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Månadsbrev nr 6, 2012 

 

1. Summary in English 

Short summary in English of our activities during June 2012; 

• FM Global, Stockholm – A meeting with Tobias Ekberg, the Group Manager Field Engi-
neering, in the Stockholm office to discuss mutual market business and cooperation as well 
as to be introduced to his successor Joakim Thörnqvist 

• New members - Special efforts have been done over the last couple of months to convince 
and bring in a number of active companies in our fire sprinkler market, still not supporting 
our organisation  

• Meeting with Jan Wisén to discuss the outcome of details from the Board meeting on 
May 29 – The Board discussed and decided on a number of issues during the meeting on 
29th May. JW and GH were appointed by the Board to handle certain points for the future 
and that needs to be discussed and agreed upon. The meeting took place in Stockholm on 
15th June. The main point to be discussed were; 

Ø The business plan for Sprinklerfrämjandet has been upgraded to establish our 
goals and to develop a plan for our activities during 2012, 

Ø A decision was agreed to upgrade our website based on a proposal from an out-
side IT-consultant, 

Ø To develop a new DVD on fires in different types of residential facilities to 
show the efficiency of residential sprinkler systems 

• A residential fire sprinkler system saved the life of 1 person in Stockholm on 25th May  
- An apartment fire occurred in the early morning on May 25, 2012 in an apartment block 
situated on Rådmansgatan 46 in central Stockholm. 
All the apartments in the building (a total of 63 flats), through the initiative of the property 
manager, has been equipped with a residential sprinkler system over the last couples of 
months 2012. Probable cause of the fire is believed to be that the resident in the apartment 
forgot to turn off a hot plate in the Kitchenette late night before she went to bed.  
An overheating occurred in the closed cabinet and a fire developed. A sprinkler head close 
to the Kitchenette (see below) was activated and the fire was reportedly being extinguished 
by the Fire Services upon their arrival to the scene 10 minutes after alarm. 

The fire in the apartment on Rådmansgatan 46 is another example of when sprinklers are 
extremely efficient and in this case it was just an incident that could have developed into a 
very serious fatal fire and with huge material fire damages to the property to follow. 
The fire caused some water damage. The water from the sprinkler head caused damages in 
some of the neighbouring apartments, two corridors and the elevator. Despite all this, in 
comparison to a human life that in this case was saved, the material damage to properties 
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suffered little weight in comparison to the consequences of what a killing fire would have 
meant. 
There is reason to re-emphasize the residential sprinkler system's superior speed and hitting 
power. That system was a well-designed accommodation sprinkler system in this case un-
doubtedly saved a human life. 

The resident (= the woman) woke up by the shower from the activated sprinkler head. At 
that time she could not see anything but black smoke from the fire. Spontaneously she de-
cided to escape from the flat where the fire started (at that time successfully extinguished 
by the sprinkler system) and later she decided to move down from the 6ht floor to the en-
trance in order to meet the fire service.  
This is indeed a completely implausible story! 

 
Picture 1. Rådmansgatan 46      Picture 2. The Kitchenette           Picture 3. The activated sprinkler  

 

• Lund University – the undersigned has also this year been invited to perform a guest lec-
ture over more than 2 hours for the students at the Department of Fire Safety Engineering 
and Systems Safety at Lund University on active fire sprinkler systems. This is as you 
might recall an annual lecture that we have done over the last six years. This relation that 
we have with the University leads to better understanding and closer cooperation with these 
students, who will enter the markets during 2012 - 2013. The lecture this year will take 
place on October 8th 

• Marketing efforts in the domestic markets to further improve the membership supports 
(see above) 

• Administrative work in order to keep the members updated on information received from 
Alan Brinson. 
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2. Inledning 
Sommaren är här och jag hoppas att ni alla kommer att kunna koppla av en hel del och kanske får 
vi njuta av lite fint sommarväder, var vi nu kommer att vistas.  

Jag summerar kort vad som skett under månaden; 

1. Möte med FM Global, Norden 
Jag träffade Tobias Ekberg på FM:s kontor i Stockholm den 1 juni för att diskutera gemensamma 
frågor och för att träffa Joakim Thörnqvist som ska efterträda Tobias Ekberg som lämnar FM Glo-
bal för en ny befattning som Vd/Riskkonsult vid P&B Brandkonsult AB i Malmö.  
Den här typen av möte är en uppföljning av tidigare möten som jag haft med FM Global och an-
vänds dessutom till att diskutera uppkomna frågor inom vårt gemensamma förebyggande arbete 
men samtidigt för att lära känna Joakim Thörnqvist. Som jag har uttryckt det tidigare så är min 
ambition att ytterligare fördjupa vår samverkan och hur vi som organisation kan bistå marknaden.  
 

