
	  

Sprinklersystem	  hindrade	  en	  storbrand	  på	  Tarkett	  i	  Hanaskog 

Strax efter lunchtid den 2 mars utbröt en brand på Tarketts fabrik i Hanaskog utanför Kri-
stanstad. Skadorna begränsades mycket tack vare fabrikens sprinklersystem. 

Larmet till larmcentralen kom 12.35. Flera av räddningstjänstens styrkor larmades till fabri-
ken. När man kom fram hade släckningsarbetet redan startat genom det automatiska sprinkler-
systemet som aktiverats. 
– Fabriken har ett väldigt välutvecklat sprinklersystem. Direkt när det började brinna satte 
släckningsarbetet igång. Lite slarvigt kan man ju säga att det är som att ha en brandkår på 
plats, säger räddningsledaren Anders Olofsson. 

Branden startade i en del som avfuktar spån. Den är placerad på taket till en av byggnaderna. 
Spånen är en restprodukt från huvudverksamheten. Spånen leds i rör till en silo där den förva-
ras tills den ska eldas. 
– Vi var tvungna att kontrollera att branden inte hade spridit sig till rören. Då hade det varit 
risk att hela silon börjat brinna, säger Olofsson. 
När brandlarmet kom utrymdes rutinmässigt samtliga byggnader och arbetet avbröts under ett 
par timmar.  
Branden var koncentrerad till taket på en av byggnaderna. Efter cirka en timme var den släckt 
och produktionen i fabrikens övriga delar kunde återupptas. Under en timme övervakade 
räddningstjänsten situationen för att försäkra sig om att allt var okej. 

– Jag fick precis klartecken att vi kan rulla hemåt igen, säger Olofsson till Kristianstadsbladet 
vid 14.30-tiden. 

Den brandskadade delen kommer nu att återställas. I samband med släckningen kapades rör. 
Det är bland annat dessa som ska ersättas. Förhoppningen är att produktionen ska vara igång 
som vanligt under onsdagen.  
– Det är ingen större del av fabriken som ligger nere, säger Olofsson. 

Räddningstjänstens insats var över på ett par timmar, men det kunde ha gått illa utan sprink-
lersystemet. 

- Man har gjort ett hästjobb på Tarkett för att förebygga brand, säger Olofsson. 
Gösta Holmstedt, Sprinklerfrämjandet 
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