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Abstract 
 
Active fire protection systems and products: A review of 
the performance in residential fires 
 
Each year there are in excess of 20 000 residential fires in Sweden and the local rescue 
services are alerted to just over 6 000 of them. In recent years, around 90 people died in 
fires annually and the vast majority of these died in a fire in the home. Although the 
number of fatalities and injuries in fires has decreased in recent decades, it is a slow 
decline. 
 
The objective of the work presented in this report was to investigate whether the use of 
passive or active fire protection systems or products have the potential to further reduce 
the number of deadly fires. The investigation was based on a review of national and 
international experience on the use of fire-safe cigarettes, fire-safe candles, upholstered 
furniture and mattresses, bedding products, residual current devices, stove top protection 
systems, home fire alarms, residential sprinkler systems and stand-alone sprinkler 
systems. 
 
For some of these systems or products, there is field experience available, for example for 
fire-safe cigarettes, home fire alarms and residential sprinklers. For others, such as fire-
safe candles and stove top protection systems, no or limited practical experience exists 
and their performance needs to be judged based on actual tests. 
 
Several studies indicate that the introduction of fire-safe cigarettes have limited or no 
influence on the reduction in fire casualties. It is concluded that jurisdictions with 
fire-safe cigarette laws should seriously consider upgrading the cigarette test standard 
where possible. Other studies show that the combination of home fire alarms and 
residential sprinklers reduce the likelihood for fire casualties significantly. For some of 
the systems or products that were studied, such as stove top protection systems, field 
experience is required prior any decision on system or product improvements, as the 
products are relatively new in the marketplace.  
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Förord 
 
Under 2013 öppnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en utlysning 
inom området "Brand i bostadsmiljö". Målet med utlysningen, som utfördes i samverkan 
med Brandforsk, var att få ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet 
i bostadsmiljön. De huvudsakliga frågeställningarna i utlysningen var hur individens 
förutsättningar och hur den fysiska miljön påverkar brandsäkerheten i bostaden [1, 2]. 
 
Denna rapport är ett delresultat av projektet ”Analys av brandsäkerhetens fysiska 
bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen”. Projektet bedrivs 
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds Universitet, med den förstnämnda 
som projektledare. Projektet är inriktat mot frågeställningen om hur den fysiska miljön 
påverkar brandsäkerheten i bostaden, där det byggnadstekniska och det aktiva 
brandskyddet är en viktig del.  
 
I rapporten redovisas en kartläggning av vilka så kallade förlåtande system eller 
produkter som finns på den svenska marknaden, vilka produkt- eller installationskrav som 
finns och hur effektiva de är i verkligheten eller vid försök. Dessutom diskuteras vilken 
utvecklingspotential som finns för systemen eller produkterna. 
 
Projektet finansieras av MSB vilket vi är mycket tacksamma för. Flera personer har 
bidraget med kommentarer och input till rapporten inklusive tillverkare av olika system 
samt referensgruppens medlemmar. 
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Sammanfattning 
 
En entydig definition av förlåtande system eller produkter saknas men inom ramen för 
projektet föreslogs följande definition: ”System eller produkt som medger en individ att 
göra fel utan att skadas eller omkomma av brand.” Denna definition inkluderar ett flertal 
system eller produkter; självslocknande cigaretter, självsläckande ljus och ljussläckare, 
svårantändliga madrasser, svårantändliga bäddprodukter, jordfelsbrytare, spisvakter, 
brandvarnare, boendesprinkler och mobila sprinklersystem. Rapporten redovisar vilka 
förlåtande system eller produkter som finns på den svenska marknaden, vilka produkt- 
eller installationskrav som finns och hur effektiva de är i verkligheten eller vid försök. 
 
För vissa system och produkter, bland annat självslocknande cigaretter, brandvarnare och 
boendesprinkler finns fälterfarenhet som visar hur effektiva de är. För andra system och 
produkter, till exempel självsläckande ljus och ljussläckare, spisvakter samt 
svårantändliga madrasser och bäddprodukter finns mindre fälterfarenhet. För flera av 
dessa system och produkter finns dock försök som visar hur effektiva de är att förhindra 
eller försvåra att en brand uppkommer. Ett exempel där liten praktisk erfarenhet finns är 
spisvakter. Denna produkt är inte särskilt vanlig vare sig på den svenska eller 
internationella marknaden och det har inte funnits någon internationellprovningsstandard 
som sätter en acceptabel lägstanivå för produkten. Under våren 2015 publicerades en 
EN-standard som kommer göra det enklare för marknaden att välja bra spisvakter. Ett 
annat exempel på produkter där fördjupade studier saknas är jordfelsbrytare. 
Jordfelsbrytare krävs sedan 15 år i nyproducerade bostäder, grundskolor, förskolor och 
fritidshem och även i elinstallationer som utvidgas eller ändras. Produkten ska i regel 
skydda mot både personskada och uppkomst av brand men inga fördjupade studier som 
bedömer jordfelsbrytarnas effektivitet finns ännu publicerade. 
 
Självslocknande cigaretter är en produkt där det finns några års erfarenhet från både den 
amerikanska och europeiska marknaden. Flera studier indikerar att självslocknade 
cigaretter påverkat antal bränder och antal omkomna vid brand relativt lite.  
Brandvarnare har funnits på marknaden sedan 1970-talet och en del studier visar att de 
halverar antal omkomna vid brand medan andra anser att effekten är lägre. Dock är 
brandvarnare en billig åtgärd och dess potential är därför hög. Flera fältstudier visar dock 
att antal brandvarnare som inte fungerar är stort. För att förbättra tekniken krävs att den 
ger färre fellarm och har högre tillförlitlighet. Kombination av brandvarnare och 
boendesprinkler ger ett mycket bra brandskydd. 
 
På senare år används mobila sprinklersystem allt mer för att förbättra brandskyddet i 
befintliga boendemiljöer där det finns ett ökat behov av brandskydd, till exempel för 
äldre, storrökare, dementa eller handikappade i vårdboenden eller hemmiljö. En fördel 
med systemen är att de är flyttbara och till skillnad från fast installerade 
boendesprinklersystem aktiverar de i ett tidigare skede av brandförloppet. Det finns ett 
stort antal dokumenterade fall där mobila sprinklersystem förhindrat dödsbränder, 
däremot finns inga studier som visar hur den nationella dödsbrandstatistiken påverkats. 
 
Sammantaget går det att påstå att det finns tekniska system och produkter som förhindrar 
eller försvårar uppkomst av brand (självslocknande cigaretter, självsläckande ljus, 
jordfelsbrytare, spisvakter, m.fl.), varnar vid uppkomst av brand (brandvarnare) eller 
reducerar konsekvensen av en brand (sprinklersystem). Om de system eller produkter 
som finns på marknaden i större utsträckning användes i boendemiljöer och underhölls så 
att de var funktionsdugliga finns det grund för att påstå att antal dödsbränder i Sverige 
skulle kunna närma sig nollvisionen. 
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1 Inledning 
 
Varje år inträffar över 20 000 bostadsbränder i Sverige, och den kommunala 
räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. De senaste åren har runt 90 personer 
omkommit i bränder årligen och 80-90% av dessa omkom vid en brand i bostaden. Även 
om antalet omkomna i bränder minskat de senaste årtiondena så är det en långsam 
minskning. 
 
I november 2009 uppdrog regeringen åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) att leda framtagandet av en nationell strategi för hur brandskyddet för enskilda i 
samhället kan stärkas. I samband med detta arbete formulerade MSB visionen att ”Ingen 
ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. De nationella mål som gäller 
fram till 2020 är att [3]: 
 
• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en 

tredjedel till år 2020. 
• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av 

brand ska öka. 
• Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka. 
 
Som en del i den nationella strategin för att stärka brandskyddet för enskilda personer 
identifierade MSB att det fanns ett behov av en särskild forskningssatsning med 
inriktning mot bränder i bostadsmiljö. Under 2013 utlyste MSB en större satsning på 
bränder i boendemiljö och i början av 2014 blev tre projekt beviljade anslag. 
 
Ett av de tre projekten har ett tekniskt fokus och leds av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH). Projektet ska bland 
annat kartlägga vilka tekniska åtgärder som kan vara verkningsfulla och studera andra 
länders framgångsfaktorer i arbetet med att reducera antalet omkomna och skadade vid 
bränder i bostäder.  
 
I denna rapport redovisas en kartläggning av vilka så kallade förlåtande system eller 
produkter som finns på den svenska marknaden, vilka produkt- eller installationskrav som 
finns och hur effektiva de är i verkligheten eller vid försök. Dessutom diskuteras vilken 
utvecklingspotential som finns för systemen eller produkterna. Detta gjordes genom en 
litteraturstudie med sökning bland annat via internet och i elektroniska bibliotek. 
 
1.1 Frågeställningar i utlysningen 
 
MSBs utlysning innehöll tio olika frågeställningar. De som berör förlåtande system och 
produkter är: 
 
• Vilka är de befintliga förlåtande systemen inom brandsäkerhetsområdet? 
• Har de någon effekt?  
• Vilka personer är i behov av förlåtande system?  
• Inom vilka områden går det att utveckla nya förlåtande system eller barriärer och vad 

den förlåtande funktionen skulle vara? 
 
Frågeställningarna diskuteras översiktligt nedan. 
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1.2 Vad är ett förlåtande system eller produkt? 
 
En entydig definition av ett förlåtande system eller produkter saknas. Inom ramen för 
projektet förslogs emellertid följande definition: ”System eller produkt som medger en 
individ att göra fel utan att skadas eller omkomma av brand.” Denna definition 
inkluderar ett flertal system eller produkter på den svenska marknaden: 
 
• Självslocknande cigaretter. 
• Självsläckande ljus och ljussläckare. 
• Svårantändliga möbler och madrasser. 
• Svårantändliga bäddprodukter. 
• Jordfelsbrytare. 
• Spisvakter. 
• Brandvarnare. 
• Boendesprinklersystem. 
• Mobila sprinklersystem. 
 
Målsättningen var att sammanställa vilka produkt- eller installationskrav som finns och 
hur effektiva systemen eller produkterna är i verkligheten eller vid försök. Detta gjordes 
genom en litteraturstudie med sökning bland annat via internet och i elektroniska 
bibliotek. 
 
1.3 Har de någon effekt? 
 
Samtliga system eller produkter som listas ovan förhindrar eller försvårar uppkomst av 
brand, antingen med en passiv eller aktiv funktion, varnar vid uppkomst av brand 
(brandvarnare) eller reducerar konsekvensen av en brand (sprinklersystem). 
 
För vissa system och produkter, bland annat självslocknande cigaretter, brandvarnare och 
boendesprinkler finns fälterfarenhet som visar hur effektiva de är. För andra system och 
produkter, till exempel självsläckande ljus och ljussläckare, spisvakter samt 
svårantändliga madrasser och bäddprodukter finns mindre fälterfarenhet. För flera av 
dessa system och produkter finns dock försök som visar hur effektiva de är att förhindra 
eller försvåra att en brand uppkommer. 
 
1.4 Vilka personer är i behov av förlåtande system 

eller produkter? 
 
När äldrereformen genomfördes 1992 var målsättningen att effektivisera äldrevården och 
göra den billigare. I samband med detta myntades ”kvarboendeprincipen”. Begreppet 
innebär generellt att den som har behov av vård och omsorgsinsatser inte skall behöva 
tvingas flytta till kommunens särskilda boende, utan det skall finnas alternativa lösningar 
som möjliggör kvarboende i den egna bostaden [4]. År 2011 bodde 214 000 av de mest 
sjuka äldre (70%) i ordinärt boende (det vill säga inte i särskilt boende) och 91 000 (30%) 
i särskilt boende [5]. År 2009 bodde 95 400 personer i särskilt boende och 2002 var det 
115 500 personer [6]. Det har alltså skett en kraftig neddragning av antalet och andelen 
äldre som bor i särskilt boende. 
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Trygghetsbostäder1 är en annan boendeform för äldre med lägre omsorgsbehov än de som 
bor i särskilt boende. Denna boendeform omfattas inte av krav på sprinkler enligt de nya 
byggreglerna. Boverket har sedan 2007 kunnat lämna investeringsstöd för att 
bygga särskilda boenden för äldre och sedan 2010 även för att bygga trygghetsbostäder 
för personer som fyllt 70 år [7]. 
 
Medellivslängden i Sverige ökar vilket succesivt får konsekvenser på befolkningens 
åldersstruktur och medför en ökning av antalet äldre. År 2009 fanns det 1.6 miljoner 
invånare över 65 år, det vill säga18 procent av Sveriges befolkning. Enligt en prognos 
från Statistiska centralbyrån beräknas antalet invånare över 65 år att vara 2.7 miljoner 
eller 25 procent av befolkningen år 2060 [8]. Globalt sett ses också en dramatisk ökning 
av livslängden i världens länder åren 1990 - 2013. I en studie där 188 länder ingick har 
livslängden, men även antalet friska år jämförts. De senaste decennierna har den 
förväntade livslängden ökat dramatiskt, men också antalet år med ohälsa har ökat. I 
Sverige är medellivlängden 82 år, jämfört med 71.5 år som är snittet för alla de länder 
som ingick i studien. Men ett liv utan ohälsa är bara 70 år i snitt. Efter det präglas livet för 
många av sjukdom. De ledande orsakerna till försämrad hälsa i Sverige är; rygg och 
nackvärk, kranskärlssjukdom, stroke, fallolyckor, kol och depression [9]. 
 
Personer (framförallt män) med social utsatthet är överrepresenterade bland brandoffer 
och man kan först och främst tänka sig tre teoretiskt möjliga alternativa orsaker till den 
skeva fördelningen; 1) det brinner oftare hos dessa grupper, 2) personerna i dessa grupper 
har svårare att hantera och/eller undfly branden och 3) de är känsligare för brandens olika 
skademekanismer. Forskning som fokuserar på prevention är i huvudsak generellt 
inriktad, utan beaktande av enskilda riskgrupper, med fokus mot fasta inbyggda åtgärder, 
särskilt brandvarnare [10]. Referens [10] innehåller även ett stycke med frågeställningar 
som är värt att citera i sin helhet: ”Ett stort frågetecken gäller dessutom vilka 
olycksscenarier och skademekanismer som är typiska för den aktuella populationen och 
vilka chanser som offret under realistiska omständigheter egentligen har när branden väl 
tagit sin början, givet att personen ifråga kanske sover, är påverkad av alkohol eller 
läkemedel och därtill kanske snabbt exponeras för inkapaciterande förgiftning redan 
innan branden börjat utvecklas ordentligt. Här finns ett omfattande utrymme för 
innovation både vad gäller tekniska brandskyddslösningar och sociala boendeformer. 
Menar vi allvar med den svenska nollvisionen för brand och i denna vision inbegriper 
omtanke om de mest sårbara i samhället framstår nytänkande som en nödvändighet.” 
 
Värt att notera är även att var fjärde person över 65 år som omkom i brand i sin egen 
bostad var känd av socialförvaltningen, hemtjänsten eller annan förvaltning sedan 
tidigare [11]. 
 
En studie från Umeå universitet visar att antalet demenssjuka i Sverige ökar drastiskt. 
Resultaten kommer från en stor granskning av demensutvecklingen bland 85-åringar och 
äldre. På fem till sju år ökade andelen demenssjuka med 40% och förklaringen kan vara 
att kranskärlsoperationer ökar risken att drabbas. Tidigare var det inte lika vanligt med 
hjärtoperationer av äldre som det är i dag. Flera hjärtsjuka än tidigare blir därför äldre än 
85 år. Om studiens siffror översätts till hela riket innebär det att dagens planeringstal på 
omkring en kvarts miljon människor med demenssjukdom 2050 inte alls håller utan lågt 
räknat skulle innebära ytterligare 100 000 personer med demenssjukdom [12]. 

                                                      
1  Trygghetsbostäder är bostadslägenheter med utrymmen för de boendes måltider, 

samvaro, hobby och rekreation, och där det finns personal som dagligen på olika sätt 
kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna 
ska innehas av personer som fyllt 70 år. 
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Forskare vid Umeå universitet har även hittat en koppling mellan demenssjukdomar och 
bilavgaser. Under en 15-årsperiod följdes knappt 2 000 Umeåbor där man även beräknade 
förekomsten av avgaser utanför deras bostäder. Efter att hänsyn tagits till andra faktorer, 
som ålder, utbildningsnivå, BMI och olika livsstilfaktorer, ses en cirka 40% högre risk att 
utveckla alzheimer eller vaskulär demens för den fjärdedel av deltagarna som haft högst 
avgashalter vid bostaden jämfört med den fjärdedelen som haft lägst [13]. 
 
Sammantaget visar detta att det finns en tydlig målgrupp för förlåtande system och 
produkter. Målgruppen kommer att öka i och med att medelivslängden ökar, antalet 
personer demenssjukdom ökar samt i och med att allt fler äldre bor hemma. För att få ett 
ordentligt genomslag i den nationella dödsbrandstatistiken bör dock en betydligt bredare 
användning vara eftersträvansvärt. 
 
1.5 Utvecklingspotential 
 
Som en del av arbetet diskuteras möjligheten utveckla nya eller att förbättra befintliga 
förlåtande system eller produkter. I några fall, framförallt för självslocknade cigaretter 
och mobila sprinklersystem är diskussionen baserad på direkt erfarenhetsåterkoppling. 
 

2 Självslocknande cigaretter 
 
Sängrökning är en vanlig orsak till dödsbränder i bostäder. Risken med sängrökning är att 
den glödande cigaretten eller tändstickor tappas på brännbart material som kläder, 
sängkläder eller madrassen. Är personen som röker även påverkad av mediciner eller 
alkohol är sannolikheten extra stor att personen inte hinna reagera på den giftiga rök som 
snabbt uppstår vid brand. 
 
Inom Europa tagit man fram en gemensam standard, EN 16156 med säkerhetskrav för 
självslocknande cigaretter och från och med den 17 november 2011 är det krav på att 
cigaretter som tillhandahålls på den europeiska marknaden ska vara självslocknande. 
Självslocknande cigaretter är utvecklade för att minska sannolikheten för antändning av 
stoppade möbler och madrasser [14]. Cigaretten är konstruerad för att slockna av sig själv 
om ingen aktivt röker den. Den vanligaste metoden för att åstadkomma detta är att placera 
tunna pappersband inuti cigaretterna. Banden begränsar cigarettens brinnhastighet och 
reducerar luftpermabiliteten till glödfronten, vilket gör att cigaretten blir mer benägen att 
självslockna [15, 16]. I EN 16156 krävs att inte fler än 25% av de provade cigaretterna 
får glöda sin fulla längd när 40 cigaretter provas på ett substrat bestående av 10 lager av 
ett standardiserat filterpapper. Provningen görs enligt ISO 12863. Vid provning placeras 
en cigarett på filterpapperet, som i sig inte brinner/glöder utan fungerar som en kylfläns 
och leder bort värme från cigaretten. Hur länge cigaretten glöder blir då ett mått på hur 
mycket värme som genereras inuti cigaretten och dess potential att antända underliggande 
material. Om cigaretten glöder kraftigt, så kommer den att fortsätta att göra så trots 
värmeförlusterna. Glöder den svagt, så kommer istället värmeförlusten till substratet att 
bidra till att cigaretten självslocknar [17]. 
 
I dagsläget finns ingen marknadskontroll där myndigheter kontrollerar att de cigaretter 
som saluförs inom EU faktiskt är självslocknande. I ett nyligen avslutat MSB projekt om 
självslocknade cigaretter konstateras dock att cigaretter som säljs på svenska marknaden 
verkligen är självslocknande, eller åtminstone uppfyller EN 16156 [18].  
 
I USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika provas självslocknande cigaretter 
enligt ASTM E 2187 och baserat på denna metod utvecklades en ISO-standard; 
ISO 12863. ASTM- och ISO-standarderna är i stort sett identiska, endast mindre detaljer 
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som behandlar hur stickprovet inför provning skall tas skiljer. Noterbart är båda dessa 
standarder endast beskriver hur provning skall utförs, inte vilka krav som ställs. I USA 
regleras kraven på delstatsnivå men kravnivån (och i princip alltså även 
provningsmetoden) är densamma som den i Europa [18]. 
 
2.1 Praktiska erfarenheter och forskning 
 
År 2003 började en del amerikanska delstater kräva att alla cigaretter som säljs måste 
vara självslocknande. År 2010 var lagstiftningen i kraft i 47 delstater och från 2012 i 
samtliga 50 delstater. Trots införandet av självslocknande cigaretter står de för den enskilt 
högsta orsaken till dödsbränder i USA, runt 24% av totalt antal omkomna i 
bostadsbränder. Globalt uppskattas antal omkomna i bränder orsakade av cigaretter till 
10% av totalt antal omkomna i alla typer av bränder [16]. 
 
