Stockholm 2016-09-14

Sprinkler släckte brand i KappAhl-butik på Sergels Torg,
Stockholm City
Klockan 19.19 den 29 juni 2016 inkom ett automatiskt brandlarm - kompletterat med inkommande
samtal klockan 19.24 - om brand i en klädaffär på Sergels Torg 12 i centrala Stockholm. Det handlade om en brand i en större klädesaffär som drivs av KappAhl. Stationsenheter från två stationer
larmades ut – Östermalm- samt Johannesstationerna. Branden antas vara anlagd men utredning
pågår.

1. Verksamhet
En brand hade uppstått i en klädbutik i centrala Stockholm med adress Sergels Torg 12 och som
drivs av KappAhl.
Vid brandförsvarets ankomst hade redan utrymning startats. Av insatsledaren får vi information att
ingen brand syntes utifrån vid deras ankomst.

2. Vad hände?
Av brandförsvarets insatsrapport framgår följande:
Brandförsvaret första bil anländer ca 7 minuter efter inkommande automatiskt brandlarm. Redan
vid brandförsvarets ankomst kan insatsledaren konstatera att branden helt släckt av ett aktiverat
sprinklerhuvud!
Restvärdearbete (RVR) kan sättas igång omedelbart och försäkringsbolagens RVR-ledare rekvireras
omedelbart till skadeplatsen.
I ett tidigt skede kunde därför brandförsvaret inrikta sig på att stänga av vattnet till sprinklersystemet samtidigt som akut RVR-arbete kunde inledas. Avstängningen av sprinklersystemet försenades
allvarligt då skyltningen till sprinklercentralen var bristfällig samt var ytterst bristfälligt beskriven
på OR-ritningarna. Ett annat allvarligt problem var att brandförsvarets nycklar till olika dörrar inte
passade fram till och in i sprinklercentralen.
Först efter att Fastighetsjouren anlänt till brandplatsen med de rätta nycklarna kunde sprinklervattnet stängas av klockan 20.50. Sprinklervattnet hade dock redan stängts av lokalt vid det aktiverade
sprinklerhuvudet klockan 20.15 med en sprinklerkil.
Akut RVR-arbete utfördes av enheter från brandförsvaret med 7 man mellan 20.15 och 21.40. Arbetet innebar först rökevakuering och senare vattensugning. Rökdykargruppen får i uppgift att rekognosera lokalen som drabbats av brand. Klockan 21.40 ansågs RVR-arbetet som avslutat.
Ytterligare en brandhärd återfanns senare på ett nedre plan, men som hade självslocknat.
Med de två brandhärdarna är det ingen svår gissning att anta att båda bränderna varit anlagda, men
utredning pågår fortfarande.
Räddningstjänstinsatsen avslutades klockan 21.00. Hela insatsen bedömdes som avslutad kl 22.19
enligt Insatsrapporten.
Totalt medverkade 28 personer från Brandförsvaret samt RVR-enheter under hela insatsen.
Inga personskador inträffade under insatsen.
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Insatsledarens kommentar i insatsrapporten säger följande;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mindre mängd brandskadade kläder i butiken,
Sot- & Rökskador i varierande grad
Vattenskador i två plan p.g.a aktiverat sprinklerhuvud
Mycket svårt att få kontakt med ansvarig butikspersonal
Bristfällig OR-ritning som innebar stora svårigheter att finna sprinklercentralen
Bristfällig vägledande skyltning av sprinklercentralen
Väktare på plats saknade erforderliga nycklar till butiken/fastigheten & dåligt orienterade i
byggnaden

Bild 1. Butikslokalen på Sergels Torg 12 i centrala Stockholm
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Bild 2. Kläder där branden utvecklades snabbt men släcktes tidigt av ett sprinklerhuvud
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Bild 3. Sprinklerkilen i rött syns i bildens överkant
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3. Hur fungerade sprinklersystemet?
Det framgår ju tydligt att det sprinklersystemet i byggnaden aktiverades tidigt av den utvecklade
branden i kläder och butiksinredning.
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 utrymning, efterkontroll och ett tidigt restvärdearbete.
En intressant kommentar från insatsledaren som jag hittade i deras rapport var följande;
SPRINKLERSYSTEMET GJORDE SITT JOBB!
Det är glädjande att brandförsvaret använt sig av en sprinklerkil i ett relativt tidigt skede av branden
som givetvis minskade vattenskadorna och innebar att RVR-arbetet kunde avslutas redan samma
kväll.
Totalt aktiverades 7 rökdetektorer av branden samt ett sprinklerhuvud (som helt släckte branden
innan brandförsvaret anlände till platsen, d.v.s. inom 7 minuter).
Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till Storstockholms brandförsvar som hjälpt oss med kopia på
Insatsrapport samt samtliga bilder!
Gösta Holmstedt
Sprinklerfrämjandet
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
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