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Stockholm 2012-11-28 
 

 

Brand på Emporia köpcenter i Malmö 2012-11-24 
 
Strax före klockan 19 lördagen den 24 november 2012 aktiverades sprinklersystemet på shopping-
centret Emporia i Malmö. Larmet överfördes direkt till SOS Alarm som larmade ut Räddningstjäns-
ten Syd.  
En arbetsolycka i ett pizzakök aktiverade sprinklersystemet i köpcentret. Beslut togs tidigt att ut-
rymma köpcentret enligt företagets säkerhetsföreskrifter i samarbete med Räddningstjänsten Syd. 
Evakueringen av köpcentrets samtliga besökare gick mycket lugnt till och ingen skadades. 

 

 
  Bild 1. Emporia köpcenter i Malmö  

1. Bakgrundsinformation. 
Emporia köpcenter i Malmö är ett stort köpcenter med en yta på cirka 93 000 m2. Totalt arbetar 
enligt uppgift ca 3 000 personer på Emporia. 

Köpcentret är sprinklerskyddat samt har också ett automatiskt brandlarm.  

2. Branden – Brandorsak och släckning 
En anställd i ett pizzakök brände sig på en stekpanna och tappade den med resultat att en mindre 
brand uppstod. Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden kunde snabbt släckas.  
Vid brandförsvarets ankomst var branden släckt och efter en kvart kunde larmet återställas och be-
sökarna kunde släppas in i köpcentret igen.  

3. Slutkommentarer och erfarenheter 
Så här kommenterar Emporias centrumchef Fredrik Ekelund händelsen; 

”Beslutet att utrymma hela köpcentret följer våra säkerhetsregler som fastställts enligt krav från 
Räddningstjänsten Syd. Det är naturligtvis olyckligt att händelsen i pizzaköket, där en anställd tap-
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pade en varm stekpanna och som orsakade en mindre brand inträffade, men samtidigt vill jag 
framhålla att vi är glada för att vi hade ett sprinklersystem som snabbt aktiverades och släckte 
branden. Våra skador blev därför mycket små”  

Det slutliga omdömet efter branden är således positivt med mycket begränsade skador på inventa-
rier och byggnad, bl.a. beroende på ett snabbt fungerande brandlarm och det automatiska sprinkler-
systemet där ett aktiverat sprinklerhuvud släckte branden.  
Räddningstjänsten Syd kunde snabbt stänga av sprinklersystemet strax efter framkomsten efter att 
de konstaterat att branden var helt släckt.  
Det här är ytterligare ett exempel på hur effektivt sprinklertekniken är och i det här fallet blev det 
bara en mindre incident, som hade kunnat utvecklas till en allvarlig brand med svåra skador som 
följd. 

Städning och vattensanering kunde starta omgående.  
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