Delstaten New York i USA införde krav på själslocknande cigaretter tidigt och en rapport 
från 2004 beskriver en nedgång på 35% av antal döda i bränder orsakade av 
cigaretter [19]. 
 
Alpert, et al [16] har undersökt om en förordning som kräver själslocknande cigaretter i 
delstaten Massachusetts i USA har påverkat antalet bostadsbränder och antalet omkomna 
vid brand. Förordningen infördes den 1 januari 2008 och analysen baserades på data från 
åren 2004-2010. Data inkluderade alltså tre hela år efter det att förordningen infördes. 
Analysen begränsades till bränder som startats oavsiktligt. Avsiktligt anlagda bränder 
undantogs eftersom det förutsattes att de inte påverkas av vilka krav som ställs på 
cigaretter. Av totalt 30 767 rapporterade bränder klassificerades 23 413 som 
bostadsbränder och 17 522 av dessa var oavsiktliga. Totalt 1 629 (9.3 %) av dessa 
oavsiktliga bränder var förorsakade av cigaretter eller andra typer av tobaksprodukter. 
Analysen pekar mot att antal bränder förorsakade av cigaretter har minskat med 28 % 
efter att förordningen infördes och att reduktionen var abrupt och inte över en längre 
tidsperiod. Vid 1 782 (10.1 %) bränder omkom en eller flera personer. I genomsnitt 
omkom 35 personer per månad under hela den studerade tidsperioden, 3 personer där 
cigaretter startat brand och 32 personer där brand startat av annan orsak. Trenden över 
hela tidsperioden är att antal omkomna gradvis sjönk. Men oavsett om brandorsaken varit 
cigaretter eller annan orsak är reduktionen inte statistiskt säkerställd. 
 
O’Connor, et al [20] har undersökt hur självslocknande cigaretter påverkar riskbeteendet 
hos en grupp rökare. Den 1 oktober 2005 blev Kanada det första landet att införa en 
förordning som kräver att alla cigaretter som tillverkas eller importeras skall vara 
självslocknande. Under tidsperioden 2004 – 2008 var antalet bostadsbränder orsakade av 
cigaretter eller andra tobaksprodukter relativt konstant (en minskning med 3.4% mellan 
2006 och 2008). Tobaksindustrin har dock utryckt farhågor att självslocknande cigaretter 
kan leda till en falsk trygghet, såtillvida att rökare blir mer oaktsamma vid hantering och 
avyttring av cigaretter. Om enskilda individer förändrar sitt beteende eftersom de 
upplever att risken har minskat, kan det förväntade genomslaget av självslocknande 
cigaretter bli lägre än förväntat på populationsnivå. Telefonintervjuer genomfördes med 
vuxna rökare i provinsen Ontario en månad innan förordningen trädde i kraft. Totalt 
intervjuades 596 rökare som var arton år eller äldre. Cirka ett år efter att förordningen 
trätt i kraft genomfördes uppföljande intervjuer för att undersöka eventuella förändringar 
av rökarnas beteenden. 73% (435 personer) av de som intervjuades vid det första tillfället 
deltog vid den andra intervjun och 359 av dem var fortfarande rökare. Analysen visade att 
det inte fanns någon signifikant skillnad avseende hur många cigaretter som röktes per 
dag. För de som slutat röka, berodde detta beslut i 93.5% av fallen inte på en upplevd 
förändring av cigarettmärket. Personerna fick även svara på frågor om sitt riskbeteende 
under 30 dagar före respektive intervjutillfälle. Frågeställningarna berörde antändning av 
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klädesplagg, antändning av möbler, om de lämnat en brinnande cigarett, slumrat till vid 
rökning, somnat vid rökning eller om de sängrökt. Svarsfrekvensen pekar mot en viss 
minskning av dessa riskbeteenden vid det andra intervjutillfället. Ingen förändring är 
dock statistiskt säkerställd. På frågor om rökarna kände oro att initiera brand på grund av 
rökning eller oro för att bränna sig själv, andra personer eller något föremål med en tänd 
cigarett fanns ingen statistisk säkerställd skillnad i svarsfrekvens mellan de båda 
intervjutillfällena. Flera frågor handlade om rökarna upplevt att cigaretterna blivit 
annorlunda. Vid det första intervjutillfället svarade 3.7% att de upplevde att cigaretterna 
ofta slocknade. Vid det andra intervjutillfället svarade 14.7% att cigaretterna ofta 
slocknade, en statistisk säkerställd skillnad i svarsfrekvens. Slutsatsen av studien var 
således att ingen förändring av rökbeteende, såsom antal rökta cigaretter per dag, kunde 
påvisas, trots att rökarna upplevt att cigaretterna oftare självslocknar efter att 
förordningen infördes. Studien visar inte heller att rökarna tar större risker. Det finns 
snarare ett mönster som pekar mot att rökarna tog mindre risker efter att förordningen 
infördes. Även om denna förändring av beteende inte kan anses vara statistiskt säkerställd 
är det troligt att effekten av självslocknande cigaretter kan få ett genomslag på 
samhällsnivå. 
 
I en ännu inte publicerad studie utförd av Karlstads Universitet konstateras att det inte 
finns någon statistisk signifikant förändring av antalet bostadsbränder och dödsbränder 
sedan kravet på självslocknande cigaretter infördes i Sverige [21]. Detsamma gäller för 
bostadsbränder och dödsbränder orsakade av rökning. Studien baseras på brandstatistik 
mellan år 2000-2013. 
 
Finland är det land i Norden och Europa som toppar dödsbrandsstatistiken, sett till antalet 
invånare. Den 1 april 2010 blev Finland det första landet i Europa att införa krav på 
självslocknande cigaretter och under det första året såg man en sänkning av antalet 
dödsbränder med 43%. Antalet bränder har dock ökat igen efter detta så om det var en 
tillfällig minskning är oklart. Förutom självslocknande cigaretter satsar den finländska 
regeringen på ett stort säkerhetsarbete för att göra Finland till det tryggaste landet i 
Europa till år 2015 [22]. 
 
I en nyligen publicerad artikel av London Fire Brigade [23] konstaterar man att antalet 
cigarettrelateradebränder i London har minskat från cirka 21 stycken cigarettrelaterade 
bränder i månaden under 2010 till cirka 16 i månaden under 2014. Antalet 
cigarettrelaterade dödsfall har minskat från 20 stycken under 2010 till åtta stycken under 
2014. Man tror att minskningen beror på införandet av självslocknande cigaretter under 
2011 men man är fortfarande bekymrade över att minskningen inte är större och att det 
fortfarande sker ett stort antal cigarettrelaterade bränder. 
 
En djupare analys av brandutredningar och olycksfallsutredningar i Sverige mellan 2010 
och 2013 visar att dödsbränder orsakade av cigaretter i högre grad representeras av 
personer över 65 år med rörelsehinder eller av personer med missbruksproblem [24]. 
Statistik i USA visar även att de mindre bemedlade delarna av samhället är 
överrepresenterade i brandstatistiken vad gäller bränder orsakade av cigaretter. En 
anledning till detta anses vara att de möbler som den delen av befolkningen äger ofta är 
gamla och/eller av sämre kvalitet än de möbler som den mer välbärgade delen av 
befolkningen har. Möbler kan komma att användas under perioder på 30 år eller mer och 
på denna tid hinner nya material utvecklas och lagar och regler kring brandegenskaper 
ändras. Äldre möbler tenderar att i större utsträckning innehålla cellulosafibrer snarare än 
syntetfibrer och även med självslocknande cigaretterna så är antändlighetsgraden av 
cellulosa fortfarande densamma som tidigare [25]. 
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2.2 Antändlighetsförsök med cigaretter 
 
I en japansk studie från 2014 jämfördes självslocknande cigaretter med konventionella 
cigaretter genom att placeras på typiska japanska sängar, futoner. Tre olika typer av 
cigaretter provades; en konventionell cigarett, en självslocknande cigarett med band av 
natriumalginat samt en annan typ med band av cellulosa [26]. Två olika 
försökskonfigurationer användes. En där den glödande cigaretten placerades mellan två 
madrasser som sedan pressas ihop med ett galler ovanifrån och en annan där 
madrassen/dynan placeras i en provningsrigg som påminner om den som används för 
möbelprovning. Cigaretter placeras i vecket mellan sits och rygg. Flera olika 
kombinationer av bomull/polyester och 15 repeterande tester för varje kombination 
utfördes. Resultaten visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
konventionella cigaretter och självslocknande cigaretter. Detta gäller för båda 
försökskonfigurationerna. Vadden, yttertygerna och försökskonfigurationerna är faktorer 
som har större påverkan på antändning än typ av cigaretter, åtminstone i denna studie. 
 
Brandprovningar som utförts på ett antal olika möbel- och madrasskombinationer av SP 
Fire Research, på uppdrag av MSB, visar att cigaretterna i många fall glöder sin fulla 
längd, trots att de är av ”självslocknande” typ. Provningsmetoden som bestämmer om en 
cigarett är självslocknande eller inte korrelerar således inte alltid med verkligheten. 
Eftersom en självslocknande cigarett trots allt kan glöda sin fulla längd så finns det en 
risk för antändning om kombinationen av material är den rätta. Detta har visats i försök 
av SP och stödjs även av andra studier [27, 28, 29]. 
 

3 Självsläckande ljus och ljussläckare 
 
Man brukar säga att den som tänder ett ljus också har ansvar för att det släcks. Ändå är 
den vanligaste orsaken till ljusbränder att ett tänt ljus lämnats utan uppsikt. Ibland uppstår 
branden när ljuset brunnit ner och antänt ljusstaken eller annat brännbart i närheten. Men 
det förekommer också att ljuset ramlar omkull eller antänder en fladdrande gardin eller 
föremål i dess närhet [30]. 
 
Ljusprodukter för inomhusbruk får inte medföra fara och ska uppfylla de 
konstruktionsmässiga kraven i standarden EN 15493, Ljus - Brandsäkerhetskrav och 
provningsmetoder, samt kraven gällande sotbildning enligt standarden EN 15426, Ljus - 
Specifikation för sotningsegenskaper. Vad gäller brandsäkerhet finns krav och 
provningsmetoder för bland annat stabilitet, lågans höjd, sekundär antändning och 
återantändning. Stabiliteten för ljus som inte skall användas i ljushållare provas på en 
lutande platta där ljuset inte får välta. Den maximalt tillåtna flamhöjden är 75 mm, 
förutom för värmeljus där den är 30 mm. Vid släckning, som görs med en ljussläckare, 
får veken inte glöda mer än 20 sekunder efter att flamman slocknat och ljuset får inte 
återantända. 
 
Märkningen (görs vanligtvis på förpackningen) av ljusprodukter för användning inomhus 
ska vara sådana att konsumenten kan använda produkterna på ett tryggt sätt. 
Märkningarna omfattas av standarden EN 15494, Ljus – Produktsäkerhetsmärkning, och 
bör göras med definierade symboler eller i textform. Det rekommenderas att symbolerna 
uttrycks i textform, tills symbolerna blir allmänt bekanta för konsumenterna. Enligt 
standarden är fyra av märkningarna obligatoriska och dessutom finns elva frivilliga 
märkningar. Bland produkterna som faller utanför standarden finns bland annat ljuslyktor 
samt tårt- och skämtljus. De märkningar som är obligatoriska är att levande ljus: 
 
• Aldrig skall lämnas obevakade. 
• Aldrig skall användas så att de är inom räckhåll för barn och husdjur. 
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• Skall ha ett visst säkerhetsavstånd (anges av tillverkaren baserat på försök) mellan 
brinnande ljus. 

• Inte skall användas på eller nära något som kan antändas. 
 
De frivilliga märkningarna skall väljas efter en riskbedömning av den specifika 
produkten. Exempel på frivilliga märkningar är att ljuset ska placeras upprätt, att 
ljushållare ska användas och att ljuset inte får placeras i luftdrag. 
 
I sammanhanget kan nämnas att tekniken med LED lampor bidragit till utveckling av 
både batteridrivna ”blockljus” och ”värmeljus” med ljussken som liknar de verkliga 
ljusen. Den här typen av ljus är inte förknippad med de brandrisker som verkliga ljus har. 
 
3.1 Självsläckande ljus 
 
EN 15493 innehåller även krav kopplade till beteendet hos självsläckande ljus. Denna typ 
av ljus är utformade så att veken inte går hela vägen genom ljuset. Ljusen skall 
självslockna på ett tillfredställande sätt vid provning. 
 
3.2 Ljussläckare 
 
Det finns flera olika produkter på marknaden för att göra levande ljus mer brandsäkra, 
bland annat en produkt i form av en cylindrisk hylsa som träs över den nedre delen av 
ljuset (endast kronljus) och som förhindrar ljuset från att brinna ända ner till ljusstaken.  
 
När ljuset brunnit ned till hylsan krymper den av värmen och släcker flamman genom att 
kväva syretillförseln, en process som tar runt 45 minuter. Hylsan är tillverkad av polyeten 
med tillsats av mineralt flamskyddsmedel. Enligt tillverkarens anvisningar ska hylsan 
placeras minst 1 cm över manschetter eller annat brännbart material. 
 
SP Fire Research har provat produkten på uppdrag av tillverkaren. Provningen omfattade 
två moment, dels ett brandprov för att studera effektiviteten och dels en gasanalys för att 
studera eventuella bidrag till rökgaserna, jämfört med stearinljus utan ljussläckaren. För 
att få ett bra statistiskt underlag användes ett stort antal ljus från flera olika tillverkare. 
Ljusen hade därmed lite olika sammansättning och diameter. Som brännbart material 
användes träull. Dessutom utsattes en del av ljusen för ett kraftigt luftdrag för att 
undersöka hur det påverkade släckningsförloppet [31]. När ljusen tilläts brinna ned till 
den punkt där ljussläckaren skall släcka ljusen slocknade de i samtliga fall. I några fall 
spred sig branden till träullen när ljusen utsattes för luftdrag. Brandspridningen uppstod 
dock innan ljuslågan nått den nivå där ljussläckaren var placerad och var således ingen 
indikation på att produkten är bristfällig. Gasanalysen visade att inga lättflyktiga 
organiska ämnen (VOC) tillkommit till rökgaserna eller att halten av befintliga ämnen 
ökade på grund av ljussläckaren. 
 

4 Svårantändliga möbler och madrasser 
 
I Sverige finns krav på att alla stoppade möbler och madrasser som säljs på den svenska 
marknaden till en enskild konsument inte ska antändas av en glödande cigarett. Tidigare 
reglerades detta krav i Konsumentverkets riktlinjer, men dessa upphävdes 2007 och man 
hänvisade istället till Produktsäkerhetslagen [32, 33]. Produktsäkerhetslagen styrs via 
EUs säkerhetsdirektiv; 2001/95/EG, och denna lag syftar till att säkerställa att varor och 
tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Lagen i sig ger inga 
preskriptiva brandkrav, det vill säga ger inga detaljer om vilka krav en möbel eller 
madrass ska uppfylla mer än produkten ska vara ”säker” för konsumenten. Enligt 
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konsumentverket så råder det dock en presumtion om att produkter som uppfyller kraven 
enligt aktuell gällande standard kan anses som ”säkra” enligt produktsäkerhetslagen. Den 
standard som är aktuell för brandprovning av möbler och madrasser till enskilda 
konsumenter är SS-EN 1021-1 för möbler och SS-EN 597-1 för madrasser [34, 35].  
 
För offentlig miljö finns inget samlat regelverk för brandkrav på möbler och madrasser. 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) ger dock ut en 
informationsbroschyr; ”Brandkrav på lös inredning” [36] med rekommendationer om 
vilka brandprovningsmetoder de anser som lämpliga för lös inredning. SS-EN 1021-1 och 
EN 1021-2 nämns som lämpliga metoder för möbler och SS-EN 597-1 (och SS-EN 597-
2) nämns som lämpliga metoder för madrasser i publik miljö. För både möbler och 
madrasser används en cigarett (del 1) och en gaslåga motsvarande en brinnande 
tändsticka (del 2) som antändningskällor. Brandförsöken genomförs normalt i liten skala 
men kan även genomföras på en fullstor möbel/madrass.  
 
Vid provning av möbler enligt EN 1021-1 och -2 kläs provningsrigg i stål med klädsel 
och stoppning så att en 90-gradig vinkel bildas mellan sits och rygg, se figur 1. 
Antändningskällorna appliceras sedan i vecket mellan sits och rygg. För cigarett 
(EN 1021-1) noteras om en fortskridande glödbrand bildas i provkroppen som inte 
självslocknar inom en timme. Skadans utbredning får heller inte nå kanterna eller genom 
provkroppen. Gaslågan (EN 1021-2) avlägsnas efter 15 sekunders applicering och varje 
form av låga som fortsätter i mer än 120 sekunder efter det att gasbrännaren tagits bort 
betraktas som antändning med låga [37]. 
 

 
 

Figur 1 Vid brandprovning enligt SS-EN 1021-1 (cigarettest) och SS-EN 1021-2 (gaslåga) 
används en provningsrigg i stål. Den kläs med prov av tyg och stoppningsmaterial för 
att efterlikna en liten soffa. Tändkällan placeras sedan i vecket mellan sits och rygg. 

För madrasser placeras tändkällorna direkt på madrassen, som i sin tur ligger på en 
stålrigg, se figur 2. Kriterierna att fortskridande glödbrand (progressive smouldering) av 
och öppen låga (flaming ignition) inte får uppstå under provning med glödande cigarett 
som tändkälla (SS-EN 597-1). Vid test med liten gaslåga (SS-EN 597-2) måste alla 
flammor självslockna inom 120 sekunder från det att brännaren avlägsnats. Under 
provningen får skador (förkolning) inte överstiga 50 mm, mätt från tändkällan. Det finns 
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också ett genombrinningskrav på madrasserna [38] vilket innebär att det inte får brinna 
eller uppkomma skada/förkolning genom madrassen.  
 

 
 
Figur 2 Vid brandprovning av madrasser enligt SS-EN 597-1 (cigarett) och SS-EN 597-2 

(gaslåga) används en provningsrigg i stål. Madrassen placeras på riggen och tändkällan 
appliceras sedan på madrassen. 

Efter ett flertal bränder på vårdanläggningar och fängelser i början av 2000-talet stod det 
klart att madrasser som endast klarar av att motstå en glödande cigarett och ibland även 
en mindre gaslåga inte ger tillräckligt brandskydd [39]. De som svarar för offentlig 
upphandling inom landsting och kommuner uppmärksammade problemet och man 
började ställa högre brandkrav, inte bara på madrasser utan på den lösa inredningen 
överlag. Först ut var Västra Götalandsregionen som tog fram en policy för val av lös 
inredning i förhållande till den brandrisk de utsätts för. Detta upplägg togs efter av andra 
landsting och 2010 publicerades en reviderad version av ”vårdbäddsstandarden” 
SS 786 00 01 [40]. I denna standard styrs kraven på möbler och madrasser efter vilken 
risk på vårdmiljön (normal risk eller hög risk) som produkten ska användas i. För normal 
miljö, där brandrisken bedöms vara låg, är kraven på möbler/madrasser samma som 
rekommendationerna för offentlig miljö, det vill säga att de ska klara av att motstå en 
cigarett och en mindre gaslåga. I lokaler där det råder stor risk för anlagd brand, till 
exempel inom psykiatrisk vård eller liknande, ställs dock högre brandkrav. För madrasser 
hänvisas till SS 876 00 10 [41], som i sin tur hänvisar till provning enligt den nordiska 
standarden NT FIRE 055 [42], vilken är en fullskalig metod för att utvärdera en produkts 
brandutveckling och rökproduktion under välventilerade förhållanden. Provning sker på 
en hel madrass och som tändkälla används en gasbrännare med en brandeffekt på 30 kW i 
två minuter, se figur 3. Enligt kriterierna i SS 87 00 10 skall branden/flammorna ha 
slocknat inom tre minuter efter det att brännaren avlägsnats, värmeutvecklingen får inte 
överstiga 55 kW och den totala rökproduktionen under provet får maximalt uppgå till 
50 m2. 
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Figur 3 Brandprovning enligt SS 876 00 10 för vårdbäddar. En gasbrännare med en 

värmeutveckling av 30 kW appliceras under två minuter mot madrassen. Under provet 
skall branden ha slocknat inom tre minuter från det att brännaren tagits bort. Dessutom 
finns krav på värmeeffektutvecklingen och rökproduktionen. 

