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Abstract 
 
 
 
The purpose of this project is to provide support to local municipalities and other 
stakeholders on how sprinkler installations connected to the water mains should be 
installed and maintained so that a high fire safety can be obtained without any 
inconvenience or disturbances to the municipal water supply. The report includes 
recommendations for how Swedish municipalities can manage applications for sprinkler 
connections, and how the sprinkler industry can handle the design, installation and 
maintenance to minimize the risk for drinking water quality problems.  
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Sammanfattning 
 
Användningen av automatiska vattensprinkleranläggningar har ökat i Sverige de senaste 
åren, och i landets kommuner förekommer stora skillnader i VA-kontorens bedömning 
om när och hur sprinkleranslutning och provning får ske. Den främsta anledningen till att 
vissa kommuner infört begränsningar är oro för de olägenheter som kan uppstå vid 
kapacitetsprov, vilket vanligtvis är missfärgat vatten. 
 
Syftet med detta projekt är att ge stöd till kommuner och andra aktörer för hur 
sprinklerinstallationer inkopplade på kommunala nät kan installeras och underhållas så att 
god brandsäkerhet erhålls utan olägenheter och störningar för den kommunala 
vattenförsörjningen. I rapporten presenteras underlag och rekommendationer för hur 
Sveriges kommuner ska hantera tillstånd för anslutning av sprinklersystem och hur 
sprinklerbranschen ska utföra projektering, installation och provning för att minimera 
problem för dricksvattenkvalitén samtidigt som god brandsäkerhetsfunktion uppnås.  
 
Ett 30-tal kommuner har undersökts i projektet, och i tre av dessa är direktinkoppling av 
sprinkler förbjudet i dagsläget. Samtliga undersökta kommuner klargör dock att 
sprinklerinkoppling inte är en obligatorisk tjänst som en fastighetsägare kan kräva, utan 
en bedömning ska göras från fall till fall utifrån tillgänglig kapacitet och risk för påverkan 
på vattenledningsnätets funktion i övrigt, vilket är en helt korrekt bedömning av ansvar 
och skyldigheter enligt Vattentjänstlagen Att helt förbjuda direktinkoppling kan dock 
innebära stora merkostnader för kommuner eftersom det ställs krav på sprinkler i olika 
typer av vårdboenden. Den totala merkostnaden för installation av sprinklerpumpar och 
vattentankar i en kommuns berörda verksamheter som kräver sprinkler uppskattas till ca 
4,7 Mkr per 10 000 invånare. Driftskostnaderna för sprinkleranläggningarna i dessa 
verksamheter uppskattas även öka med ca 0,13-0,51 Mkr per 10 000 invånare och år. 
Därför vore det önskvärt att hitta lösningar som tillåter sprinklerinkoppling och samtidigt 
minimerar risken för olägenheter i vattenledningsnätet.  
 
Projektering, installation, inkoppling och underhåll av sprinkleranläggningar regleras av  
omfattande standardisering och branschrekommendationer, samt obligatorisk certifiering 
av projektörer, installatörer, besiktningsfirmor och besiktningsmän. Det finns därför 
mycket goda förutsättningar för granskning och kontroll av att slutprodukten uppfyller 
gällande krav. För vissa delar som berör just skydd av vattenkvalitén finns dock utrymme 
för ett flertal förbättringar. Framförallt är det kravet på årliga kapacitetsprov som orsakar 
de vanligaste problemen för VA-verken. Dels utgör provningarna en risk för 
nedsmutsning av vattnet i ledningarna, och dessutom upptar provningarna stora resurser 
för att administrera provningarna i de större kommunerna. Bättre kunskap om riskerna för 
påverkan på vattenkvalitén bör även vara en obligatorisk del i certifieringen av 
anläggarfirmor, behörig ingenjör, besiktningsfirmor och besiktningsmän.  
 
I rapporten ges förslag på olika tekniska och organisatoriska åtgärder som skulle kunna 
införas för att minimera risken för olägenheter vid direktinkoppling av sprinklersystem:  

 Begränsade avtappningsprov 
 Mindre provningstank för cirkulering av vatten vid pumpprovning.  
 Förinställda flödesmätare/ventiler för maxflöde 
 Bättre rutiner för kapacitetsprovning 

 
I rapporten ges även förslag på ändringar i SBF 120 för att kunna minimera de problem 
som har identifierats, med syfte att: 
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 Begränsade kapacitetsprov ska kunna accepteras i de fall där huvudmannen inte 
tillåter fullskaliga kapacitetsprov. Detta kan kompenseras med att provningar 
med mindre flöden utförs med tätare intervall.   

 Att personalen som utför proven är väl medvetna om vilka begränsningar som 
finns, och vilka konsekvenser det kan innebära om dessa inte följs.  

 
Ändringarna kan på så sätt öka tryggheten för huvudmannen för respektive ledningsnät 
gällande hur kapacitetsprov utförs, och att det maximala flödet som provas inte överstiger 
de begränsningar som specificerats. 
 
Slutligen ges ett förslag på policy och rutin för hur sprinkleranläggningar bör hanteras i 
kommuner, baserat på Göteborg Kretslopp och Vattens rutin. Utgångspunkten är att 
direktinkoppling av sprinkler ska tillåtas där tillräcklig kapacitet finns, och där anslutning 
bedöms kunna ske utan att orsaka problem för vattenkvalitén. Anläggningar för 
boendesprinkler bör i regel kunna tillåtas, eftersom volymflödet för dessa ligger i samma 
storleksordning som normal vattenförbrukning. Undantagsfall kan dock förkomma. 
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1 Bakgrund 
 
Användningen av automatiska vattensprinkleranläggningar har ökat i Sverige de senaste 
åren då de både räddar liv och egendom. Sprinklersystem används ofta vid 
brandskyddsprojektering för att sänka kraven på andra brandskyddsåtgärder och 
åstadkomma mer flexibla brandskyddslösningar. Sedan 2013 finns även ett 
myndighetskrav på sprinkler i vårdmiljöer (Verksamhetsklass 5B, t.ex. särskilt boende för 
personer med vårdbehov och 5C, t.ex. sjukhus), i Boverkets byggregler. Detta innebär att 
ännu fler sprinklerinstallationer förväntas ske i framtiden. 
 
Vattenförsörjning till sprinkleranläggningar kan tillgodoses direkt från det kommunala 
vattennätet eller från en bassäng/tank i eller nära fastigheten. Enligt gällande standard, 
SS-EN 12845, ska fullskaliga kapacitetsprov utföras varje år för sprinkleranläggningarna. 
Det finns en oro hos VA-bolagen för att följande problem kan uppstå på det kommunala 
dricksvattennätet vid dessa kapacitetsprov om sprinkleranläggningen är direktinkopplad 
till vattennätet:  
 

• Vid felaktigt handhavande med snabb ventilstängning efter utfört kapacitetsprov 
kan tryckstötar spräcka ledningar eller ventiler uppströms.  

• Vid höga flöden kan avlagringar lossna och leda till missfärgningar av 
dricksvattnet. 

• I system med feldimensionerad pump kan denna skapa undertryck i vattennätet 
och suga in föroreningar i dess ledningar. (Se kapitel 3.2 Missuppfattningar) 

• Undertryck i gamla ledningar kan leda till kollaps. 

Runt om i landet förekommer stora skillnader i VA-kontorens bedömning om när och hur 
sprinkleranslutning och provning får ske. I många kommuner som t.ex. Stockholm tillåts 
anslutning och provning av sprinkler generellt. I vissa kommuner har möjligheterna att 
ansluta sprinkleranläggningar till det kommunala vattennätet begränsats. I Göteborg är 
det tillåtet att koppla in och testa systemets maxflöde första gången efter installation. 
Fullskaliga kapacitetsprov får dock inte utföras efter detta, utan det är endast tillåtet att 
testa ett begränsat flöde. I t.ex. Mölndal tillåts inte direktinkoppling på 
vattenledningsnätet, och samtliga befintliga anläggningar ska på sikt kopplas bort från det 
kommunala vattennätet, vilket innebär att cisterner och sprinklerpumpar behöver ordnas 
både för befintliga och nya anläggningar. Även om det finns verksamheter med krav på 
sprinkler har VA-verken inte någon skyldighet att tillhandahålla vatten via 
direktinkoppling, eftersom det går att lösa vattenförsörjningen med cisterner och pumpar.  
 
I samband med den ökade användningen av sprinklersystem i Sverige samt det nya kravet 
på sprinkler i vårdmiljöer ökar även restriktioner och förbud kring anslutning av 
sprinklers i kommunerna. För att komma fram till en samsyn kring hur 
sprinkleranläggningar och dess vattenförsörjning ska hanteras finns det flera 
frågeställningar och utmaningar som behöver belysas, bl.a. kring: 

• Kravet på fullskaliga kapacitetsprov som, enligt gällande standard SS-EN 12845, 
ska utföras varje år. Provet ska även utföras då vattenkällan är som mest belastad 
av övrig förbrukning, så provning kan därmed inte utföras vid särskilda 
tidpunkter för att undvika problem med för höga flöden i vattenledningsnätet.  

• Återströmningsskydd och risken för backströmning av kontaminerat vatten till 
dricksvattennätet. 

• Kapacitetskrav och risken för överdimensionering av ledningsnätet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta projekt är att ge stöd till kommuner och andra aktörer för hur 
sprinklerinstallationer kan installeras och underhållas så att god brandsäkerhet erhålls 
utan olägenheter och störningar för den kommunala vattenförsörjningen. 
 
1.2 Mål 
Projektmålet är att ta fram underlag och rekommendationer för hur Sveriges kommuner 
ska hantera tillstånd för anslutning av sprinklersystem och hur sprinklerbranschen ska 
utföra projektering, installation och provning för att minimera problem för 
dricksvattenkvalitén samtidigt som god brandsäkerhetsfunktion uppnås. Underlaget ska 
även kunna ligga till grund för förändringar i branschrekommendationer och standarder. 
 
1.3 Metod 
Projektet har genomförts genom följande delmoment: 
 

 Intervjustudier med representanter från olika kommuners VA-bolag, 
sprinklerprojektörer, sprinklerinstallatörer, besiktningsmän, försäkringsbolag, 
branschorganisationer, myndigheter och internationella aktörer för att identifiera 
problem och motsättningar.  

 

 Litteraturstudie över gällande lagar, regler och standarder för att klargöra vad 
som gäller juridiskt, och vilka möjligheter som finns att förbättra regelverken för 
att minimera konstaterade problem och motsättningar 

 

 Marknadsundersökning för att identifiera tekniska lösningar som kan minimera 
problem. 
 

Under projektets gång har två referensgruppsmöten hållits med intressenter från 
sprinklerbranschen, försäkringsbranschen, VA-bolag, myndigheter och kommun-
representanter.  
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2 Kommuners policy 
I detta kapitel beskrivs policyn i några olika kommuner i Sverige. I tillägg ges en mindre 
detaljerad sammanfattning av ytterligare 25 kommuner redovisas.  
 