2. Möte med Jan Wisén 
Undertecknad träffade JW den 15 juni för att diskutera styrelsebeslut från mötet den 29 maj. De 
frågor som diskuterades var följande; 

ü Sprinklerfrämjandets affärsplan för 2012 
Förslaget till affärsplan innehåller ett antal beslut som styr vår framtida planering och 
som kräver detaljdiskussioner för att nå fram till optimala lösningar.  
ü Revidering av Sprinklerfrämjandets hemsida 
Ett förslag till ny hemsida diskuterades på styrelsemötet den 29 maj och beslut fatta-
des att acceptera konsultens förslag till design och struktur. GH och Jan Wisén fick i 
uppdrag att ingå i en referensgrupp som ska följa och vägleda konsultens arbete. IT-
konsulten deltog delvis vid vårt möte för att fatta beslut kring vissa frågor som är vä-
sentliga för den slutliga utformningen av hemsidan. Planeringen är att den nya hemsi-
dan ska lanseras under tidig höst. Nya mötesdatum beslutades vid mötet.  
ü Informations-DVD om boendebränder 
Sprinklerfrämjandet har länge diskuterat att framställa en egen DVD-film kring risker 
och brandtekniska förebyggande åtgärder kring bränder i olika former av bostäder. 
Beslut togs vid styrelsemötet att JW och GH tar fram ett förslag till design och innehåll 
med ett kostnadsförslag för att kunna behandlas vid styrelsemötet den 28 augusti.  

3. Boendesprinkler räddade 1 människoliv vid en lägenhetsbrand på Rådmansgatan 46 i 
Stockholm den 25 maj 2012 

En lägenhetsbrand inträffade tidigt på morgonen den 25 maj 2012 i ett flerfamiljshus på Rådmans-
gatan 46 i centrala Stockholm.  

Samtliga lägenheter i fastigheten har genom initiativ av fastighetsförvaltaren utrustats med ett bo-
endesprinklersystem. Trolig orsak till branden tror man vara att den boende i lägenheten glömt att 
stänga av en spisplatta i ett Trinettkök. En överhettning skedde i det stängda skåpet och brand upp-
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stod. Lägenheten var på ett rum med kokvrå. Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden var enligt 
uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. 
Branden i lägenheten på Rådmansgatan 46 är ytterligare ett exempel på att sprinkler är effektivt 
och i detta fall blev det bara en incident som hade kunnat utvecklas till en mycket allvarlig brand 
med dödlig utgång samt omfattande materiella brandskador på fastigheten som följd. 

Branden orsakade en hel del vattenskador. Totalt drabbades fem lägenheter, två korridorer samt två 
hissar av besvärande vattenskador. Trots allt innebär detta, i jämförelse med att ett människoliv 
kunde räddas, att de materiella skador som fastigheten drabbades av väger lätt i jämförelse med de 
konsekvenser som vad en dödsbrand inneburit. 

Det finns anledning att åter framhålla sprinklersystemets överlägsna snabbhet och slagkraft. Att 
systemet var ett väldesignat boendesprinklersystem som i det här fallet utan tvekan räddade ett 
människoliv. 
Att den boende vaknade av duschen från det aktiverade sprinklerhuvudet och sedan själv kunde ta 
sig ner till entréporten för att möta brandförsvaret, är ju egentligen en helt osannolik historia!  

4. Lunds tekniska högskola – GH’s gästföreläsning vid Lunds universitet är planerad till 
den 8 oktober 2012 

Som jag redan i mitt månadsbrev för maj nämnde så har undertecknad fått en inbjudan från LTH 
att genomföra den årliga gästföreläsningen för studenterna vid den pågående Brand - & Riskingen-
jörsutbildningen i Lund den 8 oktober. 

5. Sprinklerfrämjandet deltar i EFSN-konferensen i Paris den 27-29 juni 
Jan Wisén representerar Sprinklerfrämjandet vid årets EFSN-konferens i Paris. 

6. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan Brin-
son. 

7. Marknadsföring 
Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat in-
tresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter. Under månaden har flera mö-
ten och diskussioner gjorts med intresserade företag/organisationer. 
 
 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