För möbler hänvisar ”vårdbäddsstandarden” till provning enligt den nordiska standarden 
NT FIRE 032 när det råder stor risk för anlagd brand [43]. Vid provning placeras den 
stoppade möbeln på en vågplattform under en huv. Tändkällan är en träribbstapel, 
identisk med ”crib ignition source 7” i den brittiska standarden BS 5852. 
Provningsmetoden NT FIRE 032 tillåter dock även alternativa tändkällor och 
utvecklingen har lett till att man numera använder sig av främst gasbrännare, samma som 
vid provning av madrasser enligt NT FIRE 05. Tändkällan placeras på sittytan av möbeln 
och sedan får branden utvecklas fritt. Under provet mäts bland annat utvecklad värme, 
rök, halter av vissa brandgaser samt provets viktminskning. NT FIRE 032 innehåller inga 
brandkriterier. Ibland brukar man därför vid provning enligt NT FIRE 032 hänvisa till 
brandkrav i andra standarder, t.ex. i vårdbäddstandarden SS 876 00 10. 
 

5 Svårantändliga bäddprodukter 
 
Även om en madrass är brandprovad och kan motstå en antändningskälla i form av en 
cigarett så kan det finnas sängkläder, kuddar, täcken, filtar etc. som inte har samma 
brandskydd. Sannolikheten att antändningen sker där istället är mycket stor och då har 
madrassens brandmotstånd mot en cigarett mindre betydelse eftersom antändningskällan 
plötsligt blir betydligt större. Det finns provningsstandarder för så kallade bäddprodukter 
som innefattar madrasskydd, filtar, täcken, kuddar, sängkläder m.fl. (SS-EN ISO 12952-1 
och -3), där man kan testa en produkts antändlighet mot en cigarett och/eller en gaslåga 
på liknande sätt som man provar madrasser enligt SS-EN 597-1 och -2.  
 
Det finns inga lagkrav idag på att bäddprodukter, varken för vanliga konsumenter eller 
offentlig miljö, skall brandprovas enligt SS-EN ISO 12952-1 och -3. Inom sjuk- och 
kriminalvård har man dock börjat ställa högre krav vid upphandlingar och det hänvisas då 
ofta till ”vårdbäddsstandarden” SS 786 00 01, som även innefattar olika brandkrav på 
filtar, täcken, kuddar, lakan etc., beroende på vilken riskmiljön är. Vanligen ställs krav på 
att bäddprodukter ska motstå en cigarett vid normal riskmiljö och en cigarett plus gaslåga 
vid högre riskmiljöer.  
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6 Jordfelsbrytare 
 
En jordfelsbrytare är en elektrisk anordning som oftast sitter fast monterad i elcentralen i 
en byggnad eller anläggningen som den skall skydda och är ett komplement till 
säkringarna i elcentralen. Det finns olika typer av jordfelsbrytare, vissa typer är avsedda 
för personskydd och andra är endast avsedda för brandskydd. Utöver dessa olika typer så 
finns det jordfelsbrytare som enbart kan reagera på en felström som bara innehåller 
växelspänning i sinusform och vissa jordfelsbrytare klarar av att lösa ut även om det 
samtidigt skulle finnas en felström i form av likspänning som ”stör” jordfelsbrytaren. Det 
finns också transportabla jordfelsbrytare som man kan sätta i vägguttag som skyddar den 
anslutna utrustningen i just det uttaget. 
 
Funktionen på jordfelsbrytaren är relativt enkel. Man jämför strömmarna för lasten mot 
neutralledaren i en summaströmtransformator (en liten ringformad kärna i vilken man har 
dragit kablarna för lasten). Om dessa avviker mer än inställt utlösningsvärde, till exempel 
30 mA för personskydd eller 300 mA för brandskydd, så löser jordfelsbrytaren ut. Den 
obalans som blir i magnetfälten i ledarna vid ett fel gör att det induceras en ström i en 
sekundärspole som gör att en elektromagnet löser ut en brytare som bryter strömmen. Då 
inget fel föreligger så tar normalt magnetfälten i kablarna till lasten ut varandra då 
strömmen flyter åt var sitt håll i ledarna och man får ingen inducerad ström i 
sekundärspolen. Exempel på när jordfelsbrytaren bryter strömmen [44]: 
 
• Om någon stoppar in ett främmande föremål i väggkontakten och samtidigt berör ett 

jordat föremål. 
• Om elsladden till ett elverktyg är trasig. 
• Om det tränger in fukt i en skarvsladd som är skadad. 
• Om elprodukter blir spänningsförande. 
 
En jordfelsbrytare fungerar alltså utmärkt även om den sätts i ett ojordat uttag och är ett 
bra skydd mot brand och personskador. Jordfelsbrytaren är dock ingen fullständig garanti 
mot personskador av el eller skydd mot brand. Om ingen felström till jord finns, utan felet 
som finns i den elektriska utrustningen ser ut som en vanlig last för jordfelsbrytaren så 
kommer den inte att lösa ut. Ett annat exempel på detta är om en människa står på ett 
isolerande underlag och samtidigt tar i fas och nolla, vilket inte ger någon felström till 
jord. I detta fall kommer inte heller jordfelsbrytaren att lösa ut eftersom den tror att 
människan är en normal last och förbrukare. Det måste finnas en felström som letar sig 
ner till jorden för att jordfelsbrytaren skall lösa ut. Widlund rapporterar i sin studie från 
2009 [45] flera exempel från verkliga bränder där jordfelsbrytare sannolikt hade kunnat 
förhindra brands uppkomst men även exempel på bränder som uppstått trots att 
jordfelsbrytaren löst ut. 
 
En annan viktig funktion är att jordfelsbrytaren bryter bort strömmen mycket snabbt. 
Maximal utlösningstid för en jordfelsbrytare är omkring 0.3 sekunder, men de flesta löser 
betydligt snabbare än så. Om det går att förhindra att felströmmen går genom en 
människokropp på kortare tid än ett hjärtslag så ökar man möjligheten till överlevnad 
markant. 
 
En jordfelsbrytare skall testas regelbundet. Av den anledningen så finns det alltid en 
testknapp för att prova jordsfelsbrytaren enligt tillverkarens anvisningar, till exempel en 
gång i halvåret. Detta kan vara lämpligt att göra i samband med omställning till sommar- 
respektive normaltid då man ändå behöver ställa om klockorna. 
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Krav på jordfelsbrytare i bad- och duschrum och utomhus infördes i Sverige i 
starkströmsföreskrifterna 1996. Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på 
jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, förskolor och fritidshem. Från den 
1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även elinstallationer som utvidgas eller ändras.  
 
6.1 Praktiska erfarenheter i Danmark 
 
I en dansk fältstudie undersöktes närmare 1000 jordfelsbrytare installerade i framförallt 
bostadshus [46]. Jordfelbrytare har varit obligatoriskt i nya installationer i Danmark 
sedan 1994 och från den 1 juli 2008 skall jordfelsbrytare även finnas i existerande 
installationer. Studien omfattade i princip endast (869 av totalt 966) jordfelsbrytare 
installerade i bostadshus och därför kan resultaten inte generaliseras till andra typer av 
byggnader. 
 
Den enskilda jordfelsbrytarens ålder registrerades inte i studien, men det går ändå att dra 
vissa slutsatser om deras driftstid. Innan år 1994 installerades huvudsakligen så kallade 
HFI-brytare i danska bostäder. Efter år 1994 blev det obligatoriskt att installera 
HPFI-brytare. Därför kan man med god approximation säga att HFI-brytare i studien var 
10 år eller äldre och att HPFI-brytare var 10 år eller yngre vid undersökningstillfället. 
 
Studien visade att 7% av jordfelsbrytarna inte fungerade. För den äldre typen av 
HFI-brytare var andelen som inte fungerade 10.9% och för den nyare typen av 
HPFI-brytare var andelen 2.0%. Sannolikt är det den längre driftstiden som påverkar 
utfallet eftersom mekaniken i de två typerna är likvärdig. Detta pekar alltså mot att 
jordfelsbrytare har en viss begränsad livslängd. Studien visade även att jordfelsbrytare 
som var installerade i bostadsdelen (entréhall, vardagsrum och andra typer av rum) hade 
en statistiskt signifikant lägre andel fel än jordfelsbrytare som var placerade på mer 
utsatta ställen (garage, uthus och utomhus). Den omgivande miljön och dess 
miljöpåverkan påverkar alltså funktionen. 
 
Studien omfattade även en kontroll av testknappen. Kontrollen visade att över hälften av 
de defekta jordfelsbrytarna kunde lösas ut med knappen. Detta innebär alltså ett 
säkerhetsproblem eftersom det föranleder användaren att tro att brytaren fungerar, när den 
i själva verket är defekt. Felet hittades på 39 stycken av de provade jordfelsbrytarna, 
vilket svarar mot 4% av de brytare som ingick i studien. 
 
I en uppföljande fältstudie provades 1700 jordfelsbrytare i danska elinstallationer [47]. 
Även i denna studie ingick HFI-brytare (868 stycken) och HPFI-brytare (832 stycken).  
Av det totala antalet jordfelsbrytare var det 159 stycken som inte fungerade, det vill säga 
9.4%. För HFI-brytarna var andelen som inte fungerade 13.6% och för HPFI- brytarna 
var andelen 4.9%. Även denna studie omfattade en kontroll av funktionen hos 
testknappen. Nästan 6% av de defekta jordfelsbrytarna kunde lösas ut med knappen. 
 
6.2 Svenska erfarenheter 
 
Studierna från danska Sikkerhedsstyrelsen, som redovisas ovan, visade att många 
jordfelsbrytare inte bryter jordfelsströmmar korrekt. Enligt det svenska Elsäkerhetsverket 
kan problemen med jordfelsbrytarna vara relaterade till bristande underhåll av 
elanläggningar. Vid tillsyn av campingplatser och småbåtshamnar under 2012 provades 
därför 1378 jordfelsbrytare [48]. 
 
Vid testet provades först jordfelsbrytaren med ett instrument med 30 mA testström och 
mindre än 30 ms testtid. De brytare som inte löst ut provades därefter med testknappen 
och sedan återigen med instrumentet. 
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Vid det första provet med instrumentet var det 88 stycken av samtliga 1378 
jordfelsbrytare (6.3%) som inte fungerade. Av dessa var sju stycken trasiga och fyra 
stycken gick inte att återställa sedan de löst ut. 
 
Av de 88 som inte löste ut vid det första provet var det 52 stycken (3.8% av samtliga 
jordfelsbrytare) som inte fungerade när de provades med testknappen. Av dessa 52 var 
det 46 stycken (3.3% av samtliga) som inte löste ut när de återigen provades med 
instrumentet. Det var totalt 30 stycken elanläggningar som ingick i studien och vid 
15 anläggningar (50%) fungerade samtliga 594 stycken (43.1% av samtliga) 
jordfelsbrytare. 
 
Vid bedömningen av resultaten bör vägas in att jordfelsbrytare på campingplatser och 
småbåtshamnar är installerade i en utsatt miljö och det kan inte uteslutas att drift och 
underhåll av elanläggningen spelar en stor roll. 
 

7 Spisvakter 
 
Många bränder startar i samband med matlagning på spisen i köket. Om till exempel 
telefonen ringer är det lätt att glömma ett kokkärl på en påslagen spisplatta. En spisvakt är 
en teknisk anordning som övervakar spishällen och som vid risk för brand larmar eller 
bryter spänningen till spisen. Spisvakter kan ha detektorer som reagerar på rök, värme, 
rörelse eller en kombination av dessa. Detektorenheten kan vara integrerad i spiskåpan 
eller så installeras den i efterhand under spiskåpan eller på väggen bakom spisen. Enheten 
är vanligen diskret utformad och kräver inte mycket utrymme. Dessutom kan en spisvakt 
vara kompletterad med ett släcksystem [49]. 
 
Alla spisvakter som säljs i Sverige och övriga EU och ESS måste vara konstruerade och 
tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 50615), vara typprovade 
och CE-märkta. Standarden är relativt ny och den svenska versionen publicerades våren 
2015. I standarden delas spisvakterna in i tre klasser: 
 
Kategori A:  Spisvakt som klarar att släcka en uppkommen brand. När släckmedlet 

påförs bryts spänningen till spisen. 
Kategori B:  Spisvakt som bryter spänningen till spisen när det finns risk att en brand 

kan uppstå. 
Kategori AB:  Spisvakt som bryter spänningen till spisen när en det finns risk att en 

brand kan uppstå och som dessutom kan släcka en eventuell brand. 
 
Släckförmågan (kategori A) provas med ett kokkärl med solrosolja. Spisvakten skall 
detektera branden inom 45 sekunder och branden skall släckas utan uppstänk av olja. 
Branden får inte återantända inom 10 minuter. Dessutom skall en brand i en 
hushållspappersrulle släckas. Förmågan att förhindra att en brand uppstår (kategori B) 
provas med ett kokkärl med solrosolja. Oljan hettas upp med spisplattan i högsta 
effektläge och spänningen till spisen skall brytas innan oljan nått 330°C. Efter att 
spänningen brutits får temperaturen i oljan inte överskrida 350°C under den efterföljande 
10-minutersperioden. 
 
En utmaning för tillverkarna är att spisvakten skall klara att skilja en begynnande farlig 
situation, till exempel när ett kokkärl med varm olja närmar sig 
självantändningstemperaturen, från normal matlagning. Om spisvakten ofta bryter 
spänningen till spisen vid normal drift kan brukaren tappa förtroende för tekniken som 
blir ett irritationsmoment. Om spisvakten inte bryter spänningen innan eller när en brand 
uppstår kan en incident i värsta fall leda till en fullt utvecklad köksbrand. Därför ingår 
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även ett falsklarmtest med tre kokkärl fyllda med kokande vatten och en panna med olja. 
Det är först när oljan blir för varm som spisvakten skall bryta spänningen. En del 
spisvakter har därför flera typer av detektor, till exempel IR-, värme- och 
rörelsedetektorer samt inbyggd logik för att reducera sannolikheten att spänningen 
oavsiktligt bryts. 
 
Vissa tillverkare av spisar erbjuder numera ”säkerhetsspisar” med en rörelsesensor på 
spisens framsida. Om sensorn registrerar att det finns någon inom ett visst avstånd från 
spisen fungerar spisen normalt. Försvinner personen utanför sensorns räckvidd reduceras 
värmen automatiskt ned till en säker temperatur. Detta minskar risken för överhettning 
och dess följder. Skulle personen vara borta mer än två timmar stängs spisen av helt och 
hållet [50]. 
 
Det finns en del dokumenterade försök med spisvakter men eftersom teknikutvecklingen 
gått snabbt de senaste åren är resultaten inte säkert relevanta för dagens teknik. Därför 
refereras försöken relativt översiktligt i denna rapport. 
 
7.1 Försök vid SINTEF-NBL 
 
Inom ramen för ett projekt om spisbränder har SINTEF-NBL i Norge (nuvarande SP Fire 
Research AS) genomfört en litteraturstudie med målsättningen att bland annat 
sammanställa information om aktuell forskning inom området och vilka åtgärder som kan 
förebygga spisbränder [51]. 
 
Litteraturstudien är baserad på artiklar, rapporter och webbsidor från olika källor i Norge, 
Sverige, Danmark, USA, Kanada, Nya Zeeland och Kina. Resultaten kan visserligen vara 
påverkade av demografiska och socio-ekonomiska skillnader och nationella traditioner 
men bränder som börjar på spisen är ett stort problem i många länder och är orsaken till 
en stor del av alla bostadsbränder. Vissa tillagningsmetoder, såsom fritering och stekning 
i olja, är till exempel mer riskfyllda än andra. Några gemensamma nämnare mellan 
länderna i studien är dock att: 
 
• Spisbränder generellt sett står för en relativt stor andel av antal omkomna och 

skadade vid bostadsbränder. 
• Spisbränder är vanligast på eftermiddagen men oproportionerligt många dödsbränder 

inträffar nattetid. Det finns även ett samband mellan berusning och dödsbränder. 
• Bränder på elspisar är vanligare än gasspisar. Däremot är sannolikheten att omkomma 

vid brand som startar på gasspisar större än vid brand som startar på elspisar. 
• De flesta bränder inträffar på spishällen och inte i ugnen. 
• De flesta spisbränder får en begränsad omfattning och många spisbränder är sannolikt 

så små att de aldrig rapporteras. 
• Mattillredaren har i många fall lämnat köket när branden uppstår. 
• Det är vanligare med spisbrand förorsakade av män än av kvinnor. 
• Det är vanligt med personskador vid försök att släcka spisbränder. 
• Yngre vuxna är oftare inblandade än äldre men äldre människor löper större risk att 

omkomma vid spisbränder. 
 
SINTEF-NBL i Norge genomförde under år 2010 även försök med spisbränder [51]. 
Försöken genomfördes både utan och med olika typer av spisvakter. Målsättningen med 
försöken var att undersöka vad som krävs för att en brand i ett kokkärl skall uppstå och 
hur en situation som håller på att utveckla sig till en brand skall detekteras. Man ville 
även undersöka om den flora av spisvakter som finns på marknaden fungerar 
tillfredställande och hur tekniken kan förbättras. 
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Vid försöken användes tre olika typer av elspisar; en spis med traditionella 
gjutjärnsplattor, en spis med en glaskeramikhäll och en spis med induktionshäll. Totalt 
genomfördes 76 försök, varav 23 stycken inledande försök utan spisvakter. Förutom att 
olika typer av spisar användes varierades vilken platta som användes, typ av kokkärl och 
typ av olja eller matfett. Brandutvecklingen dokumenterades genom att mäta 
temperaturen i och över kokkärlet, under spiskåpan och i imkanalen. Dessutom mättes 
den optiska röktätheten, med en laser och en fotocell, och koncentration kolmonoxid 
(CO) under spiskåpan. 
 
I försöken med olja var det möjligt att detektera kolmonoxid när oljan nått 350°C. 
Koncentrationen kolmonoxid berodde också på hur fort uppvärmingen gick. Vid snabb 
uppvärmning på keramikhällen producerades mindre kolmonoxid än vid den mer 
långsamma uppvärmningen på gjutjärnsplattorna eller när effektläget på spisen inte var på 
full effekt. 
 
Mycket rök alstrades vid försöken. I början av försöken var rökproduktionen liten men 
den ökade vartefter temperaturen i kokkärlen ökade. Innan antändning var den optiska 
röktätheten cirka 40%, vilket upplevs som mycket svart rök av en person som uppehåller 
sig i köket. Direkt efter antändning ökade siktbarheten genom röken, en effekt både av 
bättre förbränning men framförallt beroende på att flamman ger ljus till fotocellen och 
därmed påverkar mätningen. En annan intressant observation var att rökproduktionen 
startar en god tid innan kolmonoxid börjar produceras. 
 
Försöken med spisen med induktionshäll visade att den reglerade temperaturen i 
kokkärlet till omkring 250°C, det vill säga cirka 150°C under den temperatur där oljan 
antände under försöken. Det är dock oklart om denna temperaturbegränsning även finns 
på andra spisar med induktionshäll eller om det var unikt för den provade spisen. I princip 
bör möjligheten att reglera temperaturen i en induktionsplatta dock vara bättre jämfört 
med en spis med gjutjärnsplattor eller en glaskeramikhäll. Spisen med induktionshäll 
användes därför inte vid försöken med spisvakter. 
 
Totalt provades sju stycken ”spisvakter”. En av dem, nr. 1, kan dock snarare beskrivas 
som ett ”spislarm” eftersom den endast ger ett akustiskt larm när en inbyggd IR-detektor 
registrerar att den infraröda värmestrålningen från spishällen är för hög. En annan, nr. 7, 
bryter inte spänningen till spisen utan utlöser ett släckmedel bestående av 
natriumbikarbonat som skall släcka en brand. Baserat på försöken var det bara tre stycken 
spisvakter som kunde anses fungera tillfredställande. Den största utmaningen för dem var 
att klara av att skilja en begynnande farlig situation, till exempel när ett kokkärl med 
varm olja närmar sig självantändningstemperaturen, från normal matlagning. Det var 
endast en spisvakt, nr. 6, som klarade att reducera sannolikheten för felaktivering i 
kombination med en hög sannolikhet att reagera vid en inledande farlig situation. Denna 
spisvakt var den mest avancerade av de som provades och hade en IR-detektor för att 
mäta den infraröda värmestrålningen, en optisk flamdetektor och en temperaturgivare. 
Detektoreneheten monterades dessutom direkt ovanför spishällen, vilket gör att 
funktionen påverkas mindre (ingen synvinkel) av hur kokkärlen är utformade och var de 
är placerade på spishällen. Den hade även en släckfunktion som aktiverar 10 till 15 
sekunder efter att en flamma detekterats. 
 
