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Stockholm 2013-06-12 
 

Boendesprinkler släcker ny brand på Rådmansgatan 46 i 
Stockholm den 11 juni 2013 
 
En ny lägenhetsbrand inträffade på kvällen den 11 juni 2013 i samma flerfamiljshus på Rådmans-
gatan 46 som hade en brand den 25 maj 2012. Vid branden 2012 räddade boendesprinklersystemet 
ett människoliv. Samtliga lägenheter i fastigheten har genom initiativ av fastighetsförvaltaren ut-
rustats med ett boendesprinklersystem under 2012.  
Trolig orsak till den här branden är en överhettning av 100 gram smält smör i en kastrull som 
glömts bort på en het spisplatta. En snabb övertändning skedde i kastrullen och aktiverade sprink-
lerhuvudet strax ovanför spisen. Lägenheten på 2 rum och kök (41m2) rökfylldes snabbt. Det auto-
matiska brandlarmet aktiverades med överföring till SOS Alarm klockan 22.10 på kvällen. Lägen-
hetsinnehavaren befann sig vid brandutbrottet på sin balkong. Ett sprinklerhuvud aktiverades och 
branden var enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. 

 
  Bild 1. Fastigheten på Rådmansgatan 46 i Stockholm  

        (Foto: Gösta Holmstedt) 

Fastigheten på Rådmansgatan 46, Kv. Sjöråen. 
Fastigheten ägs av Sjöråen AB och förvaltas av Alin & Hedenborg Fastighetsförvaltnings AB. 
Samtliga 63 lägenheter i fastigheten har utrustats med boendesprinklersystem på eget initiativ av 
fastighetsägaren. Fastigheten är uppförd med 6 våningsplan ovan markplan (Bild 1). 
Den här kortfattade resumén har kunnat sammanställas i nära samverkan med lägenhetsinnehavaren 
som själv berättat om hela incidenten för att delge oss så mycket detaljer som möjligt från branden.  

Branden – Brandorsak och släckning 
Lägenheten där branden uppstod ligger på plan 4 med en yta på 41 m2 och består av 2 rum och ett 
mindre kök. Lägenhetsinnehavaren höll på med att förbereda bakning bl.a. genom att smälta smör i 
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en kastrull på en spisplatta. Telefonen ringer samtidigt som kastrullen ställs på den varma plattan 
och lägenhetsinnehavaren tar emot samtalet ute på balkongen och glömmer bort det som nu sker på 
spisen. Hon uppmärksammar aldrig själv att det börjar brinna på spisen då hon sitter med ryggen 
mot lägenheten. Brandlarmet ljudet plötsligt varvid hon vänder sig om och ser in i en rökfylld lä-
genhet och hör vattnet från sprinklersystemet. Hon ringer 112 och får besked att Räddningstjänsten 
är på väg.  

Hon beger sig sedan in i köket och lyfter bort kastrullen och får då hett smält smör över handen med 
en mindre brännskada på handen som resultat. Branden var då helt släckt vilket även Räddnings-
tjänsten senare kunde konstatera vid sin ankomst.  
I lägenheten finns totalt 5 sprinklerhuvuden installerade, varav 3st av typen sidewall och 2st 
”dolda” sprinkler. 

Vid räddningstjänstens ankomst kunde rökdykarna direkt konstatera att branden var helt släckt av 
ett aktiverat sprinklerhuvud. Brand och rök begränsades helt till själva brandrummet/lägenheten 
genom den mycket tidiga sprinkleraktiveringen.  
Fastighetens materiella skador blev därför begränsade, men drabbades istället av vattenskador (se 
nedan). 
Brandförsvarets rökdykare kunde direkt konstatera att branden hade släckts av boendesprinklersy-
stemet då de trängde in i lägenheten. (Foton bild 2 – 5: samtliga foton: Gösta Holmstedt).

       

Bild 2. Köket där branden startade                          Bild 3. Kastrullen där branden startade  
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     Bild 4. Balkongen till vänster bakom glasvägg. Köket till höger Bild 5. Detalj av sprinklerhuvudet 

Boendesprinklersystemet 
Boendesprinklersystemet är anslutet till fastighetens sprinklercentral belägen i källaren. Fastighet-
ens källarplan har sedan flera år varit sprinklerskyddad då där finns ett större garage. När fastighet-
en, som ägs av privata investerare, skulle genomgå en omfattande renovering och ombyggnad för 
någon tid sedan från äldreboende till flerfamiljshus med ”stilfulla” hyreslägenheter beslutade man 
efter förslag från fastighetsförvaltaren att förse samtliga 63 lägenheter i totalt 9 våningsplan med ett 
boendesprinklersystem. Mälarsprinkler AB har designat och installerat boendesprinklersystemet i 
sin helhet. 
Genom att boendesprinklersystemet är direktanslutet till den befintliga sprinklercentralen aktivera-
des ett automatiskt sprinklerlarm som överfördes till SOS Alarm kl. 22.10 på kvällen. 