Sammanställningen är utförd genom informationssökning på respektive kommuns 
hemsida, samt genom kompletterande intervjuer via telefon eller e-post för vissa 
kommuner. I första hand kontaktades kommuner som infört begränsningar, samt stora 
kommuner med bred erfarenhet av sprinkleranläggningar. Dessa identifierades med hjälp 
av referensgruppens deltagare. Ytterligare kommuner valdes utifrån befolkningsmängd 
och geografiskt läge för att kunna identifiera skillnader utifrån dessa förutsättningar.  
 
2.1 Göteborg Kretslopp och vatten 
Göteborg Kretslopp och vatten tillåter generellt sett direktinkoppling av sprinklersystem 
förutsatt att vattenledningsnätet har tillräcklig kapacitet. Vid förfrågan utförs en 
kapacitetsutredning genom hydrauliska beräkningar och/eller simulering i Mike Urban. I 
vissa fall kan kapacitetsutredningen behöva kompletteras med ett avtappningsprov, men 
detta utförs endast undantagsvis. Kapacitetsutredningen sammanställs och meddelas till 
beställaren, och sprinkleravtal tecknas utifrån framtagen avtalsmall.   
 
Kapacitetsprov beviljas i samband med leveransbesiktning enligt förhandsgranskning. 
Upprepade prov tillåts endast om de inte påverkar vattenkvalitén i dricksvattennätet. 
Bedömning görs från fall till fall av sprinklerutredare. Villkor för att kapacitetstest efter 
leveransbesiktning skall få utföras är:  

• Flödeshastigheten får ej överstiga 1,3 m/s i huvudledning.  
• För känsliga områden gäller att flödeshastigheten ej får överstiga den maximala 

flödeshastigheten under dygnet.  
• För alla områden gäller att spolning av ledning skall utföras efter kapacitetstest. 

Vid genomförande av kapacitetsprov skall alltid en drifttekniker från Kretslopp och 
vatten närvara. Enligt vattentjänstlagen är uttag för kapacitetstest inte en obligatorisk 
tjänst, och får inte utföras om det innebär att kraven ställda på Kretslopp och vatten inte 
kan uppfyllas eller om det orsakar olägenheter för Kretslopp och vatten eller för tredje 
man. 
 
För nya sprinkler som genomgått förhandsgranskningen samt har ett avtal tillåts ett första 
besiktningsprov. Vid detta prov testas anläggningen med fullt flödesuttag. Riskerna med 
att genomföra detta prov är begränsade eftersom förhandsgranskningen tagit hänsyn till 
detta. Fastighetsägaren är skyldig att i god tid (minst en vecka) anmäla till driftcentralen 
att provet ska utföras. 
 
Äldre befintliga sprinkler saknar avtal med Kretslopp och vatten. Det är i många fall även 
så att Kretslopp och vatten saknar uppgifter om vilket flöde och tryck som 
sprinkleranläggningen krävde vid anslutning. I dessa fall ska avtal med sprinklerägaren 
tecknas i samband med att förfrågan om kapacitetsprov inkommer, men kapacitetsprov 
beviljas inte. Kretslopp och vatten erbjuder tjänsten att beräkna kapaciteten på 
vattenledningsnätet, detta kan ses som ett teoretiskt kapacitetsprov. Då en del av 
sprinkleranläggningarna installerades fanns inte kravet på att testa sprinklern varje år och 
det är därför inget som Kretslopp och vatten givit tillåtelse till. Inga tester får ske utan att 
Kretslopp och vatten först kontaktats och getts möjlighet att göra en bedömning av testets 
konsekvenser.  
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2.2 Mölndal 
Gatunämnden i Mölndals stad beslutade den 7 september 2009 om en policy för hantering 
av sprinklersystem i kommunen. I policyn framgår att fastighetsägare som vill installera 
sprinklersystem ska installera en bassäng till detta. De befintliga sprinklersystem som 
fanns vid tiden för beslutet (ca 20 st) ska kompletteras med en bassäng före 1 juli 2019. 

I bakgrunden till beslutet nämns att en del olägenheter uppstår vid brand och tester vid de 
befintliga sprinklersystemen i Mölndal: 

 
 Fastighetsägarna meddelar inte huvudmannen att test görs. Detta leder till att 

vattenreservoaren töms och abonnenter blir utan vatten. 
 Brand och tester ger ökat flöde i ledningarna som gör att avlagringar lossnar i 

rören och detta leder till orent vatten i ledningsnätet och ut till abonnenterna. 
 Vattenledningsnätet är inte dimensionerat för sprinklersystem. 
 När man använder sprinklersystemet, vid brand eller test, startar en pump som 

suger in vatten från vattenledningsnätet in i sprinklersystemet. Detta skapar 
undertryck i ledningssystemet vilket kan leda till läckage i och med att 
ledningssystemet inte är dimensionerat för sprinklersystem. (Se kapitel 3.2 
Missuppfattningar) 

I beslutet nämns även att det kan leda till en merkostnad för VA-kollektivet om man låter 
fastighetsägare installera sprinklersystem utan bassäng. Dels på grund av att 
ledningssystemet då måste dimensioneras om och nya ledningar behöver läggas, och dels 
för att kostnaderna för drift och underhåll kommer att öka då ledningarna spricker och 
måste lagas.  

 
2.3 Växjö 
Tekniska Förvaltningen i Växjö tog i maj 2006 fram förslag till beslut kring regler för 
anslutning av sprinkleranläggningar till kommunens dricksvattennät. Förslaget beslutades 
i Tekniska nämnden. 

Beslut: 

 att uttala att Tekniska nämnden ser mycket positivt på att brandskyddet förbättras 
genom installation av sprinkleranläggningar och accepterar anslutning av sådana 
överallt där kapaciteten är och planeras förbli tillräcklig och där det kan ske utan 
att dricksvattenkvalitén äventyras. 

 att godkännande av anslutning av större sprinkleranläggningar (>13 l/s) delegeras 
till Arbetsutskottet och godkännande av anslutning av mindre anläggningar (< 13 
l/s) delegeras till Tekniska chefen. 

 att sprinkleranläggning, som står i direktförbindelse med kommunens vattennät 
inte får förses med anordning för att möjliggöra kompletterande vattentillförsel 
från annat håll. 

 att sprinkleranläggning, som står i direktförbindelse med kommunens 
dricksvattennät skall vara försedd med återströmningsskydd av lägst klass BA 
enligt SS-EN 1717. Vattenledningen före återströmningsskyddet skall vara utförd 
i material avsett för dricksvatten. 
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 att sprinkleranläggning, som står i förbindelse med kommunens dricksvattennät 
och är inkopplad före vattenmätaren skall vara försedd med 
flödesvakt/larmventil, ansluten till ständigt bemannad plats. 

 att sprinkleranläggning, som står i förbindelse med kommunens dricksvattennät 
och som innehåller mer än 25 l stillastående vatten mellan anslutningen på 
dricksvattenledningen och återströmningsskyddet skall vara försedd med 
avtappningsanordning som automatiskt via vattenmätare säkerställer att 
vattenvolymen före återströmningsskyddet i sprinkler- eller servisledningen 
omsätts minst en gång per vecka. 

 att journaler avseende tillsyn och kontroll av sprinkleranläggningen, skall 
tillställas Tekniska förvaltningen en gång per år senast 1 mars året efter tillsynen. 

 att skriftlig ansökan om att få installera sprinkleranläggning skall ställas till 
Tekniska förvaltningen och åtföljas av teknisk beskrivning och erforderliga 
ritningar. För att anslutning skall kunna medges fordras att tekniska förvaltningen 
kan godkänna dess tekniska utformning så att skyddet av dricksvattenkvalitén 
säkerställs. 

 att krav på förändringar avseende den tekniska utformningen för befintliga 
sprinkler-anläggningar får bedömas av tekniska förvaltningen efter vad som är 
rimligt att utföra med hänsyn till anläggningens förutsättningar. 

 att alla anslutningar av sprinkleranläggningar skall regleras genom avtal i 
huvudsak utformade enligt bilaga 1 till tekniska förvaltningens skrivelse och att 
nu gällande avtal sägs upp och ersätts med nya fr.o.m. 1/1 2007. 

 att för sprinkleranläggningar i övrigt gäller Allmänna bestämmelser för brukande 
av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). 

 att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att se över avgiftsuttagen för 
sprinkleranläggningar och återkomma till Tekniska nämnden i den frågan. 
 

2.4 MittSverige Vatten 
MittSverige Vatten, som producerar och distribuerar dricksvatten till Sundsvalls, Timrås 
och Nordanstigs kommuner, publicerade den 1 januari 2015 ett PM på sin hemsida om 
vad som gäller för sprinkleranläggningar inom deras område:  
 
Nyanläggning av sprinkleranläggningar  
Direktsprinkling från det kommunala vattenledningsnätet är inte tillåtet fr.o.m. januari 
2015. I de fall MSV tillåter sprinkleruttag från dricksvattennätet ska en reservoar 
uppföras på den enskilda fastigheten med en volym som klarar hela vattenbehovet, utan 
samtidig påfyllnad från det kommunala vattenledningsnätet. Sprinkleranläggningen ska 
dimensioneras så att påfyllning kan ske från den ordinarie vattenservisen. En 
brandvattenreservoar får aldrig ha direktkontakt med den allmänna VA-anläggnigen. Ett 
luftgap (brutet vatten) ska alltid tillämpas.  Den primära anledningen till att inte längre 
tillåta direktsprinkling från det allmänna vattenledningsnätet är risken för 
kvalitetsproblem. Stillastående vatten från en sprinkleranläggning riskerar att sugas 
bakvägen ut i det allmänna ledningsnätet, vid en vattenläcka, och kontaminera detta. Det 
finns även risk för tryckproblem i den allmänna VA-anläggningen vid direktsprinkling. 
 
Befintliga sprinkleranläggningar 
Befintliga sprinklerkunder ska inventeras under första halvåret av 2015. Vid 
inventeringen ska avtal uppföras med alla befintliga sprinklerkunder. I avtalet ska 
kostnaden samt krav på återströmningsskydd och kontroll av dessa framgå. Om 
återströmningsskydd saknas eller inte fungerar vid inventeringen förbehåller sig 
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MittSverige Vatten AB rätten att stänga anslutningen. Detta gäller även om 
fastighetsägare med sprinkleranläggning, i fortsättningen, inte kan redovisa årliga 
kontroller av återströmningsskydd. 
 
 
2.5 Luleå 
Luleå tillåter i dagsläget inte direktinkoppling av sprinklersystem på dricksvattennätet. 
Den angivna anledningen till detta är kapacitetsbrist i dricksvattennätet och att det vid 
direktsprinkling krävs tillgång till stora flöden under en begränsad tid. Inkoppling av egen 
tank är dock tillåtet.  
 