7.2 Försök vid SP Fire Research 
 
Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) genomförde tillsammans med SP Fire Research 
försök med några av de spisvakter som fanns på marknaden år 2011 [52]. Eftersom det 
vid den tidpunkten inte fanns någon standardiserad provningsmetod, utvecklades en 
metodik. Målsättningen var att prova spisvakterna i en så verklig miljö som möjligt och 
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de bedömdes fungera om de bröt spänningen tillräckligt tidigt för att förhindra en brand 
eller innan maten utvecklade mycket kraftig rök. Totalt provades fyra spisvakter. Två av 
dem övervakade spisen med en IR-detektor för att mäta den infraröda värmestrålningen. 
Båda dessa typer monterades på väggen bakom spisen. Två hade inbyggda rökdetektorer. 
I samtliga fall installerades spisvakterna enligt tillverkarens anvisningar. 
 
Spisvakterna provades på två olika spisar, en med glaskeramikhäll och en med 
gjutjärnsplattor. Ovanför spisen monterades en spisfläkt som antingen var avstängd eller 
driftsatt. Flera olika typer av matlagningskärl, såväl stekpanna som mörkfärgad och 
metallblank kastrull användes. Dessutom varierades vilken mat som tillagades i kärlet. 
Försök gjordes med olja, socker och ris. 
 
Totalt gjordes 74 olika försök. I de fall där spisvakten inte fungerade gjordes enbart ett 
försök med den försöksuppställningen. För de uppställningar där spisvakten fungerade, 
repeterades försöket för att verifiera resultatet. I de 68 olika försök där ett resultat erhölls 
fungerande spisvakten i 33 fall och felfungerande i 35 fall. Resultatet indikerar alltså att 
de provade spisvakterna kunde förebygga ungefär hälften av alla brandtillbud kopplade 
till matlagning. 
 
De väggmonterade spisvakterna med IR-detektorer fungerade dåligt när mat lagades i 
kastrull. Däremot fungerade de bra i samtliga försök med stekpanna. Den troliga orsaken 
är att detektorn synfält skymdes av kastrullsidorna. Sidorna värms upp betydligt 
långsammare än maten i kastrullen, därför hinner inte spisvakten bryta spänningen innan 
brand uppstått. Den här typen av spisvakter bör därför monteras horisontellt ovanför 
spisen, exempelvis i spiskåpan. 
 

 
 
Figur 4 Försök med en väggmonterad spisvakt med IR-detektor vid SP Fire Research år 2011. 

Spisen hade glaskeramikhäll och en metallblank kastrull användes i just detta försök. 

För spisvakterna med rökdetektorer var det påtagligt att spisvakten med känsligast 
rökdetektor var mest tillförlitlig. Ett rimligt antagande är dock att känsligare 
rökdetektorer kan ge en större andel falsklarm. Det gäller därför att hitta rätt nivå mellan 
tillförlitlighet och falsklarm om spisvakten ska vara praktiskt användbar. Rökdetektorerna 
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slog inte ifrån spisen då en tom platta lämnades påslagen eftersom den inte producerade 
någon rök. En observation som gjordes vid flera tillfällen var att brand uppstod trots att 
spisvakten hade brutit spänningen. I första hand gällde det för spisen med gjutjärnsplattor 
och förklaringen är sannolikt att tillräckligt mycket värme fanns lagrad i spisplattan och 
kokkärlet för att ge antändning. 
 
7.3 Praktiska erfarenheter 
 
Det finns få dokumenterade erfarenheter av spisvakter men de installeras i stor skala av 
den del fastighetsbolag. Ett sådant exempel är Familjebostäder i Stockholm som 
installerar in spisvakter enligt klassificeringen AB i all nyproduktion och vid större 
ombyggnader. Familjebostäder har 19 800 lägenheter totalt och hittills har spisvakt 
installerats i cirka 512 lägenheter [53]. 
 

8 Brandvarnare 
 
Brandvarnare detekterar brandrök och ger ett akustiskt larm. Sedan år 1999 kräver 
Boverkets byggregler (BBR) att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. 
För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) som säger att det bör finnas brandvarnare där någon sover. Alla 
brandvarnare som säljs i Sverige och övriga EU och ESS måste vara konstruerade och 
tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), ha en 
prestandadeklaration och vara CE-märkta [54]. 
 
MSB har publicerat rekommendationer för brandskydd i bostäder riktade mot rådgivare, 
såsom räddningstjänsten, fastighetsbolag och representanter från branschen. 
Rekommendationerna innehåller bakgrundsinformation om varför MSB rekommenderar 
brandvarnare, pulversläckare och brandfilt. I rekommendationerna finns även information 
om hur man testar och kontrollerar sin utrustning, hur ofta och vilka krav som ställs från 
befintlig lagstiftning och branschnormer [55]. 
 
Vad gäller placering av brandvarnare rekommenderas att: 
 
• Det skall finnas minst en brandvarnare per våningsplan, inklusive eventuell källare i 

småhus. Om bostaden har stor yta kan man behöva sätta upp fler brandvarnare. Om 
trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.  

• Att brandvarnare placeras i eller intill sovrum så att larmsignalen hörs av de som 
sover. Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera 
brandvarnare, så att det finns brandvarnare i anslutning till alla sovrum. 

• Att brandvarnare placeras nära köket, där det är vanligt att bränder börjar. 
Brandvarnare ska inte vara monterade i kök eller badrum, då risken för oönskade 
larm ökar, men gärna i rum intill köket. 

 
Dokumentet innehåller även detaljerade anvisningar för hur brandvarnare skall placeras i 
tak, med hänsyn till snedtak och väggar. Om brandvarnare är av joniserande eller optisk 
typ är inte viktigt, båda varianterna larmar i ett tidigt skede. Det viktiga är att det finns 
brandvarnare som fungerar. Detta skall säkerställas genom att brandvarnaren testas 
regelbundet. Man rekommenderar att brandvarnare skall testas genom att trycka in 
testknappen (ej med öppen låga eller rök): 
 
• En gång i månaden 
• När en ny brandvarnare monterats. 
• När batteriet är bytt. 
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• Efter en längre bortavaro från bostaden. Med längre bortavaro avses en till två veckor 
eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid. 

• Efter att brandvarnaren gjorts ren. 
 
År 2014 kontrollerade Boverket i ett samarbete med andra nordiska länder 23 stycken 
brandvarnare på marknaden i en så kallad marknadskontroll. Vid laboratorieförsök, enligt 
standarden för CE-märkning av brandvarnare SS-EN 14604, provades om de fungerar 
som utlovat, bland annat att de klarar att detektera olika typer av bränder och om de 
larmar med tillräckligt hög ljudnivå. Tio av de provade modellerna klarade sig helt utan 
anmärkningar. Sex produkter klarade inte alla delar av testerna. Boverket ger i dessa fall 
tillverkaren möjlighet att yttra sig och rätta till felet. Tre hade däremot så allvarliga brister 
att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten. Övriga av de provade 
brandvarnarna säljs inte i Sverige. Utöver laboratorieförsöken har projektet även inneburit 
att ett 30-tal företag fått besök av Boverkets personal som kontrollerat deras produkter, 
prestandadeklaration och CE-märkning [56]. 
 
För brandvarnare finns många studier och forskning som visar hur effektiva de är i 
verkligheten och vid försök. De som redovisas nedan är endast ett axplock som i första 
hand omfattar amerikanska referenser. 
 
8.1 Analys av rapporter från NFIRS 
 
Varje år sammanställer och publicerar National Fire Protection Association (NFPA) 
brandstatistik från en kartläggning via amerikanska räddningsjänster (National Fire 
Experience Survey). Den amerikanska räddningstjänsten ryckte ut till 1,240,000 bränder 
år 2013. Vid dessa bränder omkom totalt 3 240 civila, 15 925 civila skadades och den 
uppskattade, direkta brandskadekostnaden var $11.5 miljarder [57]. Trots att både antal 
bostadsbränder och antal dödsfall vid bostadsbränder har minskat över tiden, så har inte 
dödligheten gjort det. Generellt sett har alltså sannolikheten för att omkomma vid en 
bostadsbrand inte minskat. Att till exempel den massiva introduktionen av brandvarnare 
under denna tidsperiod inte fått något genomslag i dödligheten vid bostadsbränder har 
påpekats av en del [58]. 
 
Ahrens [59] har analyserat statistik från bostadsbränder åren 2007-2011 hämtad från 
National Fire Incident Reporting System (NFIRS) och en årlig kartläggning bland 
räddningstjänsterna i USA. NFIRS är en rapporteringstandard för räddningstjänsten i 
USA som omfattar allt från räddningstjänstinsatser vid bränder till sjukvårdinsatser och 
vilken utrustning som användes. Information från över 23 000 räddningstjänster från 
samtliga delstater sammanställs i en databas som räknas som världens största nationella 
databas för brandincidenter. Databasen samlar 75% av alla årligt rapporterade 
bränder [60]. Media rapporterar ofta om bränder där brandvarnare larmat och därmed 
räddat sovande personer. Telefonundersökningar, åren 2008 och 2010 och en 
undersökning åren 2004-2005, visade att 96-97% av de tillfrågade amerikanska hushållen 
hade minst en brandvarnare. Statistiken från NFIRS, som inkluderar en- och 
tvåbostadshus, lägenheter eller andra bostäder i flerbostadshus och så kallade 
”manufactured housing”, visar dock att brandvarnare endast fanns vid tre fjärdedelar 
(73%) av alla rapporterade bostadsbränder och varnade i hälften (52%) av bränderna [59]. 
 
När brandvarnare fanns vid bränder som kan anses tillräckligt stora för att aktivera dem, 
larmade de i 86% av fallen. Batteridrivna brandvarnare larmade vid 79% av alla bränder 
och nätanslutna brandvarnare med inbyggd batteri back-up vid 94% av alla bränder. Den 
sistnämnda typen har alltså en betydligt högre tillförlitlighet. Nedanstående diagram 
redovisar procentuell andel aktiverade brandvarnare beroende på typ av strömförsörjning. 
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Figur 5 Procentuell andel aktiverade brandvarnare beroende på typ, baserat på statistik från 

bostadsbränder i USA åren 2007-2011 [59]. 

Nätanslutna brandvarnare är relativt vanligt i USA. Sedan 1976 finns krav att alla 
nybyggda bostäder skall ha nätanslutna brandvarnare. En kartläggning av American 
Housing Survey från år 2011 visade att andelen batteridrivna brandvarnare var 61%. 
I bostäder mindre än fem år gamla var andelen batteridrivna brandvarnare 30%. Det är 
sannolikt att nätanslutna brandvarnare i större utsträckning är sammankopplade (med 
kabel eller trådlöst) så att alla brandvarnare i en bostad ljuder vid detektion av en brand. 
 
Mer än en tredjedel (37%) av alla dödsfall inträffade vid bränder där brandvarnare inte 
fanns installerade, vilket står i kontrast till de studier som visar att förekomsten av 
brandvarnare generellt sett är betydligt högre. Det kan alltså finnas ett samband mellan 
lägre medvetenhet om brandrisker (större sannolikhet för brand) med lägre förekomst av 
brandvarnare. En fjärdedel (23%) av dödsfallen inträffade i bostäder där brandvarnare 
fanns installerade, men där den inte fungerade. Brandvarnare larmade vid två av fem 
(40%) av alla dödsbränder. Vid endast en procent av dödsfallen var branden för liten för 
att aktivera brandvarnaren. 
 
Dödligheten per 100 rapporterade bostadbränder var mer än dubbelt så hög i bostäder 
som inte hade någon fungerande brandvarnare, det vill säga där ingen brandvarnare fanns 
eller där den inte larmade. Utan fungerande brandvarnare var dödligheten 1.18 dödsfall 
per 100 bränder jämfört med 0.53 dödsfall per 100 bränder i bostäder med fungerande 
brandvarnare. Sannolikheten för att omkomma vid en bostadsbrand mer än halverades 
alltså i bostäder med fungerande brandvarnare. 
 
Dödligheten från rapporterade bränder i bostäder under åren 2007-2011 som hade minst 
en brandvarnare (0.61 dödsfall per 100 bränder) var drygt en tredjedel (36%) lägre än i 
bostäder som inte hade några brandvarnare alls (0.95 dödsfall per 100 bränder). Något 
överraskande var att dödligheten var betydligt högre i bränder där brandvarnare fanns 
installerad men inte fungerade (1.94 dödsfall per 100 bränder) än vid bostadsbränder helt 
utan brandvarnare. Statistiken sammanfattas i nedanstående diagram. 
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Figur 6 Dödlighet per 100 rapporterade bostadsbränder beroende på brandvarnarens 

förekomst och funktionsduglighet, baserat på statistik från bostadsbränder i USA åren 
2007-2011 [59]. 

Vissa människor omkommer alltså i bränder, trots en fungerande brandvarnare. Jämfört 
med dödsfall till följd av bränder där det inte fanns någon brandvarnare eller där den inte 
fungerade var dessa offer: 
 
• Mer sannolikt i rummet där branden startade eller till och med i närområdet av 

branden eller delaktig i antändningen. 
• Mindre sannolikt sovande men mer benägna att ha ett fysiskt funktionshinder. 
• Mer sannolikt ha försökt att bekämpat branden själv eller varit oförmögen att agera. 
• Mer sannolikt ha varit minst 65 år. 
 
Med andra ord hade brandoffer, i fall med fungerande brandvarnare, minst en egenskap 
som innebar att de hade kortare tid på sig att utrymma när larmet ljöd. Antingen för att de 
var nära branden eller för att de hade sämre möjlighet att utrymma eftersom de 
bekämpade branden eller för att de var förhindrade att agera snabbt. 
 
När brandvarnare borde ha fungerat, men inte gjorde det, var det oftast på grund av att 
batteriet saknades, batteriet var bortkopplat eller att det var förbrukat. Sannolikt tas 
batteriet bort ur en brandvarnare på grund av störande felaktiveringar eller för att 
varningssignalen för låg spänningsnivå i batteriet misstolkas. Vid en kartläggning år 2010 
bland amerikanska hushåll svarade hälften av de tillfrågade att de hade brandvarnare i 
köket. Två av fem (43%) hushåll sade att brandvarnaren larmat minst en gång under det 
senaste året. Nästan tre fjärdedelar (73%) sade att aktiveringen berodde på matlagning. 
Åtta procent nämnde att varningssignalen för låg spänningsnivå hade larmat. 
 
Brandvarnare är en viktig komponent i ett bra brandskydd i en bostad, men inte den enda. 
Sannolikheten för att omkomma per 1000 rapporterade bränder sjunker stadigt varefter 
brandskyddsnivån ökar. Nedanstående figur visar att dödligheten är som lägst i bostäder 
med både nätanslutna brandvarnare och sprinkler (våtrörsystem). 
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Figur 7 Dödlighet per 1000 rapporterade bostadsbränder beroende på förekomst och typ av 

brandvarnare och släcksystem, baserat på statistik från bostadsbränder i USA åren 
2007-2011 [59]. 

Det bör noteras att statistiken endast bygger på rapporterad förekomst av viss typ av 
brandvarnare eller automatiskt släcksystem vid brand, inte om den aktiverat. Begreppet 
”automatiskt släcksystem” kan inbegripa flera tänkbara typer av släcksystem men det 
vanligaste är troligen ett automatiskt sprinklersystem. 
 
Jämfört med rapporterade bränder utan vare sig brandvarnare eller någon form av 
automatiskt släcksystem så var dödligheten per 1000 rapporterade bränder i relativa 
termer (omräknat från ovanstående stapeldiagram): 
 
• 7% lägre om batteridrivna brandvarnare fanns installerade. 
• 31% lägre om brandvarnare (alla typer) fanns installerade. 
• 60% lägre om nätanslutna brandvarnare fanns installerade. 
• 81% lägre om både brandvarnare (alla typer) och någon form av automtiskt 

släcksystem fanns installerade. 
• 86% lägre om både nätanslutna brandvarnare och sprinkler (våtrörsystem) fanns 

installerade. 
 
Det bör påpekas att det är fullt möjligt att vissa personer är benägna att investera i ett bra 
brandskydd och har installerat de mest kompletta brandskyddslösningarna eller att 
bostäderna ägs av friskare och mer välbeställda individer. Även om det är omöjligt att 
påstå att ovanstående skillnader i dödlighet beror på närvaron eller frånvaron av olika 
tekniska lösningar är det uppenbart att de spelar stor roll. 
 
8.2 Undersökning av hur länge brandvarnare 

fungerar 
 
McCoy, et al [61] har undersökt hur länge brandvarnare fungerar i praktiken. 
Räddningstjänsten i delstaten Dallas i USA har tillsammans med ett skadeförebyggande 
center sedan år 1999 samarbetat för att för att installera brandvarnare (med litiumbatteri) i 
bostäder med högst sannolikhet för dödsbränder. Under en dryg tioårsperiod har totalt 
20 000 brandvarnare installerats. Brandvarnare installerades i fler än 8000 hushåll under 
tidsperioden 2001 till 2010. För dessa hushåll skapades slumpmässigt en lista där 
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brandvarnare installerats 2, 4, 6, 8 eller 10 år tidigare. Listan omfattade drygt 350 hushåll 
för varje år och ett hembesök genomfördes i drygt 150 av hushållen. Vid hembesöket 
noterades hur många brandvarnare som fanns installerade, om de var korrekt installerade, 
om de var fungerande samt om den eller de någon gång larmat och i så fall av vilken 
orsak. Dessutom skapades en profil om personerna i hushållet. Totalt genomfördes 815 
hembesök men 15 exkluderades från analysen eftersom det var osäkert om brandvarnarna 
installerats i samband med räddningstjänstens kampanjer eller inte. 
 
Brandvarnare som varit installerade 6, 8 respektive 10 år demonterades för att granskas 
och provas. Totalt demonterades 429 brandvarnare. Vid granskningen undersöktes om 
batteri fanns, om det var originalbatteriet och om batteriet och brandvarnaren fungerade. 
Brandvarnarna provades på två olika sätt, dels med artificiell rök och dels genom att 
trycka in testknappen. 
 
Av de totalt 800 hushåll som ingick i analysen hade totalt 1884 brandvarnare installerats, 
det vill säga i snitt 2.4 brandvarnare per hushåll. Vid tiden för studien var 1398 (74.2%) 
av dem fortfarande installerade. Av dessa var 1348 (96.4%) korrekt installerade och 929 
(66.4%) fungerande. Nedanstående tabell visar funktionsdugligheten beroende på hur 
många år brandvarnarna varit installerade. 
 
Tabell 1 Antal saknade och fungerande brandvarnare, jämfört med ursprungligt antal 

installerade, beroende på antal år sedan installationen genomfördes [61]. 

Antal år 
sedan 

installation 

Antal 
hushåll 

Ursprungligt 
antal 

installerade 
brandvarnare 

Antal 
installerade 

brandvarnare 
vid studien* 

Antal saknade 
brandvarnare* 

Antal 
fungerande 

brandvarnare* 

2 196 563 497 (88.3%) 66 (11.7%) 470 (83.5%) 
4 153 466 350 (75.1%) 116 (24.9%) 258 (55.4%) 
6 151 352 250 (71.0%) 102 (29.0%) 96 (27.3%) 
8 154 305 193 (63.3%) 112 (36.7%) 61 (20.0%) 

10 146 198 108 (54.5%) 90 (45.5%) 44 (22.2%) 
Totalt 800 1884 1398 (74.2%) 486 (25.8%) 929 (49.3%) 

*) Baserat på ursprungligt antal installerade brandvarnare. 
 
Av de 429 brandvarnare som demonterades, granskades och provades hade 40.1% (172 
av 429) kvar sitt ursprungliga litiumbatteri, 26.1% (112 av 429) hade ett annat batteri och 
33.8% (145 av 429) saknade batteri. Totalt bedömdes 161 stycken brandvarnare (37.5%) 
vara funktionsdugliga och totalt 268 stycken (62.5%) som icke funktionsdugliga. 
I nedanstående figur visas resultatet från granskningen och provningen. Majoriteten av de 
brandvarnare som inte fungerade gjorde det på grund av att batteriet antingen saknades, 
var bortkopplat eller inte fungerade.  
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Figur 8 Resultatet av granskningen och provningen av totalt 429 stycken demonterade 

brandvarnare. Brandvarnarna hade varit installerade i 6, 8 eller 10 år [61]. 

