Stockholm 2010-12-18

Sprinkler släckte skolbrand på Mediegymnasiet i Malmö den 13
december 2010
En brand inträffade den 13 december 2010 i Mediegymnasiets lokaler på Östra Varvsgatan 9 i
Malmö. Räddningstjänsten larmades av ett automatiskt brandlarm. Det automatiska brandlarmet,
som senare visade sig vara ett sprinklerlarm, togs emot av larmcentralen kl 10:38. Det var på luciadagen med full skolaktivitet. Mediegymnasiet belägen i Västra Hamnen och resten av den s.k.
”Ubåtshallen” evakuerades. Branden antas enligt uppgift vara en mordbrand. Skolan är sprinklerskyddad.

1. Bakgrundsfakta om Medieskolan i Malmö
Mediegymnasiet inryms i den s.k. Ubåtshallen i kvarteret Dockan vid Västra Hamnen i Malmö.
Byggnaden ingick i Kockums varvsverksamhet under större delen av 1900-talet. Då Kockums fick
lägga ner sin fartygsproduktion 1979 har hall 714, som den tidigare kallades, mer eller mindre stått
öde.
1979 startades en omfattande ombyggnad av Hall 714. Till arkitekt för de stora ombyggnadsarbetena utsågs White Arkitekter i Malmö. 2001 flyttade Mediegymnasiet in i en totalt renoverad
”Ubåtshall”. Byggnaden tilldelades Malmös stadsbyggnadspris 2002 i klassen ”Ombyggnad & Renoveringar”.
Mediegymnasiet erbjuder idag en modern skolmiljö med cirka 600 elever. Lokalerna, som inte liknar en ”vanlig” skola, är hypermoderna och speciellt anpassade för att möta arbetsmarknadens krav
på ett verklighetstroget arbetssätt (se bild 1 & 2).
På skolan finns medieprogrammet med sju inriktningar: foto, ljud, graf, tryck, rörligbild, expo och
text. I skolans byggnader finns även Malmö högskola.
Skolan är helt sprinklerskyddad.

Bild 1 & 2. Medieskolan på Östra Varvsgatan 9 i Malmö
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2. Kortfattad resumé
Klockan 10:38 gick det automatiska brandlarmet i Ubåtshallen.
Räddningstjänsten Syd larmades till platsen och kunde konstatera att en sprinkler hade utlösts på en
toalett intill restaurangen White Shark belägen i skolans bottenvåning.
Sprinklern hade redan släckt branden när räddningstjänsten kom till platsen. Branden hade börjat i
en hög av papperskartonger som någon placerat i ett av toalettutrymmena (se bild 3).

Bild 3. De brännbara resterna efter toalettbranden

Polisiärt rubriceras händelsen som misstänkt mordbrand.
– En hög med brännbart material antänder inte av sig själv, säger Mats Wendt, räddningstjänstens
styrkeledare.
Räddningstjänstens första åtgärd blev att stänga av sprinklervattnet som varit aktiverat under cirka
20 minuter. Det hade orsakat att relativt stora mängder vatten spridits ut i entréhallen (se bild 4).

Bild 4. Restvärdearbete efter branden startade utan dröjsmål

Mediegymnasiet hade tidigare på morgonen firat lucia. Enligt Helena Walker Lidén, lärare och
skyddsombud, skedde utrymningen ganska odramatiskt.
– Vi har haft flera brandövningar, även med simulerad rök. Men jag har under mina två år på skolan aldrig tidigare varit med om en riktig brand, säger hon.
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3. Slutsatser
Detta är ytterligare ett exempel på att sprinkler är ett effektivt verktyg och även i detta fall blev det
bara en incident, som dock hade kunnat utvecklas till en omfattande brand med risk för svåra byggnadsskador liksom risk för besvärande avbrott för skola- & restaurangverksamheten.
Åter vill jag framhålla sprinklerskyddets överlägsna slagkraft - att det dessutom handlade om en
lyckad insats vid en skolbrand gör ju inte slutsatserna mindre intressanta.
Helena Walker Lidén, lärare och skyddsombud, hyllar sprinklern. Det gör även räddningstjänstens
styrkeledare.
– Annars kunde vi ha fått en rejäl brand, säger Mats Wendt.
Genom att räddningstjänsten fattade ett tidigt beslut att initiera restvärdesinsatser redan samma förmiddag, kunde restvärdeskadorna likaså reduceras till ett minimum. Städning och vattensanering
åtgärdades omgående och avslutades inom några få timmar.
Medan lunchgäster strömmade in pågick arbetet med att suga upp vatten och minimera skadorna.
– Det här känns bara tragiskt. Vi lyckades ändå ta hand om våra lunchgäster, säger Cissi Merseburg som äger White Shark.
Räddningstjänstens aktiva restvärdeinsatser förtjänar dessutom att upprepas och förtydligas som ett
föredöme för andra att följa!
Skadorna (direkta och indirekta) blev minimala.

Gösta Holmstedt
070-878 77 90
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se
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