2.6 Stockholm  
I Stockholm tillåts direktinkoppling av sprinkler där tillräcklig kapacitet finns, och i regel 
finns detta med endast ett fåtal undantag.  
 
Kapacitetsprovning är tillåtet med personal från Stockholm Vatten på plats, eftersom 
endast de får manövrera huvudventilerna på vattenledningsnätet. I vissa områden där man 
upptäckt problem vid fullskaliga kapacitetsprov har man dock infört begränsningar på 
vilket flöde som får tas ut vid provning. På grund av det stora antalet sprinklersystem 
finns personal vid Stockholm Vatten som i vissa perioder arbetar med detta på heltid. 
 
Krav ställs på återströmningsskydd i lägst klass EA, förutsatt att lednings- eller 
fogmaterial som orsakar risk för bly- eller zinkförorening ej används. Om denna risk inte 
är försumbar ställs högre krav.  
 
2.7 Sammanfattning av övriga kommuner 
En sammanfattning av drygt 30 kommuner, inklusive ovan nämnda, redovisas i Tabell 1. 
Urvalet har gjorts för att få en spridning i kommunernas befolkningsmängd och 
geografiska läge, se Figur 1 och Figur 2.  
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Tabell 1 – Sammanfattning av samtliga undersökta kommuner 

Kommun 

Befolknings-
mängd 
[1000 inv. 
SCB 2014] 

Tillåts 
direktinkoppling 
om tekniska 
förutsättningar 
finns? Källa 

Borlänge 51 Ja Telefonsamtal 
Borås 107 Ja  Hemsida 
Gävle 98 Ja Telefonsamtal 
Göteborg 541 Ja Telefonsamtal 
Halmstad 96 Ja Hemsida 
Helsingborg 
(NVSA innefattar även Bjuv, 
Båstad, , Landskrona,  
Svalöv och Åstorp)  135 Ja 

E-post-
korrespondens 

Härjedalens kommun 10 Ja*  Hemsida 
Höör 16 Ja** Telefonsamtal 
Jönköping 132 Ja Hemsida 
Karlstad 88 Ja Hemsida 
Linköping 152 Ja Hemsida 
Luleå  76 Nej Hemsida 
Lund 116 Ja Hemsida 
Malmö 318 Ja Hemsida 
Mitt-Sverige-Vatten (Sundsvall, 
Timrå och Nordanstig) 125 Nej *** Telefonsamtal 
Mölndal 63 Nej Telefonsamtal 
Nyköping 54 Ja Hemsida 
Region Gotland 57 Ja Hemsida 

Skövde 53 Ja 
E-post-
korrespondens 

Stockholm 910 Ja Telefonsamtal 
Umeå 120 Ja Telefonsamtal 
Växjö 87300 Ja Telefonsamtal 
Örebro 143339 Ja **** Telefonsamtal 
Östersund 60763 Ja Hemsida 
* I första hand  bör dock egen tank användas 
** Har i dagsläget ingen övergripande policy för sprinkler, har ytterst få installationer 
***Enligt telefonsamtal med säkerhetsansvarig kan inställningen förändras om 
regelverk revideras för att bättre hantera riskerna för dricksvattenkvalitén  
**** Kommunen arbetar med uppdatering av policy 
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Figur 1 Geografisk Spridning för undersökta kommuner.  

 
 

 
Figur 2 Spridning befolkningsmängd för undersökta kommuner,  
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Av de kommuner som undersökts är det i dagsläget bara tre kommuner som helt förbjuder 
direktinkoppling av nya sprinklersystem. Samtliga undersökta kommuner klargör dock att 
sprinklerinkoppling inte är en obligatorisk tjänst som en fastighetsägare kan kräva, utan 
en bedömning ska göras från fall till fall utifrån tillgänglig kapacitet och risk för påverkan 
på anläggningens funktion i övrigt.   
 
Hur kapacitetsprov hanteras varierar mellan kommunerna enligt följande:  

- Inga särskilda begränsningar 
- Ansökan måste göras till VA-verket innan provning 
- Provning tillåts endast vissa veckodagar / tidpunkter på dagen 
- Begränsningar av hur stort flöde som får tas ut 
- Personal från VA-verket måste närvara vid prov / utföra provningen 

 
Kombinationer av flera av ovanstående punkter förekommer också. Synen på 
kapacitetsprov varierar mellan kommunerna, där vissa ser samordningsfördelar och nytta 
med att vara med och utföra kapacitetsproven, medan andra anser att 
kapacitetsprovningen tar upp alldeles för mycket tid från den ordinarie verksamheten.  
 
Det generella kravet på återströmningsskydd är lägst klass BA, med undantag för 
Stockholm som ställer krav på lägst klass EA.  
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3 Konstaterade problem och 
missuppfattningar 

 
I detta kapitel sammanfattas de problem och olägenheter orsakade av direktinkopplade 
sprinklersystem som har konstaterats. Händelserna är inte dokumenterade i 
tillbudsrapporter e.d., utan baseras på de telefonintervjuer som utförts med VA-verken. 
Dessutom redovisas olika missuppfattningar gällande sprinklersystem, samt risker som 
inte ska vara ett reellt problem förutsatt att systemen har utformats enligt gällande 
regelverk.  
 
3.1 Konstaterade problem 
 
Vid höga flöden kan avlagringar lossna och leda till missfärgningar av dricksvattnet. 

- Detta är det klart vanligaste problemet som de flesta VA-verk och personer som 
arbetar med att utföra kapacitetsprov nämner. När det årliga kapacitetprovet 
utförs för att verifiera vattenkällans kapacitet sker det ibland med så stor 
hastighet att smutspartiklar i VA-ledningen lossnar. Även om provningen fortgår 
tills rent vatten kommer vid sprinklercentralen finns en risk att missfärgat vatten 
redan tagit sig vidare till andra abonnenter, vilket skapar missnöje hos 
abonnenterna och merarbete för VA-verken.  
 

 

Figur 3 – Missfärgning av dricksvatten är det vanligaste problemet som orsakas av direktinkopplade 
sprinklersystem.  

Överdimensionering och för låga flöden kan också innebära ett problem 

- Grova ledningar med låga flöden och dålig omsättning kan medföra mikrobiell 
tillväxt och problem med dricksvattenkvalitén. Därför vill kommuner inte teckna 
in sin kapacitet genom att tillåta sprinklerinkopplingar, eftersom det kan innebära 
svårigheter om man i framtiden vill reducera rördimensionerna för att komma 
tillrätta med problematiken.  
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Brott på ledning kan inträffa på grund av tryckslag. 

- Detta förefaller inte vara något problem som inträffar ofta, men det kan inträffa 
vid provning om ventilhantering inte sköts på rätt sätt. Med rätt utbildade 
besiktningsmän, eller genom att personal från VA-verken deltar vid provning och 
sköter ventilhanteringen kan denna risk minimeras.  

 
Besiktningsmän testar för mycket högre flöden än vad som krävs.  

- Detta förefaller ha inträffat upprepade gånger på många ställen i landet, och 
innebär en helt onödig risk för dricksvattenkvalitén. Att prova tre gånger så höga 
flöden som egentligen krävs till ett sprinklersystem, är inte acceptabelt eftersom 
det ökar risken för missfärgat vatten markant.  
 

Kapacitetsprovningar tar för mycket tid från VA-verken. 

- I Stockholm och Göteborg börjar detta bli ett problem, eftersom det krävs stora 
resurser för att planera in och delta i det stora antalet kapacitetsprov som ska 
utföras varje år. I vissa fall kan trafikavstängningar behövas för att komma åt 
avstängningsventiler, vilket kräver ytterligare planering. Vid kapacitetsstörningar 
på nätet kan det också hända att planerade provningar måste ställas in, och 
ytterligare resurser går åt för att planera nytt prov. Även om det tar mycket tid i 
anspråk att arbeta med sprinklerinstallationer uppgår det totala arbetet ändå inte 
till en heltidstjänst, så att bara anställa fler personer för att göra denna uppgift är 
inte möjligt. Att sprinklerinkoppling och kapacitetsprovning är en sidoordnad 
verksamhet, och VA-bolagen är inte vinstdrivande, försvårar möjligheterna till att 
ta ut högre avgifter för att kunna finansiera extra personal.  

 
Det saknas avlopp för att ta hand om vattnet som spolas ut vid kapacitetsprovning 

- I många anläggningar spolas vattnet rakt ut på gatan utanför byggnaden, och 
vidare till dagvattennätet. Detta medför risk för halka för trafikanter och 
fotgängare under kalla vinterdagar, och i vissa fall får planerade 
kapacitetsprovningar ställas in på grund av detta.  

 
3.2 Missuppfattningar 
 
Sprinklerpumpar suger ur ledningsnätet så att ett undertryck bildas och föroreningar kan 
sugas tillbaka in i ledningsnätet.   

- De flesta sprinkleranläggningar är utförda utan pump. Där kan inget undertryck 
skapas oavsett flödesuttag. Undertryck kan endast uppstå för en för kraftig 
pumpanläggning som ej projekterats, installerats eller slutkontrollerats enligt 
regelverket, som kräver att det alltid ska finnas minst 0,5 bar tryck kvar på 
inkommande ledning vid ett flödesuttag om 120% av dimensionerande flöde. 
Kravet var tidigare 1 bar enligt SBF 120 [1], men sänktes på grund av 
harmonisering med SS-EN 12845[2]. En huvudman har dock möjlighet att ställa 
krav på en högre tryckmarginal om det anses nödvändigt. 

 
Sprinklervattnet innehåller giftig skumvätska  

- Ett fåtal sprinklersystem, framförallt inom industriverksamheter, har 
skuminblandning. Dessa utgör dock en bråkdel av alla sprinklersystem, 
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uppskattningsvis några promille. Övriga system är konventionella system som 
endast innehåller vanligt vatten.  

 
Vid brand löser alla sprinkler ut på en gång, och vattenflödet blir lika stort som vid 
kapacitetsprov.  

- Vid de flesta bränder aktiveras 1-4 sprinklerhuvuden, som antingen släcker 
branden eller begränsar spridningen så att inga fler sprinklerhuvuden aktiveras. 
Det finns även i vissa riskmiljöer s.k. deluge-system som är utformade med 
öppna sprinklerhuvuden där hela sektioner aktiveras samtidigt, men precis som 
med skumsprinklersystem så utgör dessa bara en bråkdel av alla sprinklersystem. 
En anledning till missuppfattningen kan vara att alltför många filmer och TV-
serier tyvärr visar denna felaktiga bild, där en tändare under en rökdetektor eller 
ett sprinklerhuvud, eller aktivering av utrymningslarmet via tryckknappar, 
aktiverar sprinklersystemet i hela huset, se Figur 4.   
 

 
Figur 4 – Aktivering av hela skolans sprinklersystem i filmen Mean Girls.  

