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Branden på Etnografiska muséet i Stockholm 2012-10-23
Kl 15:16 den 23 oktober 2012 inkommer ett automatiskt brandlarm från Etnografiska muséet,
Djurgårdsbrunnsvägen 34 i Stockholm. Det automatiska brandlarmet kompletteras omgående av ett
inringt larm som bekräftar att det brinner på objektet.

Bild 1. Etnografiska Museet i Stockholm

1. Bakgrundsinformation.
Etnografiska muséet i Stockholm har sitt ursprung i Vetenskapsakademins Naturaliekabinett från
1700-talet. Muséet vårdar ca 220 000 föremål och förfogar över avsevärda samlingar från Kina,
Japan, Korea, Sydostasien, Oceanien, den amerikanska kontinenten samt Afrika. Förutom att samla
in, vårda och visa föremål ägnar sig Etnografiska muséet också åt vård och registrering av bildmaterial, pedagogisk verksamhet, forskning och utgivning av publikationer av olika slag.
Museet är sprinklerskyddat med ett pre-actionsystem dvs det utlösta brandlarmet släpper på vattnet
till sprinklerhuvudena och när dessa utlöser -68 C - kommer vattnet. Detta system är vanligt i känsliga miljöer när vill förhindra vattenskador pga. felaktigt utlöst sprinkler.

2. Branden – Brandorsak och släckning
Underhållsarbeten pågick i fastigheten vid den aktuella tidpunkten, bl. a. avseende ventilationsanläggningen och dess styrutrustning.
Vid brandförsvarets ankomst (första enhet på plats 15:22) konstaterades rökutveckling från taket
samt att utrymning av fastigheten pågick. Personal visar brandförsvaret till aktuell lokal, som är
belägen på plan 1. Det konstateras att det brinner i ett förråd (kylrum) som förvarar ca 4000 före-
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mål. Föremålen utgörs främst av pälsar, fjäderdräkter från Amazonas, läderskor och andra läderföremål samt ett antal mumier.
En rökdykarinsats mot branden i kylrummet initierades tidigt efter brandförsvarets ankomst, samtidigt som tillkommande enheter får i uppgift att angripa branden via vinden.
Enligt räddningsledaren var kylrummet helt rökfyllt och man försökte lokalisera branden bl.a. med
hjälp av en IR-kamera utan framgång. Efter kort tid lättade röken i kylrummet och man kunde så
småningom lokalisera själva brandhärden.
Kylrummet som var cirka 70 m2 hade en inredning av kompakthyllor. Med den förbättrade sikten
kunde rökdykarna i det här läget konstatera att ett antal hyllor hade kollapsat/sjunkit ihop. Beslutet
blev då att bända isär hyllorna för att lokalisera och komma åt brandhärden. I detta ögonblick intensifierades branden och två sprinklerhuvuden aktiverades snabbt och den lokala branden kontrollerades snabbt av sprinklervattnet.
Då sprinklervattnet inte kunde nå alla delar av branden, krävdes släckinsatser med små vattenmängder från rökdykarna mellan ytterligare hyllfack för definitiv manuell släckning.
Brandförsvaret får därefter relativt snabbt branden under kontroll (15:55) och RVR-arbete kunde
påbörjas parallellt. RVR-ledare kallas till platsen.
Räddningstjänsten anses avslutad 17:15 och brandförsvarets sista enhet lämnar platsen 20:25.

Bild 2. Släckbil framför Etnografiska museet vid branden

3. Slutkommentarer och erfarenheter

•

Det slutliga omdömet efter branden är positivt med begränsade skador på inventarier och
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byggnad, bl.a. beroende på ett fungerande brandlarm och det automatiska sprinklersystemet
i samverkan med den egna personalens insatser och att ledande personer fanns på plats när
branden startade.
•

Det är uppenbart att kompakthyllor, som fanns i lokalerna där branden uppstod, innebar fördröjd aktivering och i ett senare läge att sprinklervattnet hade stora svårigheter att nå fram
till brandhärden för en släckinsats. Det krävdes att hyllfacken först öppnades av brandförsvarets rökdykare för att aktivera två sprinklerhuvuden. I liknande utrymmen med täta hyllkonstruktioner bör därför övervägas andra åtgärder som ”öppnar upp” värmen från branden
och för sprinklervattnet att spridas mellan hyllorna (ex. vis perforerade hyllor) alternativt
annan typ av sprinklersystem.

•

Sprinklersystemet var i drift cirka 20-30 min, varför det spred sig mycket vatten dels i
brandrummet, men även till angränsande ytor.

•

Då sprinklervattnet spred ut sig över stora golvytor skadades trots allt inga föremål, då museet, med erfarenhet från tidigare vattenskada, lagrar alla sina föremål på lastpallar med den
nivåskillnad som behövs för att minimera vattenskadorna vid exempelvis en brand.

•

I det stora förrådet på ca 2500 m2 förvarades enligt uppgift ca 180 000 föremål – alla tyvärr
placerade i samma brandcell. Även vid en mindre brand som släcks eller kontrolleras av museets sprinklersystem, så är risken uppenbar att detta kan generera en besvärande restvärdeskada på samtliga föremål från brandröken. En av erfarenheterna efter den här branden är
därför att lokalen bör delas upp i mindre enheter, som är så utformade så att en ev. rökskada
begränsas till en mindre del av lokalen.

•

Polisens tekniska utredning pågår för att utreda brandorsaken.

•

Museets egen personal stannade enligt uppgift kvar på arbetsplatsen för att vara till omedelbart förfogande vid restvärdearbetet. Många erfarenheter under senare år visar på den stora
nyttan av att den egna personalen kan användas i restvärdearbetets första insats.

•

Det är sannolikt så - liksom vid många andra bränder - att den goda samverkan mellan rökdykarnas släckinsatser och sprinklersystemets aktivering över den omedelbara brandhärden,
har haft en positiv inverkan på såväl de direkta som indirekta skadorna.
Det är nog ingen överdrift att anta att branden annars hade kunnat få en betydligt större omfattning med avsevärt ökade materiella skadorna.

4. Tack
Vi vill framföra ett tack till Storstockholms brandförsvar för deras samverkan med de detaljinformationer som vi fått från deras insatsrapport samt muntliga kommentarer från ansvarig insatsledare.
Dessutom vill vi givetvis framföra ett särskilt tack till Per Rohlén från Brandskyddslaget som på
uppdrag av Statens Fastighetsverk har utrett branden och där ovanstående slutsatser till stor del
grundar sig på den rapporten.
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