Vid funktionsprovningen med artificiell rök överensstämde resultatet för 413 stycken 
brandvarnare (96.3%) med resultatet när testknappen trycktes in. Resultatet 
överensstämde inte för 16 stycken (3.7%) brandvarnare. För de sistnämnda brandvarnarna 
var det tre stycken som fungerade vid rökprovet men inte när testknappen trycktes in. 
Tretton stycken fungerade när testknappen trycktes in men inte vid rökprovet. 
 
Flera faktorer kopplade till förekomsten av fungerande brandvarnare identifierades. Om 
den ursprungliga hyresgästen eller ägaren fortfarande bodde kvar så var sannolikheten 
högre att brandvarnaren fungerade. Dessa personer hade fått en personlig utbildning av 
räddningstjänsten, vilket kan ha bidragit till att de i större utsträckning provat och 
underhållit brandvarnarna. Om det fanns en rökare i hushållet så var sannolikheten lägre 
att brandvarnaren fungerade. Cigarettrök kan bidra till fellarm, vilket skulle kunna bidra 
till att rökare i större utsträckning än andra personer tar ur batteriet eller demonterar 
brandvarnaren. 
 
8.3 Funktionsduglighet av brandvarnare 3.5 år efter 

installation beroende på typ och batteri 
 
Peek-Asa, et al [62] har undersökt funktionsdugligheten av brandvarnare beroende på typ 
av brandvarnare och typ av batteri i delstaten Iowa i USA. Studien genomfördes inom 
ramen för en pågående studie där 691 hushåll ingår. I 633 (91.6%) av hushållen gjordes 
hembesök 42 månader (3.5 år) efter att brandvarnare installerats. Hembesöken gjordes 
mellan januari 2007 och februari 2008. Funktionen hos brandvarnarna provades med 
artificiell rök och vid besöket gjordes en intervju om förekomsten av fellarm. 
 
Totalt fanns 1898 brandvarnare installerade i de 633 hushållen, alltså i genomsnitt tre 
brandvarnare per hushåll (varierade mellan 1 till 5 brandvarnare). I 414 (65.4%) av 
hushållen fungerade samtliga installerade brandvarnare, i 174 (27.5%) av hushållen fanns 
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minst en fungerade brandvarnare och i 45 (7.1%) av hushållen fungerade ingen av 
brandvarnarna. 
 
88.8% av alla brandvarnare av optisk typ med litiumbatteri fungerade, liksom 83.8% av 
alla brandvarnare av joniserande typ med litiumbatteri. 81.6% av alla brandvarnare av 
optisk typ med alkaliska batterier fungerade jämfört med endast 72.7% av alla 
brandvarnare av joniserande typ med alkaliska batterier. Resultaten redovisas i 
nedanstående tabell. 
 
Tabell 2 Funktionsduglighet av brandvarnare beroende på typ av brandvarnare och typ av 

batteri 3.5 år efter installation [62]. 

Typ av brandvarnare och batteri Antal 
brandvarnare 

Antal och andel (%) 
fungerande 

brandvarnare 

Oddskvot (95% 
konf. intervall.) 
av fungerande 
brandvarnare 

Totalt 1898 1555 (81.9%) - 
Typ av brandvarnare  
Optisk 978 836 (85.5%) 1.59 (1.16, 2.17) 
Joniserande 920 719 (78.2%)  
Typ av batteri  
Litiumbatteri 978 846 (86.5%) 1.89 (1.38, 2.60) 
Alkaliskt batteri 920 709 (77.1%)  
Komb. brandvarnare och batteri  
Optisk med litiumbatteri 527 468 (88.8%) 2.85 (1.81, 4.48) 
Optisk med alkaliskt batteri 451 368 (81.6%) 1.66 (1.10, 2.49) 
Joniserande med litiumbatteri 451 378 (83.8%) 1.99 (1.29, 3.08) 
Joniserande med alkaliskt batteri 469 341 (72.7%)  
 
Studien visar ett samband mellan rapporterad förekomst av fellarm och 
funktionsduglighet. Optiska brandvarnare reagerar generellt snabbare på glödbrand (rök) 
och brandvarnare av joniserande typ reagerar generellt snabbare på flammande bränder. 
Enligt flera studier är brandvarnare av joniserande typ mer benägna att ge fellarm vid 
matlagning. I denna studie stod brandvarnare av joniserande typ för nästan dubbelt så 
många rapporterad fellarm och hade urtaget eller bortkopplat batteri i nästan dubbelt så 
många fall. 
 
Studiens övergripande slutsats var att kombinationen av brandvarnare av optisk typ med 
litiumbatterier uppvisade störst sannolikhet att fungera efter 3.5 år och att de dessutom 
uppvisar lägst sannolikhet att ge fellarm. 
 
Artikelns författare pekar på några svagheter med den egna studien. De hushåll som 
ingick bodde på landsbygden och var i första hand vita. Det är därför inte säkert att 
resultaten kan generaliseras till andra befolkningsgrupper. Hushåll som är villiga att delta 
i en längre studie kan även vara mer säkerhetsmedvetna än hushåll som väljer att inte 
delta. Detta skulle kunna överskatta funktionsdugligheten av brandvarnare, även om det 
inte detta fall var få hushåll i den totala gruppen som inte deltog. 
 
8.4 Installation av brandvarnare enligt 

rekommendationer (USA)? 
 
National Fire Protection Association (NFPA), den amerikanska brandskyddsföreningen, 
har rekommendationer för var och hur många brandvarnare som skall installeras i en 
bostad för att erhålla ett bra brandskydd. Peek-Asa, et al [63] har undersökt hur vanligt 
det är att hushåll följer dessa rekommendationer och vilka underliggande faktorer som 
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påverkar om rekommendationerna följs eller inte. En förfrågan skickades ut till totalt 
1187 hushåll i delstaten Iowa i USA som deltagit i en tidigare studie. 691 (68.8%) hushåll 
accepterade deltagande och hembesök genomfördes. Vid besöket fick hushållet besvara 
en enkät om bland annat hushållets storlek och sammansättning, rökningsvanor i hemmet, 
erfarenheter från tidigare bränder och om man genomfört brandövningar. Därefter 
undersöktes hur många brandvarnare som fanns installerade, var de installerats och om de 
fungerade (med artificiell rök). En bedömning gjordes även av bostadens skick, om det 
var städat, ostädat eller rörigt. Information om utbildningsnivå, alkoholvanor och 
förekommande depressioner erhölls från en tidigare studie. 
 
Av de 691 hushåll som ingick i studien var det bara 154 (22.3%) som helt och hållet 
uppfyllde rekommendationerna från NFPA och dessutom hade fungerande brandvarnare. 
Majoriteten, 594 (86.0%) av hushållen hade minst en brandvarnare och 495 (71.6%) 
minst en fungerande brandvarnare. Av de 594 hushåll som hade minst en brandvarnare så 
hade 339 (57.0%) installerat dem korrekt. Den huvudsakliga orsaken (85.0%) var att 
brandvarnare inte fanns på samtliga våningsplan, vanligen inte på källarvåningen. En 
annan vanlig orsak (11%) var att brandvarnare placerats i fel utrymme, var inkorrekt 
installerade (8%) eller att brandvarnaren inte var av korrekt typ (2%). Vad gäller den 
sistnämnda orsaken är bakgrunden att NFPA rekommenderar att en brandvarnare 
installerad närmare än 1.2 m från ett kök skall ha en pausfunktion som minskar 
känsligheten under en kort tid vid matlagning. 
 
Förekomsten av minst en familjemedlem med utbildningsnivå högre än gymnasiet var 
förenad med en 3.7 gånger högre sannolikhet att rekommendationerna från NFPA var 
uppfyllda. Innehavare som rapporterade att de provade brandvarnaren eller hade bytt 
batterier de inom de senaste sex månaderna hade en dubbelt så hög sannolikhet att 
rekommendationerna från NFPA var uppfyllda. Bostäder med flera våningsplan, med 
källarvåning och som var ostädade och röriga hade en lägre sannolikhet att 
rekommendationerna från NFPA var uppfyllda. 
 
Artikelns författare pekar på några svagheter med den egna studien. Den förhållandevis 
låga deltagandegraden minskar möjligheten att generalisera resultaten till den breda 
allmänheten. De hushåll som ingick var villiga att delta i en längre studie och kan även 
vara mer säkerhetsmedvetna än hushåll som väljer att inte delta. Detta skulle kunna 
överskatta antal hem med brandvarnare. Hushållen var också belägna på landsbygden och 
resultaten är därför sannolikt inte representativa för stadsbefolkning. 
 
8.5 Installation av brandvarnare enligt 

myndighetskrav och rekommendationer (Norge)? 
 
Norge var ett av de första länderna i världen att införa myndighetskrav på brandvarnare i 
bostäder. År 1985 infördes ett krav på brandvarnare i nya bostäder och år 1990 utökades 
kravet att gälla även befintliga bostäder. I en studie från år 2000 gick det att påvisa en 
reduktion med cirka tio omkomna per år efter att kravet infördes (1985 - 1999) och kravet 
betraktades i samma studie som kostnadseffektivt. SP Fire Research AS genomförde 
under år 2013 - 2014 en kartläggning om användningen av brandvarnare i norska bostäder 
och i vilken grad de boende har kunskap om och uppfyller myndighetskraven och 
rekommendationer om installation och underhåll. Den praktiska fältundersökningen, som 
omfattade både intervjuer och ett funktionstest av brandvarnare, genomfördes med hjälp 
av 40 stycken sotningsföretag spridda över landet [64]. 
 
Studien omfattade totalt 628 bostäder. Vid datainsamlingen var målsättningen att 
inkludera ett representativt urval av befolkningen. Därför engagerades sotningsföretag 
från hela landet, både i städer och på landsbygden. För de flesta parametrar, såsom kön, 
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ålder, placering och storlek på bostaden var studiepopulationen bred. Datainsamlingen 
gjordes i samband med tillsyn av eldstäder och därför ingick bara bostäder med eldstäder 
i studien, men urvalet bedöms ändå som representativt. 
 
Tidigare studier har visat att fler än 95% av befolkningen i Norge har brandvarnare, vilket 
överstämde väl med resultatet från denna studie där 98% av bostäderna hade 
brandvarnare. Drygt 8% av bostäderna uppfyllde minimikravet och hade en installerad 
brandvarnare medan 90% av bostäderna hade mer än en brandvarnare. 85% av de 
kartlagda brandvarnarna var batteridrivna och 3% var nätansluta. 12% var nätanslutna 
och hade en batteri back-up. 
 
Brandvarnarnas funktion provades genom att använda testknappen. Härmed provas i 
första hand enhetens kraftförsörjning och dess ljudsignal. I vissa fabrikat och modeller 
provas även delar av elektroniken och signalöverföringen i brandvarnaren när 
testknappen trycks in. Att testknappen genererar ett larm när den trycks in bekräftar att 
brandvarnaren är aktiverbar men ger ingen information om: 
 
1. Resterande batterikapacitet. 
2. Om larmets ljudnivå är korrekt. 
3. Brandvarnarens känslighet för rök. 
4. Graden av nedsmutsning eller behov av rengöring. 
5. Reaktionstid eller optimal placering. 
6. Nyttan i förhållande till brandrisken. 
 
Trots dessa begränsningar valde man att använda testknappen för funktionsprovningen. 
Det är enkelt att utföra och det fanns inte resurser och tekniska möjligheter att genomföra 
standardiserade försök med rök. Studien visade att 90% av samtliga brandvarnare 
fungerade. Totalt funktionsprovades 2382 stycken brandvarnare i studien och av dessa 
var det 2144 stycken som fungerade. Det fanns ett samband mellan utbildningsnivå och 
funktionsduglighet, så tillvida att en större andel brandvarnare inte fungerade i bostäder 
där den boende hade lägre utbildningsnivå. 
 
Till skillnad från svenska rekommendationer till konsumenter, där ingen särskild typ av 
brandvarnare rekommenderas, förordas optiska brandvarnare i Norge. Studien visade att 
nästan 75% av alla bostäder hade en eller flera optiska brandvarnare och hälften av 
bostäderna enbart optiska. 40% hade enbart joniserande brandvarnare och följde därmed 
inte gängse rekommendationer. Den höga förekomsten av optiska brandvarnare kan vara 
resultatet av ett medvetet val men också en konsekvens av att denna typ har dominerat 
marknaden de senaste åren. I så fall kan det indikera att de joniserande brandvarnare som 
förekom i studien är äldre. 
 
8.6 Åtgärder för att öka användningen av 

brandvarnare 
 
År 2006 startade ett samarbetsprojekt i USA, Vision 20/20, för att stödja verksamhet som 
riktar sig mot en nationell strategi för brandsäkerhet, bland annat genom att identifiera 
problematik och ta fram gemensamma strategier för lokala räddningstjänster [65]. 
Statistik från USA, bland annat den som redovisas i ovanstående underkapitel, pekar mot 
att det är tre primära förhållanden som behöver förbättras för att brandvarnare ytterligare 
skall bidra till att reducera antal omkomna vid brand. Det första är att alla bostäder skall 
ha brandvarnare, det andra att de fungerar vid brand och det tredje att de, förutsatt att de 
fungerar, blir mer effektiva både vid en verklig brand och ger färre fellarm. Forskning 
visar att det är två huvudsakliga skäl till varför brandvarnare inte fungerar vid brand, 
antingen för att batteriet är förbrukat eller urtaget eller att strömförsörjningen är bruten. 
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En av de studier under projektet som genomförts inom Vision 20/20 är en 
sammanställning av omfattningen av användningen av brandvarnare [65]. För att kunna ta 
fram särskilda åtgärder för att öka antal hushåll med fungerande brandvarnare behövs 
kunskap varför de inte används och varför de inte fungerar. Rapporten listar tre 
förklaringar till varför vissa hushåll inte har brandvarnare: 
 
• Den förvirring på marknaden som konsumenten upplever som följd av alla 

valmöjligheter, bristen på information för att fatta beslut om inköp i kombination med 
konkurrerande budskap och motstridiga lagar och förordningar. 

• Det finns indikationer på att falsklarm från brandvarnare leder till att de demonteras 
och detta kan hypotetiskt vara en förklaring till att de heller inte införskaffas. 

• Att brandvarnare inte gagnar vardagslivet på samma sätt som till exempel en tv, 
internetuppkoppling, värme eller elektricitet och dess funktion därför inte prioriteras 
på samma sätt. 

 
Genom att lösa de tekniska problemen med falsklarm, förlänga driftstiden på batteriet, 
öka både nyttoupplevelsen och betydelsen av brandvarnare i vardagslivet och att fokusera 
mer på information och utbildning av allmänheten så skulle flera av dessa problem lösas. 
 
Redan idag finns det brandvarnare på marknaden där batteriet är en integrerad del av 
brandvarnaren och ger en driftstid på upp till tio år. Efter denna tidsperiod ger 
brandvarnaren en signal som indikerar att hela enheten är förbrukad och behöver bytas ut. 
Om brandvarnare blir en del i det tekniska systemet i hushållet och ges ”intelligens”, till 
exempel genom att bli en del i styrningen av luftkvalitet och luftkonditionering, och inte 
bara är en enhet som ”ger ett akustiskt larm” är det troligt att den skulle prioriteras högre 
av den enskilda användaren. 
 
8.7 Åtgärder för att förbättra tekniken 
 
Nya typer av detektorer kan ha multi-sensorteknik med fotoelektriska-, kolmonoxid-, 
värme- och rörelsedetektorer som samverkar med varandra. Enheten kommunicerar 
trådlöst till en applikation i en mobiltelefon och kan även styra olika funktioner i 
bostaden. SP Fire Research AS har kartlagt teknikstatusen för dagens brandvarnare och 
den forskning och utveckling inom området som gjorts sedan år 2000 [66]. 
Kartläggningen bekräftar tidigare forskningsresultat som pekar mot att joniserande 
detektorer reagerar tidigare än optiska detektorer vid flammande bränder och det 
omvända, att optiska detektorer reagerar snabbare vid glödbränder. Båda teknikerna blev 
kommersiellt tillgängliga på 1960-talet och har förändrats mycket lite sedan dess. 
 
Genom att kombinera dessa två detektionsprinciper i en och samma enhet går det att 
åstadkomma en brandvarnare som regerar tidigt på båda typerna av bränder. Redan idag 
finns sådana brandvarnare på marknaden. Nackdelen är emellertid att sannolikheten för 
fellarm också kan öka och för att undvika fellarm krävs en logik som även hanterar 
detektionsprincipernas svagheter. Genom att addera andra typer av sensorer, såsom 
mätning av kolmonoxid (CO) och temperatur i kombination med beräkningsalgoritmer 
går det att förhindra en stor andel onödiga larm. Samtidigt kan beräkningsalgoritmerna ge 
tidigare eller lika snabb detektion som konventionella detektorer. Så kallade neurala 
nätverk, det vill säga självlärande algoritmer för informationsbehandling, kan vara ett sätt 
att reducera detektionstiden och samtidigt förhindra fellarm samtidigt som man använder 
befintliga detektionsprinciper. 
 
SP Fire Research AS har i ett uppföljande projekt studerat om brandvarnare med 
kolmonoxid (CO) sensorer kan larma i ett tidigare skede vid en glödbrand än optiska 
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detektorer [67]. Man studerade även koncentrationen av toxiska gaser vid glödbrand och 
om tiden till larm påverkas om brandvarnare placeras på andra sätt än enligt de gängse 
rekommendationerna. Tio brandförsök genomfördes i ett simulerat sovrum med 
golvarean 8.6 m2. I rummet fanns en säng. Som bränsle användes skummadrasser av 
polyeter och bomull för att representera de material som är typiska i ett sovrum. Nio olika 
optiska brandvarnare av tre olika fabrikat och ytterligare 21 optiska detektorer som även 
hade en CO-sensor installerades. Koncentrationen av toxiska gaser mättes vid 
huvudänden av sängen. 
 
Försöken visar att det var en signifikant skillnad i tid till larm mellan 
kombinationsdetektorerna och de optiska brandvarnarna, se figur 9. I genomsnitt var 
skillnaden strax under två timmar. För en sovande person i ett rum med en pågående 
pyrande brand ökar koncentrationen CO väsentligt över en tvåtimmarsperiod, vilket kan 
vara livshotande. 
 

 
 
Figur 9 Den genomsnittliga tiden (i timmar och minuter) till larm för kombinationsdetektorerna 

och optiska brandvarnarna. 

Placeringen av kombinationsdetektorerna verkar inte ha någon större inverkan på tiden 
till larm, vilket talar för att kolmonoxiden fördelas jämnt i rumsvolymen. Endast vid ett 
försök var det en signifikant skillnad i tid till larm mellan detektorer placerade i taket 
jämfört med dem på väggen. Möjligen kan dock inverkan av placeringen vara större vid 
en flammande brand än vid en glödbrand. Studien undersökte inte denna möjlighet. 
 
Till skillnad från traditionella rökdetektorer är CO-sensorer inte känsliga för damm, 
vattenånga eller rök från matlagning. Därmed kan antal fellarm minskas, om än inte 
elimineras helt och hållet. Detta innebär att CO-detektorer kan ha ett lågt gränsvärde för 
larm utan att påverka antalet falsklarm till skillnad från traditionella rökdetektorer vars 
larmgränsvärde är en balans mellan tidig upptäckt av brand och antalet falsklarm. De 
första CO-sensorerna på marknaden hade en relativt kort livslängd, cirka två år. Men med 
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tiden har deras livslängd ökat. Vissa leverantörer hävdar en sjuårig förväntad livslängd. 
Beaktat de allmänt utbredda rekommendationerna att brandvarnare bör bytas ut vart 
tionde år torde en livslängd på sju år kunna anses vara acceptabel [67]. 
 

9 Boendesprinklersystem 
 
Inom industrin används ofta automatiska sprinkler som aktiveras av värmen från en brand 
och distribuerar vatten direkt över branden så att den kontrolleras eller släcks. För 
boendemiljöer används så kallade boendesprinklersystem som ofta är tekniskt enklare att 
installera än traditionella sprinklersystem och ansluts i de flesta fall till det normala 
tappvattensystemet. Vattenflödet per sprinkler är generellt lågt, från cirka 30 liter/minut 
till 50 liter/minut. Sprinklerna är utvecklade för ett representativt brandförlopp i en bostad 
och ska ge viss vattenbegjutning på både golv och väggar. 
 