Vid brand eller provning av sprinkler töms vattenreservoaren 

- Mängden vatten som krävs vid ett kapacitetsprov varierar mellan 500-4000 l/min 
under 5-10 minuter i normalfallet, vilket totalt ger ca 2,5-40 m3. Värdena gäller 
för boendesprinkler upp till sprinklersystem för ett mindre köpcentrum, se även 
Bilaga 1 för fler exempel på vanliga flödesbehov för olika riskklasser. Om 
provning utförs korrekt är det därmed inte troligt att en reservoar skulle tömmas. 
Vid de flesta bränder aktiveras endast 1-4 sprinklerhuvuden, och systemet stängs 
av inom 20-60 minuter.  En trolig vattenåtgång vid brand ligger alltså i 
storleksordningen 2-35 m3 för de anläggningar som nämns ovan. Den totala 
vattenåtgången vid brandsläckning kan dessutom bli lägre, eftersom 
räddningstjänstens släckningsarbete underlättas avsevärt.  
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4 Konsekvensbeskrivning för kommuner vid 
förbud av direktinkoppling  

Sveriges kommuner ansvarar för några av de verksamheter som berörs av kravet på 
sprinkler enligt Boverkets byggregler, kapitel 5 [3]. Dessa kan drivas i kommunal eller 
privat regi men för alla verksamheter med stöd beslutade mot Socialtjänstlagen (SoL) 
eller Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen 
motsvarande kostnad oavsett driftsform. De verksamheter som berörs hör till 
verksamhetsklass 5B [3]. 

Äldreboenden – korttids- eller permanenta boenden för äldre med stöd beslutat enligt 
SoL. Det finns 2 300 äldreboenden av den här typen i Sverige [4]. Hit räknas inte så 
kallade trygghetsboenden eller andra typer av boenden anpassade för äldre men utan stöd 
enl. SoL. 2 300 boenden i riket motsvarar 2,36 st per 10 000 invånare 
(befolkningsstatistik från SCB). Den genomsnittliga storleken på ett äldreboende är 40 
boende per enhet. Antalet äldre kommer att öka i Sverige i takt med att de stora 
barnkullarna från 1940-talet nu gått i pension. Boverket ger följande statistik [5]:  

”Från och med år 2020 ökar andelen 80-åringar eller äldre i befolkningen. Särskilt kraftig 
är ökningen bland dem över 85 år. År 2050 räknar man med att antalet personer över 85 
år kommer att ha fördubblats jämfört med idag.”  

Det är dock inte säkert att behovet av stödberättigade boendeplatser vid äldreboenden 
ökar i samma omfattning eftersom den långsiktiga trenden är att äldre är friskare allt 
längre och bor kvar i egen bostad med hemtjänst [5]. Trots detta är det ett rimligt 
antagande att en viss ökning av antalet behovsprövade äldreboenden kan förväntas. 

Andra behovsprövade boenden – Utöver äldreboenden omfattar dessa boenden även 
korttidsboenden och  gruppboenden för psykiskt- eller fysiskt funktionshindrade, boenden 
för missbrukare, eller andra boenden med behovsprövat stöd enligt LSS lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, lagen om vård av unga (1990:52), LVU, eller 
lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603), LSU. Ingen samlad statistik 
över totala antalet boenden av denna typ för riket har kunnat hittas. Antalet individer med 
beslut om permanent eller korttidsboende med stöd av LSS redovisas dock av 
Socialstyrelsen och uppgick 2014 till 39 515 personer. Dessa boenden är i genomsnitt 
mindre än äldreboenden. För t.ex. gruppbostäder, som består av ett antal lägenheter som 
är grupperade kring gemensamma utrymmen, finns en gräns på max 6 boenden per enhet. 
Samma byggnad kan dock innehålla flera enheter och därmed omfattas av samma 
sprinklersystem. För att uppskatta antalet boenden i Sverige används uppgifter från 
Linköpings kommun, som har 71 boenden i denna kategori [6] och totalt 1041 personer 
med insats enligt LSS. Beroende på om man skalar upp det i relation till total befolkning 
eller totalt antal LSS-berättigade fås ett spann på 2 700 till 4 600 boenden av denna typ i 
riket. För att inte överskatta kostnaderna antas här 2 700 boenden motsvarande 2,77 
boenden per 10 000 inv. 

Totalt uppskattas det alltså finnas 5 000 boenden som berörs av kravet på sprinkler vilket 
i genomsnitt motsvarar 5,13 boenden per 10 000 invånare i riket. 

Merkostnaden för att installera sprinkler om det kommunala nätet inte får användas som 
direkt källa utan en reservoar och pumpar måste installeras för vattenförsörjningen består 
av två komponenter:  
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1) invändigt fritt placerade plasttankar om 15 m3 och dubbelmontage av pumpar, 
totalt 380 000 kr för materiel och arbetstid1.  

2) byggnation av 20 m2 extra byggnad för att rymma utrustningen; á 27 000 kr/m2, 
totalt 540 000 kr [7].  

Merkostnaden per boende summerar till 920 000 kr. Den totala merkostnaden för 
installation av sprinkler i alla kommunernas berörda verksamheter skulle då vara ca 
4,7 Mkr per 10 000 invånare. Denna uppskattning  kan självklart variera från fall till fall 
om ytan för den extra utrustningen kan optimeras. Kostnaderna för pump och 
vattentankar bedöms dock vara mer säker eftersom det i samtliga fall rör sig om 
boendesprinkler typ 3, med flödesbehov i samma storleksordning. 

Alla sprinkleranläggningar kräver tillsyn och provning regelbundet. En typ 3-anläggning, 
den anläggningstyp som generellt krävs för vårdboenden, kräver veckovis kontroll av 
manometrar. Om pump finns ska även denna testköras veckovis, vilket kräver mer tid och 
utbildning än att bara kontrollera manometrar veckovis. Driftskostnaderna för en 
sprinkleranläggning kommer alltså också bli högre med tankinstallation jämfört med 
direktinkopplad sprinkler. Med en tillkommande tidsåtgång på 1-4 h/v, beroende på om 
det finns interna resurser för att utföra provningen samt hur lång restid som krävs om 
externa resurser anlitas,  och ett timpris på 500 kr/h uppskattas kostnaden till ca 25 000-
100 000 kr/anläggning och år eller 0,13-0,51 Mkr per 10 000 invånare och år. 
Samordningsvinster genom att samma personal eller serviceföretag hanterar flera 
anläggningar skulle troligtvis kunna sänka denna kostnad något. En kostnad på 0,13 Mkr 
per 10 000 invånare och år bedöms dock vara en rimlig minimumkostnad. 

För kostnadsberäkningen har det antagits att boendesprinkler är tillräckligt för att uppfylla 
lagkravet och att det utrymme som krävs utöver en sprinklerinstallation mot vattennätet 
inte finns tillgänglig i lokalerna. De lokala förutsättningarna kommer givetvis att variera, 
eftersom kravet på sprinkler funnits sedan 2011. Vissa boenden har alltså redan sprinkler 
och andra kan ha bättre förutsättningar med tillgängliga lokaler för installationen. Kraven 
i Boverkets byggregler gäller inte retroaktivt och befintliga boenden berörs först när 
omfattande ombyggnad eller renovering genomförs. Det betyder att den totala 
investeringen på nationell nivå sprids ut över en kommande period om 40-50 år, vilket är 
vedertagen livslängd för byggnader.  

Verksamheter som inte omfattas av kraven på sprinkler i boverkets byggregler kan ändå 
ha starka incitament och interna krav på installation av sprinkler i sina lokaler. Det kan 
handla om företag som har ett ledningssystem för kvalitetscertifiering som ställer detta 
krav eller att försäkringsbolagen kräver sprinkler, eller ger reducerad premie om sprinkler 
installeras. Det kan även finnas byggnadstekniska skäl till att sprinklersystem installeras, 
exempelvis brandceller öppna i fler än två våningsplan eller förlängda gångavstånd till 
utrymningsväg. Förutsatt att andra, för verksamheten likvärdiga, etableringsorter tillåter 
inkoppling på ledningsnätet innebär ett inkopplingsförbud en merkostnad som utgör ett 
etableringshinder för nya verksamheter i den aktuella kommunen. Minskad 
attraktionskraft för företag kan leda till minskad tillväxt och färre arbetstillfällen i 
kommunen, vilket inte bara ger direkt lägre skatteintäkter utan också minskar underlaget 
för kommunal service och den privata konsumtionen lokalt. Omfattningen och effekten 
av minskad attraktionskraft till följd av ett sådant här förbud har inte varit möjligt att 
kvantifiera inom ramen för det här projektet.  

  

                                                      
1 Tord Wallin, BST Teknik AB 
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5 Lagar, föreskrifter,  standarder och 
vägledningar 

I detta kapitel redovisas lagar, föreskrifter, standarder och vägledningar relaterade till 
sprinkler, vattenförsörjning och dricksvattenkvalitet. Utdrag från relevanta kapitel 
redovisas i bilaga 2. Syftet med genomgången är att: 

- klargöra ansvarsfrågan, 
- identifiera befintliga krav som minimerar riskerna för olägenheter, 
- identifiera krav som utgör ett problem, och 
- identifiera om det saknas krav som skulle kunna minimera riskerna för 

olägenheter 
 
5.1 Lagar 
 
5.1.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Lagens syfte är att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. 
Enligt lagen är det ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader som ansvarar för att, i 
skälig omfattning, hålla utrustning för släckning av brand, samt vidta åtgärder för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.   
 
5.1.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
Lagens syfte är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
Enligt lagen är kommunen skyldig att ordna med vattenförsörjning, vilket definieras som 
tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning. Enligt lagen 
bör även andra allmänna intressen tillgodoses om detta är förenligt med anläggningens 
huvudsakliga ändamål. 
 
I lagens förarbete kommenteras att vatten till sprinkleranläggningar inte omfattas de 
vattenförsörjningstjänster som huvudmannen för en allmän VA-anläggning är skyldig att 
tillgodose. Det antas dock att huvudmännen ändå lär vara benägna att tillmötesgå 
önskemål om sprinkleranslutning när det finns tekniska förutsättningar för det. 
 
5.2 Föreskrifter 
5.2.1 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, 

BBR  
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen (2010:900) och 
plan- och byggförordningen (2011:338). Kapitel 5 behandlar brandskydd, och kapitel 6 
behandlar krav på hygien, hälsa och miljö.  
 
Föreskriften ställer krav på att verksamhetsklasserna 5B (omfattar behovsprövade 
särskilda boenden) och 5C (omfattar sjukhus) ska förses med automatiskt släcksystem. 
Enligt allmänna råd kan släcksystem i verksamhetsklass 5B utformas som 
boendesprinkler enligt SS 883001. I klass 5C bör släcksystemet utformas som automatisk 
vattensprinkler-anläggning som kan verifieras enligt SS-EN 12845.  
 
