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Stockholm 2016-05-11 

Sprinkler släckte brand i klädbutik i Solna Centrum 
 
Klockan 14.13 den 28 december 2015 inkom ett automatiskt brandlarm, kompletterat med inkom-
mande samtal från kunder, om brand i en klädesaffär i Solna Centrum. Det handlar om en brand på 
2:a våningen i en affär som drivs av HM. Utrymning hade redan påbörjats i det här tidiga läget.  

1. Verksamhet 
En brand hade uppstått i en klädbutik på andra planet i Solna Centrum och som drivs av HM. 
Vid brandförsvarets ankomst hade redan utrymning startats. Av insatsledaren får vi information att 
ingen brand syntes utifrån vid deras ankomst.  

2. Vad hände? 
Rökdykargruppen får i uppgift att rekognosera lokalen som drabbats av brand. Rökdykarna medde-
lar tidigt att det inte förekommer någon rökutveckling och att en sprinkler har aktiverats. Tätt följt 
på den informationen får insatsledaren besked om att branden är helt släckt och kontrollerad av 
sprinklersystemet. Brandpersonalen stänger av sprinklersystemet i sprinklercentralen. 
Redan 14.40 tas beslut att starta upp RVR-arbete. RVR-ledare kallas in och får all väsentlig inform-
ation för att överta detta arbete. 
Bravida kommer till platsen för att snarast återställa sprinklersystemet. 

Insatsledarens kommentar i insatsrapporten säger följande; 
Bra insats där sprinklern släckt branden och vårt arbete kunde i första hand inriktas på RVR-
arbete. 
Brandorsaken är i rapporten angiven till ”Anlagd med uppsåt – Mycket trolig”. 

Räddningstjänstinsatsen avslutades samma kväll klockan 18.09. 
Totalt deltog 9 fordonsenheter från Storstockholms brandförsvar med totalt 26 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. Här började och slutade branden på HM, Solna Centrum 
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Bild 2. Kläder där branden utvecklades snabbt men släcktes tidigt av ett sprinklerhuvud 
 

  
 Bild 3. Om branden hade fått löpa fritt hade brandskadan blivit omfattande 
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3. Hur fungerade sprinklersystemet? 
Det framgår ju tydligt att det sprinklersystemet i byggnaden aktiverades relativt tidigt av den ut-
vecklade 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, efterkon-
troll och ett tidigt restvärdearbete.  
En intressant kommentar från insatsledaren som jag hittade i deras rapport var följande; 

Vi saknade sprinklerkilar för att initialt kunna begränsa vattenskador inna sprinklern är av-
stängd och utflöde upphört! 

Det förvånar undertecknad att många räddningstjänster fortfarande verkar sakna sprinklerkilar, men 
vi måste ändå uppskatta att det finns räddningstjänstpersonal som skriver in den här typen av kom-
mentar i insatsrapporten! 

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! 
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