Tekniken med boendesprinkler utvecklades i USA i början av 1970-talet [68]. National 
Fire Protection Association (NFPA), den amerikanska brandskyddsföreningen, tog fram 
den första utgåvan installationsanvisningar för boendesprinkler år 1975. Dessa fick 
namnet NFPA 13D (D står för Dwelling) och var utformade för en- och tvåbostadshus 
med målsättningen att reducera installationskostnaden så mycket att en vanlig husägare 
skulle ha råd att låta installera ett system [69]. Systemet dimensioneras för upp till två 
aktiverade sprinkler och vattenförsörjningens varaktighet skall vara minst 10 minuter. 
 
Installationsanvisningarna i NFPA 13D fick stort genomslag och började även tillämpas i 
flerbostadshus. Därför publicerades NFPA 13R (R står för Residential) i slutet av 
1980-talet [70]. Där utvidgades sprinklerkonceptet för att omfatta bostadshus upp till och 
med fyra våningsplan. Man tillät även att konceptet tillämpas i hotell, motell och vissa 
typer av vårdanläggningar. Eftersom NFPA 13R tillämpas i byggnader som förknippas 
med högre brandrisk än en- och tvåfamiljshus ställs högre krav på ritningsunderlag, 
godkännandeprovning, hydraulisk dimensionering och på vissa ingående komponenter, 
såsom pumpar. Systemet dimensioneras för upp till fyra aktiverade sprinkler och 
vattenförsörjningens varaktighet skall vara minst 30 minuter. 
 
Installation av boendesprinkler görs enligt principen att skydda de rum där dödsbränder 
erfarenhetsmässigt brukar starta. Det innebär till exempel att normala badrum och 
klädkammare inte förses med sprinkler. Utrymmen som ligger utanför bostadsutrymmet, 
som trapphus, vind och källare sprinklas heller inte. I Sverige installeras 
boendesprinklersystem enligt en svensk standard, SS-EN 883001, ”Boendesprinkler - 
Utförande, installation och underhåll” som infördes år 2009. Tidigare utfördes 
installationer enligt rekommendationer från Brandskyddsföreningen [71, 72]. 
 
Tekniken introducerades i Sverige i början av 2000-talet [73]. Med de nya byggreglerna, 
BBR 19 från 1 januari 2012, infördes för första gången nationella krav på sprinkler i 
Sverige. Kraven gäller dock enbart för verksamhetsklasserna 5B (så kallade särskilda 
boenden2) och 5C (sjukhus). Allmänna funktionskrav som alltid måste uppfyllas för 
släcksystem är formulerade i föreskrift, t.ex. hög tillförlitlighet, täckningsgrad, förmåga 
att släcka eller kontrollera en brand. I byggreglerna refereras till standarden för 
boendesprinkler (SS-EN 883001) för verksamhetsklass 5B och konventionell sprinkler 
(SS-EN 12845) för verksamhetsklass 5C.  

                                                      
2  Särskilt boende är det gemensamma namnet för boendeformer som anpassats för exempelvis 

äldre med stort behov av omsorg. För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning 
och ett beslut från kommunen. Kriteriet är att hemtjänstens insatser inte är tillräckliga och inte 
längre kan erbjuda tillsyn, trygghet och säkerhet i den äldres egen bostad. 
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De nya byggreglerna innebär på sikt att särskilda boenden och sjukhus kommer att ha 
sprinkler och därmed en hög personsäkerhetsnivå. Att de nya kraven innebär fler 
installationer av boendesprinkler speglas i Sprinklerfrämjandets årliga statistik. Enligt 
Sprinklerfrämjandet installerades totalt 564 332 sprinkler år 2014 varav 36 400 (6.45%) 
boendesprinkler, år 2013 var motsvarande siffor 518 100 stycken sprinkler varav 34 400 
stycken boendesprinkler (6.6%) [74]. År 2012 installerades 443 100 stycken sprinkler 
varav 30 000 stycken boendesprinkler (6.8%) och år 2011 installerades 411 040 stycken 
sprinkler varav 24 325 (5.9%) boendesprinkler [75, 76]. 

Det finns en rad faktorer som kan påverka tillförlitligheten för ett sprinklersystem. 
Felkällor kan härledas till utebliven vattentillförsel, till exempel för att en 
avstängningsventil står stängd, om systemets sil är igensatt eller på grund av att en 
backventil inte öppnar eller att en sprinklerpump inte startar. En annan anledning kan 
vara att systemet är felaktigt dimensionerat, det vill säga att vattenflödet är för lågt för att 
hantera branden. En tredje orsak kan vara en defekt sprinkler, till exempel på grund av 
tillverkningsfel, skada på glasbulb, igensättning eller på grund av att den är övermålad. 
 
I Sverige finns ingen samlad statistik som visar hur effektiva boendesprinkler är men det 
finns exempel från verkliga bränder. Ett illustrativt exempel på detta är ett flerbostadshus 
på Rådmansgatan 46 i Stockholm. Fastigheten har sex våningsplan och 
63 hyreslägenheter. Fastighetsägaren har på eget initiativ låtit installera boendesprinkler i 
lägenheterna när fastigheten byggdes om från äldreboende till hyresrätter. Sedan 
installationen utfördes 2012 har man haft två bränder där sprinkler aktiverat. Sprinklerna 
har begränsat brändernas omfattning och sannolikt även räddat människoliv. Den första 
branden startade i ett Trinettkök som överhettades. En sprinkler aktiverade klockan 04:19 
på morgonen och släckte branden. Lägenheten hade ett rum med kokvrå och en 
hyresgäst [77]. Den andra branden inträffade i en lägenhet med två rum och kök klockan 
22:10 på kvällen. Hyresgästen befann sig vid brandutbrottet på sin balkong. En sprinkler 
aktiverades och branden var enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. 
Branden startade i en kastrull med smält smör som glömts kvar på en spisplatta och 
rökfyllde snabbt lägenheten [78]. 
 
Från USA finns däremot en hel del samlad statistik och erfarenheter, både på nationell 
nivå och på lokal nivå. I nedanstående underkapitel redovisas en del av dessa 
erfarenheter. 
 
9.1 Allmän statistik från Operation Life Safety 
 
Statistik från Operation Life Safety från 551 bränder i sprinklade bostäder åren 1983 – 
1995 visar att 90% av alla bränder kontrolleras av en aktiverad sprinkler och 98% av alla 
bränder med två eller flera aktiverade sprinkler [79]. Huruvida det finns bränder bland 
dessa fall där sprinklersystemet inte aktiverat redovisas inte. Men om det är så, torde det 
alltså röra sig om mycket få antal fall. 
 
9.2 Erfarenheter från Scottsdale, Arizona 
 
Scottsdale i Arizona är en förort till Phoenix med cirka 224 000 invånare (2012). Staden 
har sedan en lång tid tillbaka erfarenheter av sprinkler [80, 81, 82, 83]. I januari 1986 
infördes krav på sprinkler i alla typer av nya byggnader, inklusive bostäder (även 
enbostadshus). Sedan 1991 kräver man dessutom brandvarnare i alla bostäder, såväl nya 
som existerande. Med hjälp av privata medel kan man erbjuda brandvarnare gratis till alla 
hushåll som annars inte skulle ha råd. Tio år senare, den 1 januari 1996, fanns sprinkler 
installerade i 19 649, eller 35% av alla enbostadshus och i 13 938, eller 49% av alla 
flerbostadshus i Scottsdale. Ytterligare fem år senare, den 1 januari 2001 hade antalet 



39 

 

sprinklade enbostadshus ökat till 39 258 (51%) och antalet sprinklade flerbostadshus till 
19 422 (57%), det vill säga nästan 60 000 bostadshus. 
 
I nedanstående två tabeller redovisas erfarenheter från bränder i sprinklade flerbostadshus 
och enbostashus åren 1986 – 2000. Totalt omfattas 97 bränder och man uppskattar att 
13 människor räddats till livet av boendesprinkler vid dessa bränder. Statistiken vittnar 
även om en markant reducering av den genomsnittliga brandskadekostnaden med 
boendesprinkler. 
 
Tabell 3 Erfarenheter från bränder flerbostadshus med boendesprinkler, åren 1986 – 2000 i 

Scottsdale [83]. 

Totalt antal bränder i flerbostadshus med boendesprinkler 48 
Antal aktiverade sprinkler  
1 sprinkler 41 fall (av totalt 48) 
2 sprinkler, eller färre 47 fall (av totalt 48) 
3 sprinkler, eller fler 1 (av totalt 48) 
Andel bränder som kontrollerats med två eller färre sprinkler 98% (47 av totalt 48) 
 
Tabell 4 Erfarenheter från bränder en- och tvåbostadshus med boendesprinkler, åren 1986 – 

2000 i Scottsdale [83]. 

Totalt antal bränder i en- och tvåbostadshus med boendesprinkler 49 
Antal aktiverade sprinkler  
1 sprinkler 40 fall (av totalt 49) 
2 sprinkler, eller färre 43 fall (av totalt 49) 
3 sprinkler, eller fler 6 fall (av totalt 49) 
Andel bränder som kontrollerats med två eller färre sprinkler 88% (43 av totalt 49) 
 
Statistiken visar att andelen bränder som kontrollerades med två eller färre sprinkler är 
större (98%) i flerbostadshus än i en- och tvåbostadshus (88%). Möjligen kan detta bero 
på att sprinklersystemen i flerbostadshus dimensioneras för ett högre totalt vattenflöde. 
 
9.3 Erfarenheter från Prince George’s County, 

Maryland 
 
År 1992 införde Prince George’s County i Maryland en förordning som kräver 
installation av boendesprinkler i alla nya en- och flerbostadshus. Sedan 1992 har man 
beviljat fler än 45 285 byggnadslov för en- och flerbostadshus, i genomsnitt 3019 
byggnadslov per år [84]. Under femton år, åren 1992 – 2007 inträffade totalt 13 494 
bränder i enbostadshus eller radhus. Vid 245 av dessa bränder fanns boendesprinkler 
installerat. Ingen person omkom vid bränderna och endast sex fall av personskador finns 
rapporterade. Vid de 13 249 bränder som inträffade i bostäder utan sprinkler omkom 
totalt 101 personer och 328 skadades. Bränder i bostäder stod för totalt 89% av alla 
dödsbränder i Prince George’s County under denna tidsperiod. 
 
Den genomsnittliga direkta brandskadekostnaden för en brand i ett enbostadshus eller 
radhus utan sprinkler var $9,983, jämfört med $4,883 om sprinkler fanns installerat. 
Brandskadekostnaden var alltså ungefär hälften så hög. Den genomsnittliga direkta 
brandskadekostnaden för en brand (utan sprinkler) som resulterade i dödsfall var $49,503, 
det vill säga drygt 10 gånger högre jämfört med om sprinkler fanns installerat. 
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9.4 Nationell statistik från NFPA 
 
National Fire Protection Association (NFPA) sammanställer statistisk från National Fire 
Incident Reporting System (NFIRS) och en årlig kartläggning bland räddningstjänsterna i 
USA. NFIRS är ett frivilligt system där deltagande räddningstjänster rapporterar 
detaljerade uppgifter om bränderna de rycker ut till. Ungefär två tredjedelar av alla 
amerikanska räddningstjänsterna deltar, även om inte alla lämnar uppgifter varje år. 
 
Hall [85] har sammanställt sprinklerstatistik från åren 2007-2011 från databasen. År 2009 
hade 4.6% av alla befolkade bostäder (inklusive lägenheter) sprinkler, en ökning från 
3.9% år 2007. Av de bostäder som byggdes under den föregående fyraårsperioden hade 
18.5% sprinkler. Åren 2007-2011 fanns sprinkler i 6% av de fall som rapporterades. 89% 
var våtrörsystem, 8% torrörsystem och 2% andra typer av system (eller ej korrekt 
rapporterade). 
 
Sprinkler (våtrörsystem) aktiverade vid 95% av bränderna och var effektiva i 92% av 
fallen. En eller två sprinkler aktiverade i 94% av de bränder där sprinkler aktiverade. I de 
fall där sprinklersystemet inte aktiverade berodde det i första hand på att systemet var 
avstängt (62%) eller att det stängdes av (19%). I de fall där det aktiverade men inte 
bedömdes vara effektivt berodde det antingen på att vatten inte nådde branden (43%), att 
vattenflödet inte var tillräckligt (33%) eller på att någon komponent var ur funktion 
(10%). 
 
Antal dödsfall per tusen rapporterade bränder var 82% lägre i de fall sprinkler 
(våtrörsystem) fanns installerade jämfört med de fall där sprinkler inte fanns installerade. 
Direkta brandskadekostnader var 68% lägre med sprinkler. 
 
9.5 Analys av statistik med hänsyn till underliggande 

faktorer 
 
Flera studier, till exempel de som refereras i denna rapport, har visat att boendesprinkler 
reducerar antal omkomna, skadade och brandskadekostnaden vid brand. Men studierna 
har i allmänhet inte vägt in underliggande skillnader mellan bostäder eller 
bostadsområden med sprinkler och bostäder eller bostadsområden utan sprinkler. Det kan 
därmed vara vanskligt att bedöma om det är just förekomsten av boendesprinkler som 
påverkat utfallet eller om det är andra faktorer. Butry [86] har därför genomfört en analys 
där hänsyn tagits till byggnadens ålder, förekomsten av andra brandskyddsåtgärder, 
socio-ekonomiska skillnader mellan populationer, etc. vid bränder i en- och 
tvåbostadshus. Analysen baserades på data från National Fire Incident Reporting System 
(NFIRS), åren 2002 – 2006 där totalt 11 183 incidenter valdes ut. 
 
En tydlig skillnad är att bostäder med boendesprinkler i större utsträckning hade 
nätanslutna brandvarnare än bostäder utan sprinkler. Ungefär 13% av bostäderna med 
sprinkler hade batteridrivna brandvarnare och 68% av dem hade nätanslutna 
brandvarnare. 54% av bostäderna utan sprinkler hade batteridrivna brandvarnare och 
endast 27% av dem nätanslutna brandvarnare. Sannolikt är nätanslutna brandvarnare mer 
tillförlitliga. En annan skillnad var att medelinkomsten var högre i bostäder med sprinkler 
än i bostäder utan sprinkler. Genom ett matchningsförfarande jämfördes incidenter i 
bostäder med sprinkler med likvärdiga bostäder utan sprinkler, så att inverkan av till 
exempel byggnadens ålder, byggnadsarea, typ av brandvarnare, hushållets inkomst, etc. 
inte påverkade sprinklernas mätbara effekt på antal omkomna och skadade vid brand och 
brandskadekostnaden. 
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Analysen av Butry visar att det finns starka belägg för att boendesprinkler förhindrar 
dödsbränder och förhindrar att brandmän skadas vid bränder i en- och tvåbostadshus. 
Sambandet var svagare avseende effekten på personskador på de boende. Detta berodde 
sannolikt på att det statistiska underlaget var för litet. Inga dödsfall fanns rapporterade 
från bränderna i bostäder med sprinkler. Med en beräkningsmodell uppskattades att 
sprinkler förhindrade 7.6 dödsbränder per 1000 bränder i bostäder med sprinkler (och 
någon typ av brandvarnare) jämfört med bostäder utan sprinkler (men med brandvarnare). 
 
Eftersom nätanslutna brandvarnare är vanligare i bostäder med sprinklersystem, skulle det 
kunna vara en väsentlig del av förklaringen till reduktionen av antal omkomna. Men 
dataunderlaget innehåller 21 dödsbränder i osprinklade bostäder med nätanslutna 
brandvarnare. Genom en uppdelning av dataunderlaget i två grupper, en för bostäder med 
batteridrivna brandvarnare och en för bostäder med nätanslutna brandvarnare kunde 
osprinklade bostäder med en viss typ av brandvarnare matchas mot bostäder med 
sprinkler med samma typ av brandvarnare. 
 
Av totalt 11 183 bränder i den fullständiga analysen inträffade 5892 i bostäder med 
batteridrivna brandvarnare. Av dessa fanns sprinkler vid 30 bränder. Eftersom det finns 
batteridrivna brandvarnare erfarenhetsmässigt har sämre tillförlitlighet förväntades 
sprinkler ha enrelativt större inverkan i denna analys. Detta stämde; sprinkler 
uppskattades förhindra 10.1 dödsbränder per 1000 bränder i bostäder med sprinkler (med 
batteridrivna brandvarnare) jämfört med bostäder med enbart batteridrivna brandvarnare. 
 
Av totalt 11 183 bränder i den fullständiga analysen inträffade 3140 i bostäder med 
nätanslutna brandvarnare. Av dessa fanns sprinkler vid 159 bränder. Sprinkler 
uppskattades förhindra 6.3 dödsbränder per 1000 bränder i bostäder med sprinkler (med 
nätanslutna brandvarnare) jämfört med bostäder med enbart nätanslutna brandvarnare. 
 
Jämförelsen mellan bostäder med nätanslutna brandvarnare respektive batteridrivna 
brandvarnare visar alltså att sprinkler ger ett större bidrag till brandsäkerheten i bostäder 
med batteridrivna brandvarnare. Förklaringen är det är lägre sannolikhet att batteridrivna 
brandvarnare fungerar vid brand än nätanslutna brandvarnare. 
 
Sammanfattningsvis ger dessa analyser starkt stöd för att boendeprinkler förhindrar 
dödsbränder i bostäder och personskador på brandmän i betydligt högre utsträckning än 
enbart brandvarnare. Det är dock det inte klart i vilken utsträckning som civila 
personskador eller skador på egendom reduceras. 
 
Baserat på analysen kan följande uppskattning göras; om antalet enbostadshus i USA med 
sprinkler ökar från dagens 1% till 10% av byggnadsbeståndet skulle antalet omkomna vid 
bostadsbränder minska med 194 personer per år, 567 personer färre skulle skadas vid 
brand och 735 färre brandmän skulle skadas vid insats. 
 
9.6 Minskning av sjukvårdskostnader för 

personskador 
 
Det finns en hel del information och analyser som visar att boendesprinkler reducerar 
dödligheten, antal skadade och brandskadekostnaderna vid bostadsbränder, till exempel 
de som refereras i denna rapport. Hall, et al [87] har analyserat reduktionen av kostnaden 
för personskador i bränder med boendesprinkler. Målsättningen var att ta fram en bättre 
värdering av inverkan på kostnaderna för personskador, inverkan av brandens storlek på 
brännskador och andra brandrelaterade personskador och sedan bedöma den information 
som finns tillgänglig på de kostnader förknippade med dessa skador. Hypotesen var att 
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det faktum att en brands omfattning blir mindre inte enbart minskar skadefrekvensen utan 
också personskadornas allvarlighetsgrad. 
 
En beräkningsmodell användes för att undersöka inverkan på antal personskador och 
personskadekostnaden per 100 bostadsbränder. Kostnadsdata fanns tillgänglig för 
(a) direkta sjukvårdskostnader, (b) juridiska och ansvarskostnader, som vanligtvis är 
relativt låga, (c) kostnader för förlorad arbetstid, som vanligtvis är i samma 
storleksordning som de direkta sjukvårdskostnaderna och (d) kostnader för sveda och 
värk. Det sistnämnda tenderade att dominera totalt och bygger till stor del på den 
bedömning som görs för varje enskilt fall. Sprinklers inverkan beräknades för de totala 
kostnaderna av kombinationen av (a) till (d) och för enbart sjukvårdskostnaderna. 
 
Effekterna beräknades för tre olika åldersgrupper; barn (i åldern 0-14 år), äldre vuxna 
(i åldern 65 år och äldre) och andra vuxna (åldrarna 15-64 år) och för fyra typer av 
skador; enbart brännskador, enbart inhalation av rök, både brännskador och inhalation av 
rök och andra typer av skador. De huvudsakliga resultaten från studien visar att 
boendesprinkler reducerar (räknat per 100 bostadsbränder): 
 
• Antalet skador vid bostadsbränder med 29%. 
• De direkta sjukvårdskostnaderna med 53%. 
• De totala sjukvårdskostnaderna med 41%. 
 
De totala sjukvårdskostnaderna inkluderar de medicinska kostnaderna och kostnaderna 
för förlorad arbetstid och sveda och värk. Det sistnämnda tenderar att vara betydligt mera 
kostsamt än enbart de direkta sjukvårdskostnaderna. Det kan noteras att reduktionen är 
lägre för de totala sjukvårdskostnaderna än de direkta, åtminstone i beräkningsmodellen. 
 