I föreskriften finns även krav på att installationer utformas så att vattenkvalitet och 
hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.  
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5.2.2 SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 

Föreskrifterna gäller för hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten. Dricksvatten som 
tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet 
omfattas alltid av föreskrifterna, oavsett verksamhetens storlek. Föreskriften ställer krav 
på att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent, och anger vilka kvalitetskrav som ska 
uppfyllas. 
 
5.3 Standarder och vägledningar 
 
5.3.1 SS-EN 12845 Brand och räddning – Fasta släcksystem – 

Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation 
och underhåll  

Denna Europeiska standard gäller som Svensk standard och anger krav och ger 
rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerade 
vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt särskilda krav för 
sprinklersystem som utgör del av personsäkerhetsfrågor. Standarden specificerar bland 
annat vilka kapacitetskrav som gäller om anslutning sker till an allmän vattenledning, 
samt hur och när kapacitetsprov ska utföras.  
 
5.3.2 SS 883001/INSTA 900-1 Brand och räddning – 

Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll 
Denna standard anger krav och rekommendationer för utformning, installation och 
underhåll av fasta boendesprinklersystem i byggnader, eller delar av byggnader, som 
används som bostäder.  
 
5.3.3 SS-EN 1717 Vattenförsörjning – Skydd mot förorening 

av dricksvatten – Allmänna krav på skyddsdon för att 
förhindra förorening genom återströmning, samt 
VAV P88 Vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717  

Denna standard avser åtgärder till skydd mot förorening av dricksvatten inom fastigheter 
samt generella krav på anordningar avsedda att förhindra förorening genom 
återströmning, och specificerar minimikraven i produktstandarder för skyddsmoduler. 
Svenskt vatten har utarbetat en vägledning för tillämpning av standarden, VAV P88.  
 
Enligt standarden klassificeras vätskor i 5 olika kategorier utifrån vilken hälsorisk de 
utgör. Krav på återströmningsskydd ställs sedan utifrån vätskans riskklass samt rådande 
tryckförhållanden.  
 
5.3.4 SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem  
Regelverket anger krav för projektering, installation och underhåll av vattensprinkler-
system och ska tillämpas tillsammans med SS-EN 12845. Regelverket innehåller 
förtydliganden om hur SS-EN 12845 ska tillämpas samt specifika svenska krav.  
 
5.3.5 SBF 501 Regler för boendesprinklersystem 
Regelverket anger krav för projektering, installation och underhåll av boendesprinkler 
och ska tillämpas tillsammans med SS 883001. Regelverket innehåller förtydliganden om 
hur SS 883001 ska tillämpas samt specifika svenska krav. 
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5.3.6 SBF 142 Anvisningar för anslutning av 
vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät 

Dokumentet anger lämpliga krav och villkor vid anslutning av vattensprinklersystem till 
allmän vattenledning. Det övergripande målet är att möjliggöra användning av 
vattensprinklersystem för brandskyddsändamål och samtidigt värna om en god 
vattenkvalitet.  
 
5.3.7 VAV P76 Vatten till brandsläckning 
Syftet med denna publikation, som gavs ut 1997 av Svenska Vatten- och 
Avloppsföreningen, är att ta upp viktiga frågor gällande uttag av släckvatten från 
allmänna vattenledningsnät.  
 
5.4 Analys av lagar, föreskrifter,  standarder och 

vägledningar 
Lagrummet är tydligt med att huvudmannen för en allmän VA-anläggning inte har någon 
obligatoriskt skyldighet att tillhandahålla vatten till sprinkleranläggningar. I de fall de 
tekniska förutsättningarna finns är tjänsten dock något som bör tillhandahållas. Detta 
framgår även av bakgrunden till regeringens proposition 2005/06:78 om allmänna 
vattentjänster. 
 
De tekniska förutsättningar som måste beaktas är dels att det befintliga 
vattenledningsnätet har tillräcklig kapacitet för att kunna försörja sprinklersystemet, samt 
att sprinklersystemet utförs och underhålls på så sätt att det inte uppstår några olägenheter 
för huvudmannen, som t.ex. försämrad dricksvattenkvalitet. Om de tekniska 
förutsättningarna kan uppfyllas bör således tjänsten tillhandahållas, och fastighetsägaren 
bär kostnadsansvaret. Även VAV P76 framhåller att direktinkoppling av sprinkler ska 
behandlas i positiv anda, även om det är en extratjänst som man inte är lagligen skyldig 
att tillhandahålla.  
 
Projektering, installation, inkoppling och underhåll av sprinkleranläggningar regleras av  
omfattande standardisering och branschrekommendationer, samt obligatorisk certifiering 
av projektörer, installatörer, besiktningsfirmor och besiktningsmän. Det finns därför 
mycket goda förutsättningar för granskning och kontroll av att slutprodukten uppfyller 
gällande krav. En beskrivning av kvalitetssäkring, verifiering och kontrollprogram för 
varje steg återges i Bilaga 3. 
 
För vissa delar som berör just skydd av vattenkvalitén finns dock utrymme för ett flertal 
förbättringar. Framförallt är det kravet på årliga kapacitetsprov, med påslag på 50 % eller 
max 1000 l/min, som orsaker de vanligaste problemen för VA-verken. Dels utgör 
provningarna en risk för nedsmutsning av vattnet i ledningarna, och dessutom upptar 
provningarna stora resurser för de större kommunerna. Bättre kunskap om riskerna för 
påverkan på vattenkvalitén bör även vara en obligatorisk del i certifieringen av 
besiktningsfirmor och besiktningsmän. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
förbättra möjligheterna till inkoppling och samtidigt minimera riskerna för påverkan på 
vattenkvalitén ges i kapitel 6.  
 
Krav på fast installerade rör för bortledande av det avtappade vattnet till avlopp i 
sprinklercentralen eller till annan lämplig plats finns i bilaga 01 för kapacitetsprov i 
SBF 120. Eftersom kommuner upplever problem med att vatten spolas ut på gatan till 
dagvattennätet verkar det som att begreppet annan lämplig plats tolkas för vidlyftigt.  
 
Vilken klass som sprinklervatten tillhör är otydligt, och därmed är kraven på klassning av 
återströmningsskydd osäker. På grund av försiktighetsprincipen kräver de flesta 
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kommuner därför återströmningsskydd i klass BA, som ger relativt höga tryckfall. Om 
risken är överskattad medför detta onödiga kostnader eftersom konsekvenserna i vissa fall 
blir att pumpar måste installeras där det egentligen inte hade behövts. Pumpar måste 
underhållas, vilket i sig ger en ökad driftskostnad, men också att fler provningar behöver 
utföras där man tar vatten från vattenledningsnätet.   
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6 Tekniska och organisatoriska åtgärder 
I detta kapitel beskrivs olika tekniska och organisatoriska åtgärder som skulle kunna 
införas för att minimera risken för olägenheter vid direktinkoppling av sprinklersystem.  
 
6.1 Begränsade avtappningsprov  
Kravet att fullskaliga kapacitetsprov ska utföras varje år är den enskilt största anledningen 
till att olägenheter uppstår på ledningsnätet. För att minimera detta problem har t.ex. 
Göteborg Kretslopp och Vatten infört begränsade kapacitetsprov, där maximalt uttag 
bestäms utifrån en maximal flödeshastighet på 1,3 m/s i ledningarna. Även i Norge 
tillämpas begränsade kapacitetsprov i ett flertal kommuner. Här finns utrymme för varje 
VA-bolag att sätta begränsningar utifrån sina egna förutsättningar och driftserfarenheter. 
 
Erfarenheter från ett projekt utfört i Norge visar att begränsade avtappningsprov i 
kombination med hydrauliska beräkningar kan ge samma resultat som fullskaliga 
kapacitetsprov, förutsatt att vattenkällan är en nivåtank/vattentorn [8]. Pumpar och 
ventiler på ledningsnätet försvårar beräkningarna och kräver god kännedom om systemet.  
 
Även om ett begränsat avtappningsprov inte ger en fullständig bild av kapaciteten i nätet, 
är det ändå tillräckligt för att kunna identifiera förändringar eller avvikelser från ett 
ursprungligt prov som utförts vid leveransbesiktning. Exempelvis kan stängda eller halvt 
stängda ventiler upptäckas på detta sätt. Genom att utföra begränsade avtappningsprov 
med tätare intervaller kan man därmed uppnå en bättre tillförlitlighet för vattenkällan, 
samtidigt som olägenheter på vattenledningsnätet minimeras.  
 
Ett annat alternativ är att tillåta att system anslutna till ringledning provas med öppet 
tillflöde från båda håll i ringledningen, vilket minskar flödeshastigheten i nätet och 
därmed minskar risken för olägenheter. NFPA´s regelverk för sprinkler tillåter att 
provning utförs på detta sätt, och därför bör detta tillvägagångssätt kunna anammas även i 
Sverige.   
 
6.2 Provning av pumpar 
Att endast tillåta begränsade avtappningsprov innebär ett problem för system med 
pumpar, eftersom pumparna behöver provas under full belastning. För ett direktanslutet 
system med tryckhöjningspump kan en mindre tank där vattnet pumpas runt användas för 
detta ändamål. Principen används redan av pumptillverkare, där en tank på 6-7 m3 är 
tillräckligt för att cirkulera flöden på upp till 15 000 l/min. För ett flöde på 1 500 l/min 
uppskattas en tank på 3-4 m3 vara tillräckligt. Vattnet återförs i bakkant på tanken, som 
har en skiljevägg i sig så att vattnet rinner över i andra delen av tanken för att undvika 
virvlar som kan orsaka luftinblandning och kavitation i pumpen. En fallhöjd på ett par 
meter är tillräckligt för att ge ett positivt tryck till pumpen. Pumpkurvan blir 
parallellförflyttad i förhållande till skillnaden i inkommande tryck på vattenledningsnätet.  
 
Detaljutformning av denna lösning ges ej i denna rapport, utan bör göras i samråd med 
pumptillverkare i de fall det blir aktuellt.  
 
6.3 Flödesmätare/ventiler med förinställt flöde för 

provserie 
Genom att installera fast provningsutrustning med förinställda värden för 
kapacitetsprovning kan det säkerställas att endast det flöde som VA-verken godkänt i 
avtalet tas ut vid kapacitetsprovning. Ett alternativ är att parallellt med den fasta 
vattenmätaren (enligt sprinklerreglerna normalt en DN100 för flöden upp till 4000 l/min) 
installera en mindre vattenmätare (DN65) som via strypning omöjliggör fullt uttag. Den 
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kan användas för det begränsade flödesprovet som kan verifiera att inga förändringar 
skett jämfört med det ursprungliga provet. Fullt flödesprov görs endast vid  nyinstallation 
och vid ev. avvikande resultat vid årligt prov med den mindre mätaren. 
 
Detta är en enkel åtgärd som minimerar risken för höga flöden och nedsmutsning av 
vatten i ledningsnätet vid provning.  
 
