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Stockholm 2014-03-18 

Grafikens hus i Mariefred totalförstört vid brand den 16 mars 
2014 
 
Stora ekonomiska, historiska och konstnärliga värden totalförstördes då konsthallen Grafikens hus 
i Mariefred brann ner natten till söndagen den 16 mars. 
Kungsladugården som inrymmer Grafikens Hus, liksom två andra lokaler som används av andra 
hyresgäster, var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen. 
Larmet kom till räddningstjänsten och polisen via SOS Alarm klockan 01.19. 

Stora ekonomiska, historiska och konstnärliga värden totalförstördes då konsthallen Grafikens hus i 
Mariefred brann ner natten till söndagen. Kungsladugården, som byggnaden heter, som inrymmer 
Grafikens Hus samt två andra lokaler som användes av andra hyresgäster, var helt övertända när 
räddningstjänsten anlände. 

Klockan 01.19 söndagen den 16 mars fick SOS Alarm ett automatiskt brandlarm från Grafikens 
Hus i Mariefred som larmade ut räddningstjänsten och polisen. 

 
Bild 1. Kungsladugården med Grafikens Hus före branden 

1. Vad hände? 
Räddningstjänsten från Strängnäs var snabbt på plats, men kunde, enligt Mårten Eskilsson, rädd-
ningschef i beredskap, inte rädda byggnaderna. 

– Vi vet självfallet ingenting om brandorsaken ännu, men när larmet kom rapporterades det 
om att man hört en explosion och sedan sett hur Grafikens hus brann. Det behöver inte be-
tyda att branden uppstod genom en explosion. Det kan lika gärna vara så att det redan 
brunnit en stund och att gaser i byggnaden exploderat i värmen, enligt Mårten Eskilsson. 
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Bild 2. Den övertända fastigheten 

Den häftiga branden gav upphov till ett enormt gnistregn och gnistorna sökte sig ner mot själva 
samhället Mariefred och därför tvingades räddningstjänsten redan i ett tidigt skede av sitt arbete att 
placera ut personal ner mot samhället till flera hundra meter från själva branden för att säkerställa 
att inga ytterligare bränder skulle uppstå. 

Vad som orsakat branden återstår alltså att se, polisens tekniker ska gå igenom resterna så snart det 
svalnat så pass att det är möjligt. 

Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, men det finns inga misstänkta ännu, en-
ligt vakthavande befäl vid polisen. 

2. Sprinklersystemet 
Sprinklersystemet installerades 1996 med en kommunal enkelmatad vattenförsörjning. 

Utförande – Verkstad riskklass N3. Flöde och tryck räckte inte till hel verkningsyta med ca 22 
sprinklerhuvuden utan räddningstjänsten godkände en verkningsyta på ca 17 sprinkler.  

Övriga ytor utfördes i riskklass N1 och Arkivet godkändes osprinklat. 
Besiktningar har utförts årligen, senast 2013-06-13.  

3. Lite mer fakta om branden och fastighetens brandtekniska stan-
dard 

Det är nu klarlagt att det inte var i Grafikens Hus som branden startade, utan i en av de två intillig-
gande lokaler i samma byggnad, den ena enligt uppgift var tom, medan däremot den andra lokalen 
användes av den lokala golfklubben för förvaring av diverse maskiner och annan utrustning.  
Grafikens Hus hade försetts med både ett automatiskt brandlarmsystem och ett vattensprinklersy-
stem (utförande-se ovan) då fastigheten invigdes i mitten av 1990-talet. Hela byggnaden är en trä-
konstruktion. 

Grafikens Hus utgjorde ca 1/3 av byggnadens totala yta. Det var enbart Grafikens Hus som hade 
försetts med det automatiska brandlarmet och sprinklersystemet. Det är ännu okänt för underteck-
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nad i vad mån det fanns fungerande brandskyddstekniska sektioneringar mellan oskyddade ytor och 
den del av fastigheten som disponerades av Grafikens Hus. 

De bilder som återfinns i den här rapporten är tagna av Reino Hedin, Sveriges Radio och Johan 
Nilsson, TT. 

 
Bild 3-4. En häftig och svår brand som ledde till en totalskada 

Båda skyddsinstallationerna har genomgått såväl Leverans- liksom Revisionsbesiktningar sedan 
invigningen 1996.  

