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Lägenheter med sprinkler i Stockholm Lighthouse 
 

 

 

Lägenheterna i Galleriet (hus 6 och 7) med lägenhetsnummer 60801, 60802, 61001, 61002, 
61201, 61202, 61401, 61402, 70801, 70802, 71001, 71002, 71201, 71202, 71401, 71402 är 
utrustade med automatisk sprinkleranläggning och brandlarm. 

Installationerna är till för lägenhetsinnehavarnas säkerhet! 

Att inneha en bostad med sprinklerinstallation innebär en del begränsningar för att 
säkerheten ska bibehållas. 

– Ändringar av planlösning och byggnadsarbeten får inte genomföras utan styrelsens 
godkännande och att en sprinklersakkunnig engageras. 
 

– Observera att i dessa bostäder får inte eventuella insynsskydd, rumsavgränsare eller 
likvärdigt placeras efter entrésolens kant, då sprinkler på övervåningen bidrar till att 
släcka eventuell brand på nedre våningen. 

 
– Därtill får inte möbler, rumsavgränsare, insynsskydd eller liknande placeras närmare 

än 0,5 meter under sprinklerhuvud på vägg eller tak. (För möbler mot vägg utan 
sprinklerhuvud finns ingen begränsning.) 

 
– Nedåtriktad sprinkler (se bild till vänster) i tak måste ha ett fritt utrymme om minst 

0,9 meter från takfläktar, ljusarmaturer, möbler och inredningsdetaljer. 
 

– Väggmonterad sprinkler (se bild till höger) måste ha ett fritt utrymme om minst 1,5 
meter från takfläktar, ljusarmaturer, möbler och inredningsdetaljer. 
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Lägenheter med sprinkler i Stockholm Lighthouse 
 

(forts. från föregående sida) 

 
 

– Det skall finnas ett luftgap mellan läppen av täckplattan och taket. Denna luftspalt 
(cirka 3 mm för tak och 6 mm för vägg) är nödvändig för sprinklerns funktion. 
 

 
       

 
– Sprinklers får aldrig målas, pläteras eller bestrykas eller på annat sätt förändras efter 

att de lämnat fabriken. Icke fabriksmålad täckplåt kan ha negativ inverkan och 
fördröja eller förhindra sprinklerns funktion i händelse av brand. 
 

– Vid ommålning får inte sprinklerinstallationen målas/tapetseras över. Ny fabriksmålad 
täckplåt kan beställas vid behov. Tillse att ny färg vid ommålning inte tätar utrymmet 
för luftspalten, då försämras sprinklerns funktion. 
 

– Sprinklerna får inte användas för upphängning av eventuella föremål. 
 

– Rengöring av sprinkler görs endast genom varsam damning med dammvippa. 

 

 

  