6.4 Rutiner för hur provningarna utförs  
För att tydligt redovisa vilket maximalt flöde ett sprinklersystem är dimensionerat för, 
och eventuella  begränsningar för flödesuttag som specificerats i avtalet med VA-verket, 
bör sprinklercentralerna skyltas med denna information. Vilka konsekvenser det kan 
innebära att inte följa restriktionerna kan även framgå kortfattat på denna skyltning.  
 
Kraven för certifiering av besiktningsfirmor och besiktningsmän bör kompletteras för att 
innefatta kunskap om de risker som en sprinklerinstallation kan innebära för 
vattenkvalitén. Med utökade krav på rutiner, checklistor, internutbildning och 
egenkontroll vid flödesprovning finns stora möjligheter att minska riskerna för 
nedsmutsning. Överträdelse av restriktioner från VA-verk bör även kunna leda till 
indraget certifikat.  

 
6.5 Vattenprov 
Det finns ett begränsat underlag för att bedöma klassning av sprinklervatten enligt 
SS-EN 1717. Stockholm Vatten utförde en orienterande undersökning av vattenkvalitén 
på 5 stycken anläggningar 2005 [9]. Undersökta verksamheter varierade mellan 
restauranger, teatrar, lagerlokaler och hotell, byggda under perioden från 1920-talet fram 
till 2005. Åldern på sprinkleranläggningarna framgår inte av utredningen. 
Undersökningen rekommenderar att sprinklervatten ska klassas som kategori 3 eller 4 vid 
användning av lednings- eller fogmaterial som orsakar bly- eller zinkföroreningar. Om 
det kan visas att denna risk är försumbar kan vattnet klassas som kategori 2.  
 
Eftersom valet av material i systemet och hur ofta omsättning av vattnet sker kan påverka 
vattenkvalitén, vore det önskvärt att göra en mer omfattande och systematisk studie av 
detta. Exempelvis skulle det kunna visas att rätt materialval och en omsättning av vattnet i 
sprinklercentralen var tredje månad är tillräckligt för att garantera att vattnet inte behöver 
klassas högre än kategori 2, vilket skulle innebära att återströmningsskydd i klass EA är 
tillräckligt.  
 
Urval av system för provning bör göras för att beskriva olika typer av anläggningar och 
materialval som används i dagsläget, så att krav på nya anläggningar kan ställas på 
korrekta grunder. Provning bör även göras vid olika tidpunkter mellan 
vattenomsättningarna i systemet för att kunna följa den mikrobiella tillväxten över tid. 
Provning bör även göras både vid sprinklercentralen samt långt ut i systemet för att visa 
hur vattenkvalitén skiljer sig på dessa punkter.  
 
Kostnaden för ett vattenprov ligger i storleksordningen 4000-5000 kr. Ett 50-tal prov 
uppskattas vara nödvändigt för att kunna ge ett bra beslutsunderlag inför framtiden. Med 
god planering kan troligtvis rabatt erhållas på kostnaden för vattenprov. Detta arbete ryms 
dock inte inom ramen för detta projekt.  
 
Parallellt med denna utredning bör det även undersökas i vilken mån ett sprinklersystems 
normala utförande med certifierade och internationellt listade backventiler under vissa 
förutsättningar kan likställas med återströmningsskydd i klass EA. Till exempel 
innehåller en sprinklercentral normalt minst 2 st. Vds/FM/UL-listade 
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återströmningsskydd. Vid pumpanläggning finns 3 st. Skulle denna serie av 
återströmningsskydd kunna anses uppfylla klass EA eller CA så besparas 
anläggningsägaren problemet med att installera återströmningsskydd typ BA som idag 
blir allt vanligare då CA ej finns att tillgå i sprinklerdimensioner. Ventiler typ EA-BA 
orsakar stor tryckförlust(ca 1 bar) och innebär ibland att pumpar kan behöva installeras 
för att kompensera detta. Sannolikt installeras idag en stor mängd BA 
återströmningsskydd och pumpar enbart av detta skäl. Det  medför en extra felkälla vid 
brand,  dyrare installation, mer utrymmesbehov och ett utökat service- och 
provningsarbete utan att man med säkerhet kan säga att det behövs för vattenkvalitén.   
Oavsett resultat skulle denna typ av utredningar öka kunskapen om sprinklervatten och ge 
en tydligare motivering till valet av återströmningsskydd. 
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7 Förslag på ändringar i regelverk 
I detta kapitel ges förslag på ändringar i SBF 120 Observera att detta inte är en faktisk 
remiss på förändringar i SBF 120, utan endast ett förslag från projektet för att kunna 
minimera de faktiska problem som har identifierats.  
 
Syftet med ändringarna är att: 

- Begränsade kapacitetsprov ska kunna accepteras i de fall där huvudmannen inte 
tillåter fullskaliga kapacitetsprov. Detta kompenseras med att provningar med 
mindre flöden utförs med tätare intervall.   

- Att personalen som utför proven är väl medvetna om vilka begränsningar som 
finns, och vilka konsekvenser det kan innebära om dessa inte följs.  

 
Ändringarna kan på så sätt öka tryggheten för huvudmannen för respektive ledningsnät 
gällande hur kapacitetsprov utförs, och att det maximala flödet som provas inte överstiger 
de begränsningar som specificerats. 
 
Här föreslås att samtliga tillägg görs i SBF 120:7, men vissa förslag kan möjligtvis passa 
bättre i SBF 142:1, eller någon av normerna och anvisningarna för anläggarfirma eller 
besiktningsfirma. Var respektive del passar in bäst är dock något som 
Brandskyddsföreningens regelgrupper får ta ställning till inför kommande uppdateringar. 
För att säkerställa att önskemål och synpunkter från VA-verken tas hänsyn till bör 
representanter från denna bransch bjudas in för att delta i regelarbetet.   
 
De kapitel där tillägg föreslås redovisas nedan, med tillägg i kursiverad text. Delar som 
föreslås ska tas bort återges med genomstruken text.  
 
8.6 Kapacitetsprov 
8.6.1 Följande typer av kapacitetsprov kan utföras: 
 

- Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som 
vattentillopp ska vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera 
erforderligt tryck och flöde, antingen direkt eller med tryckförhöjningspump. 

 

- Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen 
uppfyller reglernas krav. 

 

Följande behörighet gäller för utförandet av kapacitetsprov: 
 

- Förberedande kapacitetsprov kan utföras av anläggarfirma eller besiktningsman. 
 

- Fullständigt kapacitetsprov ska utföras av anläggarfirma eller besiktnings- man. 
 

Anläggarfirma och besiktningsfirma kan utföra prover med egen eller extern personal. 
 

- Person som utför prov ska vara utbildad för uppgiften.  
- Rutin för utbildning och lista på godkända flödesprovare ska finnas. 
- Innan prov utförs ska erforderligt flöde och max tillåtet flödesuttag vara 

dokumenterat. Särskild blankett inför flödesprov ska finnas.  
- VA-verk, beställare eller projektansvarig ska tillfrågas/närvara vid prov. 
- Redovisade resultat från flödesprov ska åtföljas av egenkontroll som visar: 

- Deltagare 
- Tidpunkt 
- Max tillåtet uttag 
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- Erforderlig kapacitet 
- Att fortsatt flödande utförts för att säkerställa att ev. smutsrester i VA-

ledning sköljs ut 
                         

Följande intervaller gäller för utförandet av kapacitetsprov: 
 

- Förberedande kapacitetsprov ska utföras i samband med projektering för att få 
underlag för bedömning av tillgängliga vattenkällors kapacitet. 

 

- Fullständigt kapacitetsprov ska utföras i samband med leveransbesiktningen samt 
därefter varje år. 

 

Om det på ett entydigt sätt framgår att vattentilloppet är fullt tillräckligt och 
funktionsdugligt samt om avsevärda svårigheter föreligger att utföra fullständigt 
kapacitetsprov, kan kravställaren medge att reducerade kapacitetsprov utförs.  uppskov 
med detta. Uppskovet ska omprövas varje år och efter samråd med besiktningsman.  
 
Reducerade kapacitetsprov.  
 

- I de fall där VA-verk bedömer att kapacitetsprov orsakar för stora störningar 
eller för stor nedsmutsning av dricksvatten kan årliga flödesprovsintervaller eller 
max flödesuttag begränsas.  

 

- Begränsade kapacitetsprov kan vara aktuellt när omständigheter omöjliggör 
fullständigt prov. Detta ska alltid bedömas och godkännas av kravställare i 
samråd med VA-verk. Exempel på begränsat prov kan vara när prov endast 
utförs med öppet från alla håll i en ringmatad ledning. Alternativt när ett 
kontrollprov utförs via strypanordning för att kontrollera flödeskurvans 
tryckförhållande upp till ca 50-75% av full kapacitet. Detta kan anses vara 
godkänt vid oförändrat tryck mot tidigare utfört fullständigt prov. Provning ska 
dokumenteras enligt SBF 142:2. 

 

- Begränsat intervall för kapacitetsprovning kan utökas till vart 5:e år om god 
säkerhet på vattentillförsel kan anses föreligga. Detta gäller exempelvis för en 
prioriterad huvudledning eller ledning med flera sprinklercentraler anslutna, där 
något prov utförs varje år.  Provning ska dokumenteras enligt SBF 142:2.   

 

Utförande och redovisning av kapacitetsprov ska följa Bilaga 120-01. 
 
9.2 Allmän vattenledning 
 

9.2.1 Anslutning till allmän vattenledning ska utformas så att kraven i SBF 142 uppfylls. 
 

Vid anslutning till allmän vattenledning ska sil och stenfälla installeras före larm- ventil 
och backventil. Silens maskvidd ska vara 8–10 mm. 
 

Erforderligt flöde ska ökas med 50 procent, dock högst med 1000 l/min. 
 

Anmärkning:  
Där krav på begränsning av flödesuttag för sprinklersystem föreligger från VA-verk kan prov för 
att verifiera påslag om 50% eller max 1000 l/min omöjliggöras. Undantag från detta krav ska 
alltid bedömas och godkännas av kravställare i samråd med VA-verk. 
 
Efter samråd med kravställaren kan tillägget minskas i den mån utredning i det enskilda fallet visar 
att tilloppet kommer att ge anläggningen erforderlig vattentillförsel. 
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Tillägget avser dels att kompensera eventuell framtida försämring av tillförseln, dels att ha en 
reserv för räddningstjänstens behov. Utredning enligt stycket ovan ska beakta båda synpunkterna.  
Beroende på anläggningens specifika flödeskurva kan i vissa fall en tryckmarginal på ca 0,5-1,0 
bar vid sämsta verkningsyta visa att kravet på reserv för framtida försämring och 
räddningstjänstens behov är uppfyllt. Detta förutsätter kravställarens godkännande. 
 