Resultat för respektive åldergrupp visar att boendesprinkler påverkar (räknat per 
100 bostadsbränder) kostnaderna enligt nedan: 
 
• För barn (i åldern 0-14 år) reduceras antal personskador med 72%, de direkta 

sjukvårdskostnaderna minskar med 85% och de totala sjukvårdskostnaderna minskar 
med 78%. 

• För vuxna (åldrarna 15-64 år) reduceras antal personskador med 30%, de direkta 
sjukvårdskostnaderna minskar med 52% och de totala sjukvårdskostnaderna minskar 
med 39%. 

• För äldre vuxna (i åldern 65 år och äldre) ökar antal personskador med 12%, de 
direkta sjukvårdskostnaderna minskar med 41% och de totala sjukvårdskostnaderna 
minskar med 23%. 

 
Det faktum att sprinkler minskar en brands storlek kan få det att verka säkrare att försöka 
genomföra manuell brandsläckning. Detta kan förklara det faktum att antalet 
personskador faktiskt ökar för ålderskategorin äldre vuxna (i åldern 65 år och äldre). Det 
betyder att personer ur denna ålderskategori i större utsträckning försöker bekämpa en 
brand och därmed löper en större risk att skadas. 
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9.7 Boendesprinklersystems effektivitet mot brand i 
sängkläder  

 
En granskning av brandstatistik visar att de flesta dödsbränder i vårdhem uppstår när 
vårdtagare oavsiktligt antänder bäddprodukter eller sovkläder när de är i sängen. De flesta 
av dessa bränder uppkommer på grund av sängrökning. BRE Global har sammanställt 
information från verkliga bränder som beskriver hur bränderna uppstår och vilken typ av 
personskador som blir följden. Man har även genomfört försök med sprinkler [88]. 
 
Sex stycken sprinklerförsök genomfördes för att undersöka hur stor en brand behöver 
vara för att aktivera en boendesprinkler och om det är troligt att en person som är i 
direktkontakt med flammorna kan överleva. Försöken genomfördes i ett relativt litet rum 
med golvytan 3.6 m × 2.4 m med 2.4 m takhöjd. Rummet möblerades med en säng med 
madrass, kudde och sängkläder. En nedåtriktad sprinkler installerades i taket. Ett stycke 
av en styckad gris med skinn sveptes in i sovkläder och bäddades ned i sängen. Två 
termoelement installerades mot skinnet. Branden startades med en tändsticka som 
antingen antände bäddprodukterna eller sovkläderna. I fem av försöken aktiverades 
sprinklern på traditionellt sätt, det vill säga av värmen från branden. I samtliga dessa 
försök bedömdes att en verklig person troligen inte skulle ha överlevt eller i bästa fall fått 
mycket allvarliga brännskador. I ett av försöken installerades en brandvarnare och 
sprinklern aktiverades manuellt när den larmade. I detta försök var temperaturerna vid 
”personen” låga och det är troligt att en verklig person skulle ha överlevt. 
 

10 Andra typer av sprinklersystem 
 
Under senare år har andra typer av sprinklersystem för bostäder utvecklats. Två system 
beskrivs nedan. 
 
10.1 Det mobila sprinklersystemet Q1 
 
Det mobila sprinklersystemet Q1 är ett svenskutvecklat system för befintliga 
boendemiljöer där det finns ett ökat behov av brandskydd, till exempel för äldre, 
storrökare, dementa eller handikappade i vårdboenden eller hemmiljö, se figur 10. 
Systemet består av en enhet som innehåller en 130 liters vattentank, en högtryckspump, 
en brandlarmcentral och ett integrerat vattendimmunstycke. Enheten är flyttbar, utan 
vatten väger den cirka 65 kg och kopplas till elnätet (230 V). Systemet aktiveras av en 
separat rök- och värmedetektor. Vattenmängden är tillräcklig för 15 minuters varaktighet. 
Extra munstycken, till exempel ovanför särskilda brandriskområden som spis eller säng 
eller i anslutande rum kan kopplas till enheten. 
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Figur 10 Principiell installation av ett mobilt sprinklersystem i ett rum. Illustrationen publicerad 

med benäget tillstånd av Q-FOG i Nora AB. 

Systemet har utvärderat i brandförsök i enlighet med dokumentet ”Lätt monterbara 
automatiska släcksystem” [89] som har tagits fram av det norska Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. 
Flera fall finns dokumenterade där systemet aktiverat och troligen förhindrat 
dödsbränder [90]. 
 
Det finns även en version av systemet där det ansluts direkt till en vattenledning i 
byggnaden och där vattentanken alltså inte krävs. 
 
Sverige och Norge har varit ett föregångland avseende utveckling och tillämpning av 
mobila sprinklersystem. I juni 2015 publicerade dock brittiska BRE Global den första 
utgåvan av Loss Prevention Standard 1655 med krav och en brandprovningsmetod för 
vattendimsystem för personskydd i byggnader [91]. Avsikten är att systemen skall 
brandskydda en specifik yta i ett rum. Installationen skall därför föregås av en riskanalys 
som visar att brandrisken finns inom systemets täckningsarea. Avsikten är inte att 
systemen skall ses som en ersättning, utan ett komplement, till ett fast installerat 
sprinklersystem. Brandprovningsmetoden innehåller två brandscenarier som, baserat på 
en analys av verkliga bränder, anses karakteristiska för bränder i bostäder. Det första 
brandscenariot är representativt för en brand som startar i bäddprodukter eller kläder i 
närheten av en person. Det andra scenariot representerar en dold brand där systemet skall 
kontrollera brandspridningen till andra närliggande föremål. Systemet skall aktiveras av 
en rökdetektor, skall ha en täckningsarea som är minst 6 m2 och minst 10 minuters 
varaktighet. Vidare kräver man att systemet skall vara oberoende av en extern elkraft i 
minst 72 timmar. Någon jämförelse av kravnivån i dokumentet från Sverige och Norge 
och de brittiska kraven har inte gjorts. 
 
Tillverkaren av Q1 listar ett knappt hundratal incidenter på sin hemsida där systemet har 
aktiverat. I många av fallen har det gått att fastställa att liv räddades av systemet [92]. I 
ett pilotprojekt år 2012 installerade Köpenhamns kommun ett femtiotal mobila 
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sprinklersystem hos personer med förhöjd sannolikhet för brand. Projektet blev 
omedelbart en framgång och ytterligare 220 stycken system köptes in under 2013 och 
2014. Efter tre år utvärderades projektet och det visade sig att nio liv sannolikt hade 
räddats och brandskadekostnaderna hade reducerats [93]. 
 
Mellan åren 2011-2013 drev MSB ett projekt för att utvärdera effektiviteten av mobila 
sprinklersystem. I projektet ingick även att utvärdera kommunens utplaceringsstrategi, det 
vill säga hur väl kommunen lyckats identifiera riskpersoner där mobila sprinklersystem 
placerats ut [94]. De kommuner som ingick i projektet var Norrköping, Karlstad och 
Örebro. När detta skrivs finns emellertid inte någon färdig utvärdering av projektet, bland 
annat beroende på att det varit svårt att systematiskt få information om bränder/händelser 
där mobila sprinklersystem har aktiverat [95]. Men några konkreta fall finns 
dokumenterade i olycksutredningar från lokala räddningstjänster: 
 
Fall 1: Ett mobilt sprinklersystem fanns installerat i lägenheten hos en kvinna i 
90-årsåldern på ett äldreboende. Kvinnan var rökare och personal hade tidigare noterat 
såväl brännmärken på lakan som aska och fimpar i en papperskorg. Strax innan midnatt i 
mitten av sommaren aktiverar det automatiska brandlarmet och två personer som utgör 
nattpersonal hör utrymningslarmet. De kontrollerar vilket rum som har utlöst larmet och 
ringer 112 innan de gemensamt utrymmer kvinnan från hennes rum. Branden startade på 
skrivbordet där en tidning och några sedlar brann. Det mobila sprinklersystemet 
aktiverades i ett tidigt skede av brandförloppet och begränsade branden till 
startföremålen. Samtliga boende och personal på äldreboendet var fysiskt oskadda [96]. 
 
Fall 2: Ett mobilt sprinklersystem fanns installerat i lägenheten på ett gruppboende 
(LSS-boende). Larm inkommer till räddningstjänsten som ett automatiskt brandlarm och 
när man kommer till platsen informerar personalen på boendet att det brinner i en 
lägenhet och att en person är kvar. Personalen har försökt ta sig in i sovrummet i 
lägenheten och försökt släcka branden med en handbrandsläckare. Men på grund av 
rökutvecklingen och för att personen blockerat dörren med en byrå har man inte lyckats 
släcka branden eller evakuera personen. Räddningstjänsten lyckas dock ta sig in i 
sovrummet. Enligt uppgift var hela sovrummet rökfyllt och det brann i en hög med kläder 
på golvet. Personen som räddades inandades rök men fick lämna sjukhuset dagen efter. 
Insatsen föranledde en närmare utredning eftersom det var den första branden i 
kommunen med ett mobilt sprinklersystem. Det var även oklart om sprinklermunstycket 
som var placerat i sovrummet (brandrummet) verkligen hade aktiverat och hur detta 
påverkat händelseförloppet. Utredningen visade att munstycket i sovrummet inte 
aktiverat, vilket visade sig bero på en felkoppling i systemets kontrollpanel. Inget 
fullskaligt test hade genomförts vid driftsättningen av systemet och därmed hade inte 
felkopplingen upptäckts. Utredningen visade även att texten på manöverpanelen var 
vilseledande, vilket i stressande situation kan föranleda att systemet stängs av istället för 
att aktiveras. Dessutom kan ljud- och ljussignaler från larmdonet placerade ovanför 
manöverpanelerna bidra till att informationen på manöverpanelerna inte uppfattas. 
Personalens utbildning om handhavandet av systemet visade sig också vara 
bristfällig [97]. 
 
Fall 3: En kvinna boende i en lägenhet i en vårdanläggning hade genom kombination 
rökare, hög ålder och handikapp bedömts utgöra en brandrisk. Därför hade ett mobilt 
sprinklersystem installerats i vardagsrummet där hon normalt rökte. Kvinnan lagar själv 
ingen mat och kommunen hade därför inte sett något behov av att skydda köket med 
sprinkler. Lägenheten var försedd med traditionellt automatiskt brandlarm som är 
vidarekopplat till SOS Alarm. Vid brandtillfället satt kvinnan, precis som man förutsatt, i 
sin fåtölj i vardagsrummet. Branden i fåtöljen och i kvinnan var släckt när 
räddningstjänsten anlände. Kvinnan brännskadades men överlevde. Eftersom systemet 
var igång stängde brandmännen av vattnet genom att rycka ut huvudsäkringen i 
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elcentralen. Någon avstängningsanordning för systemet hittade man inte. Sannolikt 
bidrog systemet till att begränsa personskador som brandskadorna i fastigheten. För att 
minska de vattenskador som uppkommer av sprinklervattnet behöver dock såväl 
brandpersonal som vårdpersonal ha kunskap om hur man stänger av anläggningen. En 
tydlig instruktion för hur systemet stängs av bör sitta i anslutning till larmknappen [98]. 
 
Fall 4: I en fastighet finns två olika vårdverksamheter i två våningsplan. På övre 
våningen finns ett gruppboende omfattande åtta lägenheter för personer med psykiska 
funktionshinder. På första våningen finns ett stödboende med sju lägenheter för psykiskt 
funktionshindrade. Varje lägenhet är på cirka 25 kvadratmeter, har eget kök och 
gruppboendet är bemannat dygnet runt. Efter ett antal brandtillbud i fastigheten har 
mobila sprinklersystem installerats i flera lägenheter. Vid tre tillfällen har systemet 
aktiverat på grund av brand. För en av hyresgästerna, som förekommer i detta fall, har det 
brunnit vid ett tidigare tillfälle varvid systemet aktiverade och släckte branden. Vid ett 
tillfälle startade en brand i en pizzakartong placerad på spisen. Systemet aktiverade och 
släckte branden. Mannen är multihandikappad, förutom sitt psykiska handikapp och 
dessutom rökare. Han har vid ett flertal tillfällen orsakat såväl bränder som tillbud och 
han en tendens att somna när han sitter och röker. Vid den aktuella branden hade mannen 
gått in i badrummet för att röka. I badrumet fanns inget sprinklermunstycke. Mannen har 
troligtvis somnat och tappat cigaretten på kläderna som antänt. När personalen 
uppmärksammar larmet brinner mannens hår och kläderna på överkroppen. Man lyckas 
släcka branden och förhindrade därmed livshotande skador. Det mobila sprinklersystemet 
aktiverade men hade ingen effekt mot branden eftersom badrummet inte hade något 
munstycke. Om lägenheten förses med fler munstycken utökas skyddet eftersom mannen 
på grund av sitt handikapp saknar förmåga att agera rationellt när något inträffar [99]. 
 
10.2 Automist och Automist Smartscan 
 
Det engelska företaget Plumis Ltd har lanserat Automist, ett brandskydd utformat för att 
integreras i bostäder som ett billigare alternativ till traditionella sprinkler. Systemet består 
av en eller flera värmedetektorer som via en brandlarmcentral är kopplad till en 
högtryckspump till vilken en eller flera munstycken ansluts. För en diskret installation 
kan ett munstycke integreras i kökskranen, placeras på en köksbänk eller väggmonteras, 
se figur 11. Företaget menar därmed att man täcker en bostads högriskområden. 
Munstycken för väggmontage installeras mellan 600 mm till 1100 mm över golvet och 
riktas mot brandriskområdet. Ett munstycke ger 5.3 liter/minut vid 80 bars tryck och skall 
installeras så att det är riktat mot och inom 5 m från det potentiella brandriskområdet. 
 

   
 
Figur 11 Placering av munstycken för Automist systemet, antingen integrerat i köksblandaren, 

placerat på köksbänk eller väggmonterat. Foton publicerade med benäget tillstånd av 
Plumis Ltd. 

Högtryckspumpen kan placeras under diskbänken och ansluts direkt till tappvattnet. 
Normalt är systemet aktiverat i 30 minuter och stängs sedan av men kortare eller längre 
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varaktighet kan programmeras i brandlarmcentralen. Systemet har brandprovats av BRE 
Global där man demonstrerat att systemet kan åstadkomma en överlevnadsbar miljö i 
termer av att brandgastemperaturen i rummet såväl som koncentration av toxiska gaser 
begränsas. De brandkällor som användes vid försöken hämtades från DD8458-1 (utkast 
till vattendimstandard) och BS EN 1869 (standard för provning av brandfiltar). Dessa 
brandkällor speglar brand i stoppade möbler respektive brand i kokkärl. Systemet 
uppfyller dock formellt inte kraven i provningsstandarderna. 
 
Systemet har vidareutvecklats (Automist Smartscan) så tillvida att det väggmonterade 
munstycket är vridbart, se figur 12. Systemet aktiveras av en värmedetektor placerad i 
taket. Med hjälp av en inbyggd infraröd sensor riktas munstycket automatiskt mot 
branden och påbörjar vattenbegjutning [100]. Varje munstycke ger 5.6 liter/min vid 
90 bars tryck och är placerat i en 50 mm djup låda som installeras mellan 1200 mm till 
1300 mm över golvet. Avsikten med denna relativt låga placering är att vattendropparna 
inte ska förångas i det varma brandgaslagret. Systemet har brandprovats [101, 102] i 
enlighet med de provningsmetoder som finns i BS 9252 och BS 8458. 
 

 
 
Figur 12 Väggmonterat, vridbart munstycke som riktas mot branden med hjälp av en inbyggd 

infraröd sensor efter att en värmedetektor detekterat en brand i rummet (vänster) och 
en illustration av vattendistributionen i rummet. Illustrationer publicerade med benäget 
tillstånd av Plumis Ltd. 

11 Diskussion 
 
Medelivslängden i Sverige ökar samtidigt som antalet personer med demenssjukdom ökar 
och med att allt fler äldre bor hemma. Givet detta finns en tydlig målgrupp för förlåtande 
system och produkter. Personer som inte själva kan förväntas agera, eller agera rationellt, 
om en brand inträffar behöver tekniska lösningar för att skyddas. För att få ett ordentligt 
genomslag i den nationella dödsbrandstatistiken bör dock en betydligt bredare 
användning vara eftersträvansvärt. 
 
Nedan sammanfattas resultatet från studien tillsammans med en diskussion av 
utvecklingspotentialen för de olika systemen eller produkterna. 
 
Självslocknande cigaretter  
 
Från och med den 17 november 2011 är det krav på att cigaretter som tillhandahålls på 
den europeiska marknaden ska vara självslocknande men vissa länder införde kravet 
några år tidigare. I USA har samtliga 50 delstater motsvarande krav sedan år 2012. Flera 
studier från olika marknader visar dock att införandet av självslocknande cigaretter haft 
mycket begränsad eller ingen påverkan på antal omkomna vid bränder. 



48 

 

Antändlighetsförsök visar också att självslocknande cigaretter inte har mindre benägenhet 
att antända brännbart material än konventionella cigaretter. 
 
Utvecklingspotential: Det förefaller finnas en potential för att förbättra självslocknande 
cigaretter och den provningsmetod som används för att utvärdera cigaretterna. 
 
Självsläckande ljus och ljussläckare 
 
Självsläckande ljus skall uppfylla kraven i EN 15493 där ljusen skall självslockna på ett 
tillfredställande sätt vid provning. Normalt är ljusen utformade så att veken inte går hela 
vägen genom ljuset. Det finns även olika produkter för att göra levande ljus mer 
brandsäkra, bland annat en produkt i form av en cylindrisk hylsa som träs över den nedre 
delen av ljuset (endast kronljus) och som förhindrar ljuset från att brinna ända ner till 
ljusstaken. Försök med ljussläckare visar att de i princip helt kan förhindra antändning av 
omkringliggande, brännbart material om de appliceras korrekt på stearinljuset. 
 
Utvecklingspotential: Sannolikt finns relativt liten potential för att förbättra produkterna 
ytterligare. Den största potentialen torde ligga i att ge dessa produkter ett större 
genomslag på marknaden genom regler och/eller information. Här kan dessutom noteras 
att batteridrivna ljus är ett alternativ till levande ljus. 
 
Svårantändliga möbler och madrasser 
 
I Sverige finns krav på att alla stoppade möbler och madrasser som säljs på den svenska 
marknaden till en enskild konsument inte ska antändas av en glödande cigarett. Efter ett 
flertal bränder på vårdanläggningar och fängelser i början av 2000-talet stod det klart att 
madrasser som endast klarar av att motstå en glödande cigarett och ibland även en mindre 
gaslåga inte ger tillräckligt brandskydd. De som svarar för offentlig upphandling inom 
landsting och kommuner uppmärksammade problemet och man började ställa högre 
brandkrav, inte bara på madrasser utan på den lösa inredningen överlag. För normal 
miljö, där brandrisken bedöms vara låg, är kraven på möbler/madrasser samma som 
rekommendationerna för offentlig miljö, det vill säga att de ska klara av att motstå en 
cigarett och en mindre gaslåga. I lokaler där det råder stor risk för anlagd brand, till 
exempel inom psykiatrisk vård eller liknande, ställs dock högre brandkrav. För madrasser 
hänvisas till SS 876 00 10, som i sin tur hänvisar till provning enligt den nordiska 
standarden NT FIRE 055, vilken är en fullskalig metod för att utvärdera en produkts 
brandutveckling och rökproduktion under välventilerade förhållanden. 
För möbler hänvisar ”vårdbäddsstandarden” till provning enligt den nordiska standarden 
NT FIRE 032 när det råder stor risk för anlagd brand. 
 
Utvecklingspotential: Det finns brandsäkra möbler och madrasser på marknaden som 
uppfyller högre krav än de som ställs på normala konsumentprodukter. Dessa produkter 
bör användas i miljöer där sannolikheten för antändning via rökning bedöms som hög. 
 
