bilderna i rapporten!

Gösta Holmstedt
Sprinklerfrämjandet
070-878 77 90
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
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