10.7 Tryck och flödeskrav på pump 
10.7.3 Om ev. krav på begränsat kapacitetsprov föreligger så ska pumpanläggning förses 
med egen vattenreservoar för rundkörning av vatten för prov av pumpkapacitet enligt 
erforderlig kapacitet för sämsta och bästa verkningsyta i minst 20 minuter.  Utförande 
enligt SBF 142:1. 
 
10.7.5 För start av tryckhållningspump erfordras endast en pressostat. 
 
18.2 Skyltar och meddelanden 
18.2.1 Hänvisningsskylt kan även ha texten SPRINKLERCENTRAL. 
 

18.2.3 Skylt för fullständigt hydrauliskt beräknade system behöver inte inkludera uppgifter 
enligt 4) och 5) i SS-EN 12845 pkt 18.2.3.2 c). 
 

Skylt för fullständigt hydrauliskt beräknade system ska även inkludera uppgifter om 
installationsår och sektionens storlek. 
 
 
18.2.3.2 . Vid vattenmätare ska inplastad skylt finnas som redovisar: 

- Datum för skyltens upprättande. 
- Vem som har upprättat skylt. (Företag och behörig ingenjör skall framgå). 
- Om servisledning är ringmatad eller enkelmatad.  
- Vid gemensam servisledning sprinkler och KV skall dimension på KV anslutning 

och kalkylerad normalförbrukning redovisas.  
- För anläggningen erforderlig kapacitet för sämsta verkningsyta och vid 

pumpanläggning även för bästa verkningsyta.    
- För anläggningen erforderligt uttag vid flödesprov.  
- För anläggningen max tillåtet uttag om restriktion finns.  
- Vid krav på begränsat flödesprov skall skäl till begränsning, max flöde och ev. 

kompletterande krav från kravställare redovisas.  
- Instruktion om att prov ska avslutas med allt öppet och renspolning tills ingen 

nedsmutsning kan skönjas vid kontroll i glasbägare.  
 
Skylt ska ständigt uppdateras om ombyggnation av sprinkleranläggning påverkar 
dimensionerande flöde.Vid återströmningsskydd skall inplastad skylt finnas som 
redovisar: 

- Dimension och längd på servisledning. 
- Om servisledning är ringmatad eller enkelmatad. 
- Om särskilda krav föreligger för regelbunden manuell eller automatisk 

renspoling av sprinklerservis.  
- En instruktion med intervallkrav för: 

- Kontroll av lågt tryck. 
- Kontroll av smutsfilter. 
- Kontroll av återströmningsskydd.  

- En kontrolljournal där kontroll, provning och ev. renspolning noteras. 
  

Bilaga 120-01 Kapacitetsprov 
 
1 Förberedande kapacitetsprov – Provmetod 
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1.1 Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet väljs bästa möjliga metod. 
Samarbete med va-verket är nödvändigt, dels för att få hjälp att välja provställen och få 
hjälp med provets utförande, dels för att få tillstånd att utföra provet. 
 

1.2 Bästa metod är att utnyttja eventuell befintlig avgrening från den allmänna ledning 
som avses användas och om avstängningsventiler finns på rimliga avstånd på vardera 
sidan om avgreningen om det är en ringmatad ledning. 
 

Provet utförs sedan i tillämpliga delar som ett fullständigt kapacitetsprov. 
 

1.3 Saknas avgrening från den allmänna ledningen kan prov i stället göras genom 
avtappning från brandpostuttag på ledningen. Minst två skilda uttag ska finnas på samma 
ledning i närheten av den planerade sprinklerservisen och med avstängningsventiler på 
vardera sidan. En manometer ansluts till ett av uttagen. Till det andra uttaget ansluts 
brandslangar eller anpassade rördelar som i sin tur kan anslutas till vattenmätare. 
 

Provet utförs sedan i tillämpliga delar som ett fullständigt kapacitetsprov. 
 

1.4 Provet ska utföras upp till dimensionerande flöde. Extrapolering är inte tillåten. 
 
 
2 Fullständigt kapacitetsprov – Provmetod 
2.1 Fast inbyggd provapparatur. Obligatorisk för nyinstallationer. 
 

Flödesmätare ska uppfylla kraven i SBF 60. Apparaturen ska kunna kalibreras. Om det för 
kalibrering av provapparaturen erfordras särskilt avtappningsrör ska detta anslutas i serie 
med apparaturen och vara utfört enligt 2.2 eller på annat av vederbörande kravställare 
godtaget sätt. Besiktningsman avgör, med utgångspunkt från produktens 
intygande/godkännande när kalibrering erfordras. 
 

2.2 Fast anslutet avtappningsrör utan provapparatur. Endast tillåtet på äldre installationer. 
 

I servisledningen ska omedelbart uppströms huvudavstängningsventilen finnas ett rör med 
fläns(ar) för anslutning av vattenmätare. 
 

Det till servisledningen anslutna röret ska ha nominell diameter motsvarande 
normalkoppling för låg riskklass samt 100 mm för normal och hög riskklass upp till en 
volymström av 4000 l/min. Vid flöden över 4000 l/min utökas utrustningen i erforderlig 
grad. 
 
Max provflöde: 
En servisledning skall minst provas enligt följande vid fullständigt prov: 
 
Sprinkleranläggning utan pumpar: 
Flödesuttag skall minst vara 100% av erforderligt tryck och flöde till anläggningens 
sämsta verkningsyta.   
 
Sprinkleranläggning med pumpar: 
Prov 1, servisledning utan pump. Flödesuttag skall minst vara 120% av erforderligt tryck 
och flöde till anläggningens sämsta verkningsyta. Min 0,5 bars tryck skall då redovisas 
före pumpens inlopp för att tillåta prov 2. 
 
Prov 2 med pump. Flödesuttag skall minst vara 100% och max 120% av erforderligt 
tryck och flöde till anläggningens sämsta verkningsyta.   
 
3  Begränsat kapacitetsprov – Provmetod 
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Vid tillfällen där VA-Verk bedömer att kapacitetsprov orsakar för stora störningar eller 
för stor nedsmutsning av dricksvatten kan årliga flödesprovsintervaller eller max 
flödesuttag behöva begränsas. 
 
Villkor för begränsade flödesprov skall finnas dokumenterat i anslutningsspecifikation 
enligt SBF 142:1.  
 
Skylt som visar max tillåtet flödesuttag och andra villkor för flödesprov skall finnas 
inplastat och permanent uppsatt ovan flödesmätare.   
 
Om krav finns på reducerat kapacitetsprov med fysisk begränsning så kan sådan utgöras 
av en separat installerad mekanisk strypning eller en mindre vattenmätare som 
omöjliggör fullt flödesuttag, t.ex. en DN65-mätare istället för en DN 100-mätare. Denna 
installeras parallellt med ordinarie kapacitetsprovutrustning för fullständigt flödesprov. 
Provning ska avslutas så fort som möjligt för att minimera vattenåtgången, dock med 
renspolning tills ingen nedsmutsning kan skönjas vid kontroll i glasbägare. 
 

Figur 120-01.2.1 Exempel på fast installerad kapacitetsprovmätare. 
 
 
2.3 Fast installerade rör ska finnas för bortledande av det avtappade vattnet till avlopp i 
sprinklercentralen eller till annan lämplig plats. 
 

2.4 Kontrollmanometrar används för provningarna. De ska vara kalibrerade och ha en 
noggrannhet av + 1,5 procent av fullt skalutslag som inte bör vara större än 
150 procent av känt maximivärde. 
 

Flödesmätare ska ha en mätnoggrannhet om + 5 procent. 
 

2.5 Provet sker normalt genom avtappning från de i 2.1 eller 2.2 nämnda till tillopps- 
ledningen anslutna rören. 
 

2.6 Den avtappade vattenmängden mäts med ansluten vattenmätare och det vid 
avtappningen kvarstående trycket mäts genom en till anläggningsmanometern ansluten 
kontrollmanometer. 
 

Mätningarna görs vid det eller de flöden som enligt reglerna erfordras eller har beräknats. 
Noteras bör särskilt kraven i SS-EN 12845 på att prova vattenkällans prestanda. För varje 
kapacitetskurva fordras minst tre mätpunkter. 
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8 Förslag på policy för kommuner 
I detta avsnitt ges ett förslag på policy och rutin för hur sprinkleranläggningar bör kunna 
hanteras i kommuner, baserat på Göteborg Kretslopp och Vattens rutin. Utgångspunkten 
är att sprinkleranslutning ska tillåtas där tillräcklig kapacitet finns, och där anslutning 
bedöms kunna ske utan att orsaka problem för vattenkvalitén. Anläggningar för 
boendesprinkler bör i regel kunna tillåtas, eftersom volymflödet för dessa ligger i samma 
storleksordning som normal vattenförbrukning. Undantagsfall kan dock förkomma. 

Rutin för sprinkleranslutning och kapacitetsprov 

Denna rutin skall tillämpas när en förfrågan om sprinkleranslutning inkommer. Rutinen 
gäller även vid förfrågan om kapacitetsprov, då aktuellt tryck och flöde till befintlig 
sprinkler efterfrågas.  

Vad skall utföras och hur?  

Rutinen redogör för hur kapacitetsutredningen ska utföras, hur sprinkleranslutningen 
handläggs i samband med ansökan, hur XXVA ska bemöta förfrågan om kapacitetsprov 
samt vilka krav som ska ställas på sprinkleranläggningen.  

Ansvar, garanti och säkerhet  

XXVA har ingen skyldighet att erbjuda sprinkleranslutning.  

XXVA hjälper till med upplysningar om kapacitet och matningsvägar. Beställaren, eller 
den som ställer krav på denne, bedömer själv i vilken mån kravet på oberoende matning 
är uppfyllt och om uppskattat tryck och flöde är tillräckligt. Visst tryck eller flöde i 
utförda anslutningar kan inte garanteras även om flödesprov har utförts.  

Handläggning vid förfrågan om ny sprinkleranslutning 

Vid förfrågan om ny sprinkleranslutning följs steg 1-7 nedan.  

1. Förfrågan om sprinkler  

Förfrågan om sprinkleranslutning inkommer till XXVA. Handläggare hos XXVA skickar 
frågeformulär och kartunderlag till beställaren.  

2. Kapacitetsutredning  

Svar från beställare med önskat läge för sprinkleranslutning, önskat flöde och tryck 
inkommer till handläggare, som gör en kapacitetsutredning. Ledningsnätets kapacitet 
uttrycks som tryck och flöde i anslutningspunkten och bedöms först genom hydrauliska 
beräkningar och/eller flödessimulering. I vissa fall kan det vara svårt att teoretiskt 
bedöma ledningarnas kapacitet. Utredningen kan då kompletteras med ett flödesprov, se 
punkt 3 nedan.  

Normalt finns krav på matning från två oberoende håll. Definitionen av oberoende 
matning är inte helt självklar utan får diskuteras med beställaren. I vissa fall kan intern 
tryckstegring vara ett alternativ för beställaren.  