Det är lätt att inse att branden som börjat i någon av de intilliggande lokalerna (en tom del och den 
andra som användes för lagring av olika golfutrustningar) inom några få minuter ostört kunde ut-
vecklas till en mycket omfattande brand. Då dessa ytor dessutom helt saknade såväl automatiskt 
brandlarm som vattensprinklerskydd, så ställdes givetvis räddningstjänsten inför en helt omöjlig 
uppgift att släcka eller begränsa branden. I ett tidigt skede har därför den fullt utvecklade branden 
sedan brutit igenom de bristfälliga vägg- & takkonstruktioner och ödelagt Grafikens Hus med dess 
värdefulla konst. 
Branden har därför kunnat utvecklas helt fritt och det är uppenbart att spridningen in till Grafikens 
Hus från början skedde genom allvarliga brister i brandsektioneringen såväl genom vägg som tak-
konstruktionen. Sprinklersystemet har sannolikt därför kollapsat i ett tidigt skede på grund av den 
fullt utvecklade branden.  

 
Bild 5- 6. Brandrester och den totalförstörda byggnaden i bakgrunden 
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4. Kommentarer från räddningschefen i Strängnäs 
Räddningschefen i Strängnäs – Camilla Dahlén - har lämnat följande kommentarer till undertecknad 
- Citat; 
Grafikens Hus (som utgör en tredjedel av byggnaden Kungsladugården) hade både automatlarm 
och sprinkler. Men eftersom branden börjat i någon av de andra, oskyddade delarna kom larmet så 
sent att branden redan hade spridit sig via yttertak och vinkelsmitta även till Grafikens hus. Så det 
brann ovanför sprinklerna... utifrån och in så att säga. Hade de övriga byggnadsdelarna haft någon 
form av detektering med larm hade vi haft ett helt annat läge. 

Jag kan idag inte svara på vem som har gjort installationer och revisionsbesiktningar, men vi har 
inga indikationer på att sprinkler eller larm i Grafikens Hus fallerade på något sätt. Automatlarm 
kom in till SOS, men också efter att larm ringts in av vittnen. Sprinklerna aktiverades också, men 
till ingen nytta när branden var ovanför dem. Systemen fick aldrig någon ärlig chans att göra sitt 
jobb. 

5. Vad hände och hur fungerade sprinklersystemet? 
Branden som inträffade tidigt på morgonen den 16 mars i någon av de angränsande lokalerna till 
Grafikens Hus, kunde utvecklas helt ostört då dessa delar av byggnaden saknade både ett automa-
tiskt brandlarm och vattensprinklersystem. Det är idag helt fastställt att branden inte startade i Gra-
fiska Huset lokaler – som hade både ett automatiskt brandlarm och ett vattensprinklersystem install-
lerat (utförande - se ovan).  
Det framgår ju tydligt av kommentarerna från räddningschefen i Strängnäs att framförallt sprinkler-
systemet i Grafikens Hus aktiverades av den fullt utvecklade branden som så småningom spred sig 
till dessa lokaler, men att dess verkan mot branden var obefintlig då den drabbade Grafiska Husets 
lokaler från flera håll och inte minst uppifrån vinden, som också saknade sprinklerskydd. Enligt 
Camilla Dahlén fick därför skyddssystemen aldrig ”någon ärlig chans att utföra sitt jobb”.  

6. Lärdomar 
• Erfarenheterna från byggnader som förses med ett aktivt släcksystem som vattensprinkler är 

att hela byggnaden ska sprinklerskyddas, då man annars löper en uppenbar risk att en brand 
som börjar i de osprinklade delarna bryter igenom bristfälligt utförda brandsektionerande 
väggar och då kan orsaka en kollaps av sprinklersystemet, som inte får en ärlig chans att 
agera.  

• Så här säger nu gällande sprinklerregler om kraven på byggnadskonstruktioner mellan 
sprinklade och osprinklade lokaler; 

 Mellan den sprinklerskyddande byggnaden, lokalen eller konstruktionen och icke-
 sprinklade delar ska det finnas en brandteknisk avskiljning i enlighet med kravställarens 
 anvisningar, dock minst 60 minuter. Dörrar mellan sprinklade och icke-sprinklade delar 
 ska vara försedda med dörrstängare som, i de fall de behöver hållas uppställda, 
 automatiskt stänger vid brand. 

 
 

Gösta Holmstedt 
Sprinklerfrämjandet 
 
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