Ett enda aktiverat sprinklerhuvud (= väggsprinkler) i köket släckte branden inom några få minuter 
och utan tvekan innebar det att istället för en helt övertänd lägenhet så begränsades skadorna till 
mindre brandskador i lägenheten samt vattenskador. 
Räddningstjänsten påbörjade restvärdearbetet som tillkallade en restvärdeledare. 

Restvärdeskador orsakade av det aktiverade sprinklerhuvudet 
Lägenheten drabbades av restvärdeskador orsakade av sprinklervattnet, men även av fettavlagringar 
från smörbranden.  
Vattenskadorna orsakades bl.a. av att brandförsvaret uppenbarligen återigen saknade kunskap om 
sprinklercentralens placering i fastigheten, varför vattenavstängningen fördröjdes med resultat att 
lägenheten fick mer omfattande vattenskador. När de efter ett relativt ”segdraget” sökande hittade 
sprinklercentralen och kunde stänga av sprinklervattnet kunde de starta restvärdearbetet genom att 
kalla in ett fordon med personal för att igångsätta arbetet med att skapa en torr miljö. 

OCAB räknar med minst 4 dagars arbete med uttorkning samt återställning efter de fett- & vatten-
skador som drabbade lägenheten.  

Sprinklersystemet aktiverades 22.10 och innan brandförsvaret lokaliserade sprinklercentralen för att 
stänga av vattnet gick sannolikt mer än 20 minuter.  
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En sprinkleravstängningskil i bältet på den utryckande brandpersonalen hade avsevärt kun-
nat minimera vattenskadorna, då detta innebär att vattengivningen temporärt kan stoppas vid 
sprinklerhuvudet intill dess att brandförsvaret lokaliserat sprinklercentralen (se bild 6). 

 
Bild 6. Sprinkleravstängningskil (foto: Nordic Sprinkler AB) 

Det är förvånansvärt att inga lärdomar verkar ha tagits efter branden den 25 maj 2012, då det tog 
cirka 30 minuter innan brandförsvaret lyckades lokalisera sprinklercentralen för vattenavstängning-
en. Dessutom verkar det fortfarande som om Storstockholms brandförsvar saknar avstängningskilar 
för snabb avstängning av sprinklervattnet? 

Det uppskattas att det enda aktiverade sprinklerhuvudet levererade cirka 110 lit/min enligt uppgift 
från installatören Mälarsprinkler. 

Slutsatser 
• Den nya 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 myck-
et allvarlig lägenhetsbrand med omfattande materiella skador i såväl lägenheten som på fas-
tigheten 

• Branden orsakade begränsade restskador till följd av sprinklervattnet och fettbranden (se 
mina kommentarer nedan)  

• Det finns anledning att åter framhålla sprinklersystemets överlägsna snabbhet och slagkraft. 
Att systemet var ett väldesignat boendesprinklersystem som i det här fallet åter begränsade 
skadeverkningarna från en brand -vid branden den 25 maj 2012 räddades dessutom ett män-
niskoliv - gör ju inte slutsatserna mindre intressanta 

• Den tidiga aktiveringen av det närmaste sprinklerhuvudet bekräftar dessutom att boende-
sprinklertekniken agerar snabbt och är därmed livräddande!  

• En fråga – Varför tog det åter en sådan lång tid för brandförsvaret att hitta sprinklercen-
tralen. Frågan är berättigad då samma negativa erfarenheter drogs efter branden i maj 2012?  

• En fråga till – Varför är kunskapen om och användningen av sprinkleravstängningskilar så 
bristfällig? Gäller det bara Storstockholms brandförsvar? 

• Vi kan nämligen fråga oss vad som hade kunnat ske om den här branden – utan ett boende-
sprinklersystem - hade utvecklats till en övertänd lägenhet och med lägenhetsinnehavaren 
instängd på balkongen. Hon satt nämligen i det här fallet på balkongen och pratade i telefo-
nen med ryggen mot lägenheten och uppmärksammade aldrig att det smälta smöret övertän-
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des i kastrullen. Den branden måste ju ha pågått 1 – 2 minuter innan sprinklerhuvudet akti-
verades.  

 
 
Gösta Holmstedt 
Brandingenjör, Sprinklerfrämjandet 
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se  


