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Stockholm 2016-05-11 

Sprinkler släckte brand i klädbutik i Mall of Scandinavia i Solna 
 
Klockan 20.27 den 16 december 2015 upptäcker väktare med butikens personal att det brinner i 
kläder och inredning. Ännu har inget automatiskt brandlarm/sprinkler aktiverats. Släckinsats på-
börjas med hjälp av butikens brandsläckare samtidigt som personalen ringer in larm till SOS 
Alarm. I samma veva aktiveras butikens sprinklersystem och påbörjar en begränsning av branden 
och senare definitiv avsläckning.  

1. Verksamhet 
Byggnaden där branden började är det nyligen öppnade köpcentret Mall of Scandinavia. Bygg-
naden är uppförd i 4 plan ovan mark och branden började i en klädbutik på plan 3. Storstockholms 
brandförsvar larmas till platsen och de första enheterna kommer från Solnastationen.  
Vid brandförsvarets ankomst är butiken kraftigt rökfylld och släckledaren beslutar som första åtgärd 
att utrymma hela plan 3. Efter visst motstånd från flera butiksägare genomförs utrymningen.  

2. Vad hände? 
Det har i efterhand konstaterats att branden uppstod med stor sannolikhet genom att hängande klä-
der på galgar fallit ner till golvnivån och där antänts av ett flertal installerade spotlights som instal-
lerats med cirka 1 meters mellanrum på golvnivå. Branden hade på kort tid utvecklats och spridits 
sig från kläderna till butiksinredningen. Branden spreds även i sidled till hängande kläder. 

När den första insatsstyrkan anländer till det stora köpcentret så möter ingen lokal personal upp, 
men genom att det automatiska brandlarmet aktiverats så kan man snabbt lokalisera brandplatsen. 
Butiken där branden startat är vid framkomsten kraftigt rökfylld och utrymning av hela våningspla-
net genomförs.  

Ett sprinklerhuvud har aktiverats omedelbart ovanför branden i kläder och butiksinredning. Branden 
är helt släckt vid brandförsvarets framkomst och det första beslutet blir att stänga av sprinklervattnet 
i sprinklercentralen. Anläggningens egen personal utför avstängningen av sprinklervattnet.  
Restvärderäddning initieras redan i det här tidiga skedet då stora mängder vatten tidigt spridits ut på 
plan 3 och nu även börjat rinna ner till underliggande plan. Genom den tidiga larmningen av RVR-
enheten kunde vattenupptagning påbörjas mycket tidigt för att minimera de indirekta skadorna av 
släckvattnet. 
Räddningstjänstinsatsen avslutades samma kväll klockan 22.30. 

Totalt deltog 4 fordonsenheter från tre stationer inom Storstockholms brandförsvar med totalt 11 
man.  

Enligt uppgift blev de direkta och indirekta skadorna begränsade och verksamheterna på brandpla-
net kunder återupptas mycket tidigt efter branden! 
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Bild 1 & 2. Kläder & inredning där branden utvecklades snabbt men släcktes tidigt av ett sprink-
lerhuvud 
 

  
 Bild 3. Galgarna i plast ”kroknade” snabbt och ökade brandbelastningen 
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 Bild 4. Trots stor takhöjd aktiverades sprinklern tidigt och släckte branden 

4. Hur fungerade sprinklersystemet? 
Det framgår ju tydligt att både det automatiska brandlarmet och sprinklersystemet i byggnaden ak-
tiverades relativt tidigt av den utvecklade branden i kläder och butiksinredning trots den stora tak-
höjden (se bild 4).  
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, efterkon-
troll och ett tidigt restvärdearbete.  

Avslutande ord med citat från räddningstjänstens Insatsrapport blir följande; 

Automatiskt släcksystem:  Fanns – Fungerade – Begränsade - Släckte 

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 


