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Stockholm 2015-11-30 

Boendesprinkler släckte brand på ungdomsboende i Hammarö 
 
Vid niotiden på morgonen den 26 november 2015 utlöstes ett överfallslarm på ett boende för ung-
domar på Hammarö. Det var personalen som slog larm efter att en kille som bor på hemmet hade 
slagit sönder inventarier och hotat personalen.  
Dessutom aktiverades lokalernas automatiska brandlarm samt boendesprinklersystemet av en 
brand i en säng i en korridor.  

1. Verksamhet 
Byggnaden som drabbades är en enplansbyggnad på ca 40*10 m och som används som utsluss-
ningsboende av Klarälvsgården, en verksamhet som drivs genom SiS (Statens institutionsstyrelse) 
och utgör ett ungdomshem för omhändertagna ungdomar i åldern 16-21 enligt LVU (lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga).  Byggnaden uppfördes på 1970-talet och har tidigare 
använts för annan verksamhet.  

Sedan 2013 hyrs den av Klarälvsgården och i samband med den ändrade verksamheten installerades 
utöver ett automatiskt brandlarm även en boendesprinkleranläggning (SS883001:2009 boende-
sprinkler typ 3).  

På ungdomshemmet bodde vid tillfället 4 ungdomar samt personal. Inom anläggningen finns också 
div. gemensamhetsutrymmen som kök, tvättstuga mm. Samtliga utrymmen är utrustade med auto-
matiskt brandlarm samt boendesprinkler. 

2. Vad hände? 
På förmiddagen går en av de boende ungdomarna loss på inredningen i ett utbrott som även resulte-
rar i att en brand anläggs i en säng i ett av rummen.  

Efter en kort stund släpas sängen ut i korridoren i anslutning till rummet av den boende där den pla-
ceras i fullt utvecklad brand (se bild 1 & 2). Det automatiska brandlarmet aktiveras liksom sprink-
lerhuvudet närmast branden i korridoren.  

                      
Bild 1 & 2. Korridoren där branden utvecklades & släcktes (båda bilderna - Ola Åkesson) 
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Brandlarmet var kopplat till SOS Alarm och styrkor från både Hammarö och Karlstad går mot 
adressen. Vid räddningstjänstens framkomst är det kraftig rökutveckling från byggnaden som 
tränger ut via dörrarna som använts vid utrymningen.  
Den brinnande sängen som är placerad relativt nära en sådan öppning kan tidigt plockas ut av rök-
dykare (se bild 3).  

 
Bild 3. Den utbrända sängen (Ola Åkesson) 
Det konstaterades att inget annat än sängen hade deltagit i branden och ett akut restvärdesarbete 
kunde påbörjas med fläktar och vattendammsugare. Det fortsatta arbetet övertogs senare av ett sane-
ringsbolag, i huvudsak handlade det om att tvätta av och rengöra alla ytor. 

Den boende kunde gripas tidigt och uppges vara oskadd. 
- Vad jag vet ska personalen och övriga boende vara oskadda, berättar Tommy Lindh, presstales-
man hos Värmlandspolisen. 

3. Kommentarer från ansvarig insatschef från Räddningstjänsten Karl-
stadsregionen 
Insatschefen från räddningstjänsten Karlstadsregionen – Ola Åkesson - har välvilligt hjälpt under-
tecknad med bilder från branden samt lämnat följande kommentarer till undertecknad - Citat; 
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Brand- och rökskadorna är mycket begränsade och återinflyttning till verksamheten var möjlig efter 
några timmars arbete. Verksamheten flyttar dock av andra skäl de tre övriga ungdomarna till Klar-
älvsgården som ligger några mil bort.  

4. Hur fungerade sprinklersystemet? 
Det framgår ju tydligt av kommentarerna från insatschefen att både det automatiska brandlarmet 
och sprinklersystemet i byggnaden aktiverades tidigt av den fullt utvecklade branden i sängen som 
placerats i korridoren. 
Räddningstjänsten kunde redan vid framkomsten konstatera att branden var under kontroll och 
släckt av boendesprinklersystemet. De kunde därför koncentrera sig på att ta hand om utrymning, 
efterkontroll och ett tidigt restvärdearbete.  

Ola Åkessons slutkommentar är slående;  
- Den snabba sprinkleraktiveringen har mycket effektivt kontrollerat brandens utveckling och be-
gränsat skadornas omfattning. 
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