Svårantändliga bäddprodukter 
 
Det finns provningsstandarder för så kallade bäddprodukter som innefattar madrasskydd, 
filtar, täcken, kuddar, sängkläder m.fl. Produktens antändlighet mot en cigarett och/eller 
en gaslåga provas på liknande sätt som man provar madrasser (se ovan). Men det finns 
inga lagkrav på att bäddprodukter, varken för vanliga konsumenter eller offentlig miljö, 
skall brandprovas. Inom sjuk- och kriminalvård har man dock börjat ställa högre krav vid 
upphandlingar och det hänvisas då ofta till ”vårdbäddsstandarden” SS 786 00 01, som 
även innefattar olika brandkrav på filtar, täcken, kuddar, lakan etc., beroende på vilken 
riskmiljön är. Vanligen ställs krav på att bäddprodukter ska motstå en cigarett vid normal 
riskmiljö och en cigarett plus gaslåga vid högre riskmiljöer. 
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Utvecklingspotential: Sannolikt är möjligheten att utveckla mer brandsäkra 
bäddprodukter relativt liten. Istället bör fokus vara att använda de bäddprodukter som 
uppfyller högre brandkrav, särskilt i miljöer där sannolikheten för antändning via rökning 
bedöms som hög. 
 
Jordfelsbrytare 
 
En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i elcentralen och skyddar i de flesta 
fall mot personskada och uppkomst av brand. Från och med den 1 januari 2000 finns det 
krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, förskolor och fritidshem. 
Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även elinstallationer som utvidgas eller 
ändras. 
 
I en dansk fältstudie undersöktes närmare 1000 jordfelsbrytare installerade i framförallt 
bostadshus. Studien visade att 7% av jordfelsbrytarna inte fungerade. Studien omfattade 
även en kontroll av testknappen. Kontrollen visade att över hälften av de defekta 
jordfelsbrytarna (4% av de brytare som ingick i studien) kunde lösas ut med testknappen. 
Detta innebär alltså ett säkerhetsproblem eftersom det föranleder användaren att tro att 
brytaren fungerar, när den i själva verket är defekt. I en uppföljande fältstudie provades 
1700 jordfelsbrytare i danska elinstallationer. Av det totala antalet jordfelsbrytare var det 
159 stycken som inte fungerade, det vill säga 9.4%. Även denna studie omfattade en 
kontroll av funktionen hos testknappen. Nästan 6% av de defekta jordfelsbrytarna kunde 
lösas ut med knappen. 
 
Vid tillsyn av svenska campingplatser och småbåtshamnar under 2012 provades 1378 
jordfelsbrytare. 88 stycken av samtliga jordfelsbrytare (6.3%) fungerade inte. Av dessa 
var sju stycken trasiga och fyra stycken gick inte att återställa sedan de löst ut. Av de 88 
som inte löste ut var det 52 stycken (3.8% av samtliga jordfelsbrytare) som inte fungerade 
när de provades med testknappen. 
 
Utvecklingspotential: Tre fältstudier visar att knappt 10% av de provade jordfelsbrytarna 
inte fungerade, vilket talar för att regelbunden provning och eller utbyte är ett sätt att 
åtminstone förbättra tillförlitligheten hos produkterna. Det har inte gått att hitta några 
studier som visar om införandet av jordfelsbrytare verkligen reducerar antalet bränder. 
 
Spisvakter 
 
En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spishällen och som vid risk för brand 
larmar eller bryter spänningen till spisen. Spisvakter kan ha detektorer som reagerar på 
rök, värme, rörelse eller en kombination av dessa. Det finns en del dokumenterade försök 
med spisvakter men eftersom teknikutvecklingen gått snabbt de senaste åren är resultaten 
inte säkert relevanta för dagens teknik. Det finns få dokumenterade praktiska erfarenheter 
och inga analyser baserat på statistik som visar om spisvakter reducerar antalet omkomna 
vid brand. Under 2015 publicerades en harmoniserad EU-standard (SS-EN 50615) för 
provning av spisvakter. Vid proven är en utmaning för tillverkarna att spisvakten skall 
klara att skilja en begynnande farlig situation, till exempel när ett kokkärl med varm olja 
närmar sig självantändningstemperaturen, från normal matlagning. Om spisvakten ofta 
bryter spänningen till spisen vid normal drift kan brukaren tappa förtroende för tekniken 
som blir ett irritationsmoment. 
 
Utvecklingspotential: För tillfället finns sannolikt relativt liten potential för att förbättra 
produkterna ytterligare eftersom den första utgåvan av standarden är nypublicerad. Med 
en bredare användning av spisvakter kommer det på några års sikt att vara möjligt att 
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dokumentera praktiska erfarenheter och därmed eventuellt förbättra 
produkterna/standarden. 
 
Brandvarnare 
 
Brandvarnare detekterar brandrök och ger ett akustiskt larm. Sedan år 1999 kräver 
Boverkets byggregler (BBR) att brandvarnare ska installeras i alla nybyggda bostäder. 
För äldre bostäder finns det ett allmänt råd från MSB som säger att brandvarnare bör 
finnas där någon sover. 
 
I en amerikansk studie undersöktes hur länge brandvarnare fungerar 2, 4, 6, 8 eller 10 år 
efter installation i bostäder med högst sannolikhet för dödsbränder. Samtliga 
brandvarnare var batteridrivna (litiumbatteri) och installerade i bostäder med hög 
sannolikhet för dödsbränder. Av de totalt 800 hushåll som ingick i analysen hade totalt 
1884 brandvarnare installerats, det vill säga i snitt 2.4 brandvarnare per hushåll. Vid tiden 
för studien var 1398 (74.2%) av dem fortfarande installerade. Av dessa var 1348 (96.4%) 
korrekt installerade och 929 (66.4%) fungerande. 429 brandvarnare som demonterades, 
granskades och provades. Totalt bedömdes 161 stycken av dessa brandvarnare (37.5%) 
vara funktionsdugliga och totalt 268 stycken (62.5%) som icke funktionsdugliga. 
 
I en annan amerikansk studie undersökes funktionsdugligheten av brandvarnare beroende 
på typ av brandvarnare och typ av batteri. I 633 hushåll gjordes hembesök 42 månader 
(3.5 år) efter att brandvarnare installerats. Funktionen hos brandvarnarna provades med 
artificiell rök och vid besöket gjordes en intervju om förekomsten av fellarm. Totalt fanns 
1898 brandvarnare installerade i de 633 hushållen, alltså i genomsnitt tre brandvarnare 
per hushåll. I 414 (65.4%) av hushållen fungerade samtliga installerade brandvarnare, i 
174 (27.5%) av hushållen fanns minst en fungerade brandvarnare och i 45 (7.1%) av 
hushållen fungerade ingen av brandvarnarna. Studien visar ett samband mellan 
rapporterad förekomst av fellarm och funktionsduglighet. Enligt flera studier är 
brandvarnare av joniserande typ mer benägna att ge fellarm vid matlagning. I denna 
studie stod brandvarnare av joniserande typ för nästan dubbelt så många rapporterad 
fellarm och hade urtaget eller bortkopplat batteri i nästan dubbelt så många fall. Studiens 
övergripande slutsats var att kombinationen av brandvarnare av optisk typ med 
litiumbatterier uppvisade störst sannolikhet att fungera efter 3.5 år och att de dessutom 
uppvisar lägst sannolikhet att ge fellarm. 
 
Under år 2013 - 2014 genomfördes en kartläggning om användningen av brandvarnare i 
norska bostäder och i vilken grad de boende har kunskap om och uppfyller 
myndighetskraven och rekommendationer om installation och underhåll. Studien 
omfattade totalt 628 bostäder i ett representativt urval av befolkningen. Drygt 8% av 
bostäderna uppfyllde minimikravet och hade en installerad brandvarnare medan 90% av 
bostäderna hade mer än en brandvarnare. 85% av de kartlagda brandvarnarna var 
batteridrivna och 3% var nätansluta. 12% var nätanslutna och hade en batteri back-up.  
Brandvarnarnas funktion provades genom att använda testknappen och 90% av samtliga 
brandvarnare fungerade. 
 
En amerikansk studie visar att mer än en tredjedel (37%) av alla dödsfall inträffade vid 
bränder där brandvarnare inte fanns installerade. Det kan alltså finnas ett samband mellan 
lägre medvetenhet om brandrisker (större sannolikhet för brand) med lägre förekomst av 
brandvarnare. En fjärdedel (23%) av dödsfallen inträffade i bostäder där brandvarnare 
fanns installerade, men där den inte fungerade. Dödligheten per 100 rapporterade 
bostadbränder var mer än dubbelt så hög i bostäder som inte hade någon fungerande 
brandvarnare, det vill säga där ingen brandvarnare fanns eller där den inte larmade. Utan 
fungerande brandvarnare var dödligheten 1.18 dödsfall per 100 bränder jämfört med 0.53 
dödsfall per 100 bränder i bostäder med fungerande brandvarnare. Sannolikheten för att 
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omkomma vid en bostadsbrand mer än halverades alltså i bostäder med fungerande 
brandvarnare. 
 
Försök visar att kombinationsdetektorer med kolmonoxid (CO) sensorer kan larma i ett 
tidigare skede vid en glödbrand än optiska detektorer. I genomsnitt var skillnaden strax 
under två timmar. Placeringen av kombinationsdetektorerna verkar inte ha någon större 
inverkan på tiden till larm, vilket talar för att kolmonoxiden fördelas jämnt i 
rumsvolymen. Till skillnad från traditionella rökdetektorer är CO-sensorer inte känsliga 
för damm, vattenånga eller rök från matlagning. Därmed kan antal fellarm minskas om än 
inte elimineras helt och hållet. Detta innebär att CO-detektorer kan ha ett lågt gränsvärde 
för larm utan att påverka antalet falsklarm till skillnad från traditionella rökdetektorer 
vars larmgränsvärde är en balans mellan tidig upptäckt av brand och antalet falsklarm.  
 
Vissa människor omkommer i bränder, trots en fungerande brandvarnare. Jämfört med 
dödsfall till följd av bränder där det inte fanns någon brandvarnare eller där den inte 
fungerade hade dessa offer minst en egenskap som innebar att de hade kortare tid på sig 
att utrymma när larmet ljöd. Antingen för att de var nära branden eller för att de hade 
sämre möjlighet att utrymma eftersom de bekämpade branden eller för att de var 
förhindrade att agera snabbt. 
 
Utvecklingspotential: Det är allmänt vedertaget att joniserande detektorer reagerar 
tidigare än optiska detektorer vid flammande bränder och det omvända, att optiska 
detektorer reagerar snabbare vid glödbränder. Båda teknikerna blev kommersiellt 
tillgängliga på 1960-talet och har förändrats mycket lite sedan dess. De två 
detektionsprinciperna kan komineras i en och samma brandvarnare och finns 
kommersiellt tillgängligt. Nackdelen är emellertid att sannolikheten för fellarm också kan 
öka och för att undvika fellarm krävs en logik som hanterar detektionsprincipernas 
svagheter. Med multi-sensorteknik i kombination med beräkningsalgoritmer går det att 
förhindra en stor andel onödiga larm. Samtidigt kan beräkningsalgoritmerna ge tidigare 
eller lika snabb detektion som konventionella detektorer. Om brandvarnare blir en del i 
det tekniska systemet i hushållet och ges ”intelligens”, till exempel genom att bli en del i 
styrningen av luftkvalitet och luftkonditionering, och inte bara var en enhet som ”ger ett 
akustiskt larm” är det troligt att den skulle prioriteras högre av den enskilda användaren. 
Därmed skulle även funktionen prioriteras på ett annat sätt. Med dagens 
mobiltelefonteknik finns även potential att utveckla överföringen av larmet, till 
larmcentral, hemtjänst, grannar och/eller anhöriga. Larmöverföring av både brandlarm 
och inbrottslarm till egna eller externa larmcentraler samt utryckning av väktare och/eller 
räddningstjänst erbjuds normalt redan av de larmföretag som erbjuder hemlarm. 
 
Boendesprinklersystem 
 
Tekniken med boendesprinkler utvecklades i USA i början av 1970-talet där den 
nuförtiden är vanlig i både en- och flerbostadshus och andra boendeformer. Tekniken 
introducerades i Sverige i början av 2000-talet och är sedan 2012 ett krav i nybyggda så 
kallade särskilda boenden. Det finns omfattande dokumenterad erfarenhet av 
boendesprinkler från USA, dels från enskilda kommuner och dels via nationellt insamlad 
statistik. En studie baserad på nationell statistik visar att kombinationen av 
boendesprinkler och nätanslutna brandvarnare reducerar sannolikheten att omkomma vid 
brand med i storleksordningen 85%. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att 
brandvarnare är en del av konceptet med boendesprinkler. 
 
Flera studier visar att boendesprinkler reducerar antal omkomna, skadade och 
brandskadekostnaden vid brand. Men studierna har i allmänhet inte vägt in underliggande 
skillnader mellan bostäder eller bostadsområden med sprinkler och bostäder eller 
bostadsområden utan sprinkler. Det kan därmed vara vanskligt att bedöma om det är just 
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förekomsten av boendesprinkler som påverkat utfallet eller om det är andra faktorer. En 
amerikansk analys där hänsyn tagits till byggnadens ålder, byggnadsarea, typ av 
brandvarnare, hushållets inkomst, etc. visar dock att det finns starka belägg för att 
boendesprinkler förhindrar dödsbränder och förhindrar att brandmän skadas vid bränder i 
en- och tvåbostadshus. Med en beräkningsmodell uppskattades att sprinkler förhindrade 
7.6 dödsbränder per 1000 bränder i bostäder med sprinkler (och någon typ av 
brandvarnare) jämfört med bostäder utan sprinkler men med brandvarnare. 
 
Utvecklingspotential: Boendesprinklerkonceptet, det vill säga kombinationen av 
särskilda sprinklersystem anpassade för bostäder och brandvarnare reducerar markant 
sannolikheten (framförallt om brandvarnarena är nätanslutna) för att omkomma eller 
skadas vid brand. Det finns dock situationer där larmet från brandvarnaren inte 
uppmärksammas och där sprinklern aktiverar för sent för att rädda liv eller förhindra 
personskador. Teknik för termisk aktivering i ett tidigare skede av brandförloppet är en 
möjlighet att förbättra tekniken ytterligare. 
 
Mobila sprinklersystem 
 
Mobila sprinklersystem har funnits några år på den svenska marknaden. Till skillnad från 
boendesprinkler aktiverar de normalt tidigare i ett brandförlopp eftersom de aktiveras av 
en rökdetektor. Det finns ett stort antal dokumenterade fall, inklusive olycksutredningar 
från kommunal räddningstjänst, där mobila sprinklersystem förhindrat dödsbränder, 
däremot finns inga studier som visar hur den nationella dödsbrandstatistiken påverkats. 
 
Utvecklingspotential: Genom återkoppling från verkliga bränder har systemen succesivt 
förbättrats. Mer praktisk erfarenhet och utvärdering, som går längre än de rent tekniska 
aspekterna, krävs för att utreda systemens eventuella brister i ett större perspektiv. 
 
Andra typer av sprinklersystem 
 
I rapporten beskrivs en ny typ av sprinklersystem med ett väggmonterat munstycke som 
är vridbart. Systemet aktiveras av en värmedetektor placerad i taket. Med hjälp av en 
inbyggd infraröd sensor riktas munstycket automatiskt mot branden och påbörjar 
vattenbegjutning. Systemet är mer tekniskt komplicerat än ett traditionellt 
boendesprinklersystem men vattenflödet per munstycke är i andra sidan bara en femtedel 
av flödet från de boendesprinkler som ger lägst vattenflöde. 
 
Utvecklingspotential: Eftersom systemet är helt nytt saknas praktisk erfarenhet och det 
är svårt att bedöma dess utvecklingspotential. 
 

12 Slutsatser 
 
En entydig definition av förlåtande system eller produkter saknas men inom ramen för 
projektet föreslogs följande definition: ”System eller produkt som medger en individ att 
göra fel utan att skadas eller omkomma av brand.” Denna definition inkluderar ett flertal, 
system eller produkter; självslocknande cigaretter, självsläckande ljus och ljussläckare, 
svårantändliga madrasser, svårantändliga bäddprodukter, jordfelsbrytare, spisvakter, 
brandvarnare, boendesprinkler och mobila sprinklersystem. 
 
Målsättningen var att sammanställa vilka förlåtande system eller produkter som finns på 
den svenska marknaden, vilka produkt- eller installationskrav som finns och hur effektiva 
de är i verkligheten eller vid försök. Detta gjordes genom en litteraturstudie med sökning 
bland annat via internet och i elektroniska bibliotek. 
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För vissa system och produkter, bland annat självslocknande cigaretter, brandvarnare och 
boendesprinkler finns fälterfarenhet som visar hur effektiva de är. För andra system och 
produkter, till exempel självsläckande ljus och ljussläckare, spisvakter samt 
svårantändliga madrasser och bäddprodukter finns mindre fälterfarenhet. För flera av 
dessa system och produkter finns dock försök som visar hur effektiva de är att förhindra 
eller försvåra att en brand uppkommer. 
 
Ett exempel där liten praktisk erfarenhet finns är spisvakter. Denna produkt är inte 
särskilt vanlig på vare sig på den svenska eller internationella marknaden och det har inte 
funnits någon internationell provningsstandard som sätter en acceptabel lägstanivå för 
produkten. Under våren 2015 publicerades en EN-standard som kommer göra det enklare 
för marknaden att välja bra sådana produkter. Ett annat exempel på produkter där 
fördjupade studier saknas är jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare krävs sedan 15 år i 
nyproducerade bostäder, grundskolor, förskolor och fritidshem och även i elinstallationer 
som utvidgas eller ändras. Produkten ska i regel skydda mot både personskada och 
uppkomst av brand men det finns ännu inga fördjupade studier publicerade som mäter hur 
jordfelsbrytare påverkar frekvensen av personskador eller uppkomst av brand. 
 
Självslocknande cigaretter är en produkt där det finns några års erfarenhet från både den 
amerikanska och europeiska marknaden. Flera studier indikerar att självslocknade 
cigaretter påverkat antal bränder och antal omkomna vid brand relativt lite. Mycket talar 
för att kraven i provningsmetoden för cigaretter behöver ställas högre eller att delar av 
metodiken förändras. 
 
Brandvarnare har funnits på marknaden sedan 1970-talet och studier visar att de halverar 
antal omkomna vid brand. Flera fältstudier visar dock att antal brandvarnare som inte 
fungerar är stort. För att förbättra tekniken krävs att den ger färre fellarm och har högre 
tillförlitlighet. Kombination av brandvarnare och boendesprinkler ger ett mycket bra 
brandskydd. Men för vissa riskgrupper räcker inte ens denna kombination av åtgärder och 
en viss förbättringspotential (tidigare aktivering) av boendesprinkler diskuteras i 
rapporten. 
 
På senare år används mobila sprinklersystem allt mer för att förbättra brandskyddet i 
befintliga boendemiljöer där det finns ett ökat behov av brandskydd, till exempel för 
äldre, storrökare, dementa eller handikappade i vårdboenden eller hemmiljö. En fördel 
med systemen är att de är flyttbara och jämfört med fast installerade 
boendesprinklersystem aktiverar de i ett tidigare skede av brandförloppet. Det finns ett 
stort antal dokumenterade fall där mobila sprinklersystem förhindrat dödsbränder, 
däremot finns inga studier som visar hur den nationella dödsbrandstatistiken påverkats. 
 
Sammantaget går det att påstå att det finns tekniska system och produkter som förhindrar 
eller försvårar uppkomst av brand (självslocknande cigaretter, självsläckande ljus, 
jordfelsbrytare, spisvakter, m.fl.), varnar vid uppkomst av brand (brandvarnare) eller 
reducerar konsekvensen av en brand (sprinklersystem). Om de system eller produkter 
som finns på marknaden i större utsträckning användes i boendemiljöer och underhölls så 
att de var funktionsdugliga finns det grund för att påstå att antal dödsbränder i Sverige 
skulle kunna närma sig nollvisionen. Härvid får förstås kostnader vägas mot nytta, vilket 
ligger utanför målsättningen med denna sammanställning 
 
Från andra områden, till exempel trafikområdet, kan paralleller till säkerhetsfunktioner i 
personbilar som till exempel bilbälte, krockkuddar, låsningsfria bromsar (ABS), 
elektronisk stabilitetskontroll (ESP) och autobromssystem (AEB) göras. Dessa 
säkerhetsfunktioner lanserades i personbilar under de senaste decennierna och de flesta av 
dem är numera standardutrustning i moderna personbilar. De är så vanliga och så 
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självklara att få ens reflekterar över att de finns. Flera biltillverkare har till och med gjort 
säkerhet till ett försäljningsargument. 
 
Kanske är det en utveckling som kommer i framtiden även inom brandsäkerhetsområdet? 
Att möbeltillverkare marknadsför soffor, fåtöljer och sängar som brandsäkra, att 
spistillverkare förser alla spisar med spisvakter eller att sprinklersystem är en standard i 
nybyggda flerbostadshus eller småhus.  
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