Beställaren ska upplysas om att kapacitetstest beviljas i samband med leveransbesiktning 
av sprinkleranläggning. Därefter tillåts endast upprepade prov om de inte påverkar 
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vattenkvalitén i dricksvattennätet.  Om beställaren/sprinklerägaren inte godtar detta är 
alternativet att bygga en egen vattentank med pump. 

3. Avtappningsprov  

Med flödesprov menas kontrollerad avtappning i brandposter då tryck och flöde mäts för 
att bedöma ledningens aktuella status. Med kapacitetsprov menas test på 
sprinkleranläggningen inom fastighet, se punkt 6.  

Om kapacitetsutredningen behöver kompletteras med ett flödesprov och detta kan 
genomföras utan risk för störningar för övriga brukare utförs detta. Handläggare hos 
XXVA ansvarar för att bestämma vilket flöde som maximalt får tappas samt hur provet 
bör utföras.  

Avtappningsprov görs för att prova distributionssystemets förmåga att leverera vatten till 
en viss punkt under vissa givna förutsättningar. Förmågan att leverera vatten uttrycks i 
hur stor trycksänkning en viss avtappning ger. Tryck och flöde måste alltså göras kända i 
en och samma punkt. Innan en servis har byggts utgör brandposter normalt den enda 
möjligheten att mäta leveransförmågan. Det kan ofta vara svårt att vid provet tappa ett 
lika stort flöde som sprinklern kommer att kräva, men även vid lägre flöden kan en 
uppskattning av ledningsnätets råhet göras.  

För att undvika att få med tryckförlusterna på brandpostens anslutningsledning, 
brandposten och ståndröret måste tryck och flöde mätas i olika brandposter.  

Mätningen ska så långt som möjligt ge resultat på den säkra sidan. Det är fördelaktigt att 
göra tryckmätning i fler än en brandpost för att uppskatta ledningens råhet. Syftet är att 
prova det verkliga nätets leveransförmåga inklusive eventuella avvikelser från den 
teoretiska. Därför bör brandposterna för varje studerat fall ligga bortom den planerade 
sprinklern, se figur 1.  

 

Figur 1.   Mätutrustningens placering vid avtappningsprov  

Med ovanstående placering är såväl tryck som flöde känt i BP1. Förväntat vattentryck vid 
sprinklerservisen är minst lika stort som i BP 1. Motsvarande placering är inte alltid 
möjlig att genomföra beroende på att avståndet till bortomliggande brandposter blir för 
långt. I dessa fall måste mätningen kompletteras med en beräkning.  

Utvärdering av flödesprov  

Det är viktigt att kontrollera att resultaten från avtappningsproven är rimliga. Efter 
eventuella beräkningar redovisas resultatet som relation mellan tryck och flöde för olika 
matningsvägar utgående från lägsta normala trycknivå enligt figur 2 nedan.  
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Resultatet från simuleringen vid sprinkleruttag och eventuell ventilgardering relateras till 
lägsta normala trycknivå.  

 
 
 
Figur 2.   Exempel på utvärdering av resultat från beräkning och/eller avtappningsprov  
 
4. Resultat  

Kapacitetsutredningen sammanställs av handläggaren som skriver ett brev med resultatet 
av utredningen till beställaren. Handläggaren meddelar bygglovshandläggaren att 
utredningen är färdig.  

Ett avtal skall tecknas mellan XXVA och sprinklerägaren.  

5. Servis med sprinklerinstallation  

Bygglovshandläggaren, i samråd med handläggaren, ansvarar för servisens läge, vilken 
typ av servis som är aktuell (typ A-C se nedan), återströmningsskydd, tecknande av 
sprinkleravtal, avgift mm.  

Det finns tre olika varianter av sprinkleranslutning där typ B är huvudalternativet:  

A)        Separat servis för sprinklern (används undantagsvis)  
B)        Anslutning av sprinkler på vanliga servisen, före vattenmätaren  
C)        Anslutning av sprinkler på vanliga servisen, efter vattenmätaren  
 

Påfyllning av bassäng kan ske på olika sätt och vilken typ av anslutning som är aktuell får 
avgöras från fall till fall.    

Schematiska skisser för anslutningarna visas i figur 3-5 nedan. Vattenmätare är markerad 
med VM, förbindelsepunktens placering är markerad med FP och placering av 
återströmningsskydd är markerad med symbol BA (oavsett vilken klass som krävs).  
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Typ A  

En separat servis till sprinklern byggs när sprinkleruttaget är mycket större än 
tappvattenbehovet (exempelvis i lagerbyggnader). Skulle samma servis användas finns 
risk för att omsättningstiden för tappvattnet blir för lång. Nackdelen med denna typ av 
anslutning är att det kan bli väldigt dyrt eftersom två serviser byggs. 
Återströmningsskyddet ska placeras så nära huvudledningen som möjligt men innanför 
förbindelsepunkten.  

 

Figur 3. Anslutning typ A.  
 
Typ B  

Gemensam servis för både sprinkler- och tappvatten gör att det blir större omsättning i 
servisen fram till sprinkleravsättningen. Beroende på utformning och läge kan 
sprinklerledningen bli kortare än i typ A. Endast en servis behöver byggas. En nackdel är 
att servisen inte kan stängas av eftersom den försörjer sprinkleranläggningen. 
Sprinkleravsättningen måste ske innanför förbindelsepunkt. Återströmningsskyddet ska 
placeras omedelbart efter sprinkleravsticket.  
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Figur 4. Anslutning typ B.  

 

Typ C  

Används endast då sprinklern kräver mycket låga flöden, vilket exempelvis gäller för 
boendesprinkler typ 1. Allt vatten mäts. Det är viktigt att kontrollera att vattenmätarna har 
tillräcklig kapacitet för sprinklervattnet. Återströmningsskyddet placeras direkt efter 
sprinkleravsticket.  

 
   
Figur 5. Anslutning typ C.  

Ventiler  

Behovet av ventilgardering, dvs. extra avstängningsventiler på huvudledningen för att 
minska det avstängningsområde till vilket sprinklerservisen är ansluten, avgörs i första 
hand av beställaren (eller det försäkringsbolag eller den myndighet som ställer krav på 
denne).  
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För att undvika tryckslag då sprinkleranläggningens ventiler stänger efter brand eller 
kapacitetstest, skall långsamstängande ventiler alltid installeras i sprinkleranläggningen.  

Återströmningsskydd  

XXVA kräver återströmningsskydd kategori AA (luftgap) vid sprinkler med 
skuminblandning och CA-skydd (dubbel backventil med tryckstyrd dränerbar kammare) 
vid sprinkler utan skum. Eftersom CA-skydd inte finns i större dimensioner innebär det i 
praktiken att BA-skydd får installeras. Återströmningsskyddets placering framgår av figur 
3-5.   

6. Kapacitetsprov  

Kapacitetsprov beviljas i samband med leveransbesiktning enligt förhandsgranskning. 
Upprepade prov tillåts i de fall de inte bedöms påverka vattenkvalitén i dricksvattennätet. 
Annars tillåts begränsade kapacitetsprov upp till det maximala flöde som inte bedöms 
påverka vattenkvalitén. Bedömning görs från fall till fall av handläggare. Spolning av 
ledning ska alltid utföras efter kapacitetsprov. 

Ansökan om kapacitetsprov ska godkännas av XXVA innan provning utförs. Vid behov 
ska en drifttekniker från XXVA närvara vid genomförande av kapacitetsprov. 

En kopia av besiktningsprovet skall alltid lämnas till handläggare på XXVA. 

7. Avgifter  

Anläggningsavgift  

Eftersom kostnaderna kan variera från kommun till kommun ges inget generellt förslag.  

Brukningsavgift:  

Eftersom kostnaderna kan variera från kommun till kommun ges inget generellt förslag.  
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BILAGA 1 – Exempel på vanliga flödesbehov för sprinklersystem2 
 
 
Verksamhet Regelverk Riskklass Verkningsyta Antal 

sprinkler 
Vattentäthet 
 
[mm/min/kvm] 

Vanligt 
flödesbehov 
[l/min] 

Tid  
 
[Min] 

Vårdboende Rek 2002 - 4 sprinkler 4 st 2.05 200-300  30 

Vårdboende Standard 
2009 

Typ 3 4 sprinkler 4 st 4.08 400-550  30 

Kontor SBF 120 OH1 72 kvm Ca 10 5 Ca 1000  60 

Varmgarage SBF 120 OH2 144 kvm Ca 20 5 Ca 1400  60 

Butik  
1.7 m lagring 

SBF 120 OH3 216 kvm Ca 30  5 Ca 2500  60 

Köpcentrum 
2.6 m lagring 

SBF 120 HHS 10 
mm/ min 

260 Ca 40 10 Ca 4000  90 

Höglager  
12 m lagring 

NFPA ESFR 12 sprinkler 12 65-80 Ca 8000  90-120 

  

                                                      
2 Tomas Farestveit, Nordiska Brand AB, 2016. 



42 
 
 
 

 

Bilaga 2 – Utdrag från relevanta lagar, föreskrifter, 
standarder och vägledningar 
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
2 kap. Enskildas skyldigheter 
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 
hindra eller begränsa skador till följd av brand.” 
 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. 
 
2 § I denna lag avses med 
vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning, 
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse 
eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som 
har använts för kylning, 
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va), 
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster 
för bostadshus eller annan bebyggelse, 
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt denna lag, 
enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller 
avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning, 
verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning, 
huvudman: den som äger en allmän va-anläggning, 
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings 
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig 
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande, 
va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän 
va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller 
avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning, 
förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation, 
allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark, 
anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-
anläggning, och 
brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, 
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som 
inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917). 
 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
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1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 

 
10 § En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som 
kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till 
intresset av en god hushållning med naturresurser. När det är förenligt med anläggningens 
huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen 
som har behov av anläggningen kan tillgodoses. 
 
21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän va- anläggning på ett sätt som innebär  

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på 
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller 
olägenhet, 

2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen 
och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan 
författning eller avtal, eller 

3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan. 
 
Utdrag från förarbete till regeringens proposition 2005/06:78 om allmänna 
vattentjänster: 
Räddningstjänstens behov av släckvatten 
 
Det kan förefalla rimligt, åtminstone praktiskt sett, att huvudmannen för en allmän va-
anläggning bygger ut och dimensionerar ledningar, brandposter och andra anordningar 
också för att tillgodose behov som kan finnas från brandskyddssynpunkt. Kanske borde 
detta vara något som huvudmannen är skyldig att göra. I sådant fall är frågan om denna 
skyldighet skall ha sin rättsliga grund i va-lagstiftningen eller någon annanstans. Främst 
handlar det om vem som skall betala för denna vattentjänst, om den skall finansieras 
med va-avgifter eller på något annat sätt. Vid en brand kan tjänsten anses nära knuten till 
den berörda bebyggelsen. Å andra sidan har kostnaden för tjänsten i varje fall hittills inte 
utan vidare betraktats som nödvändig för den allmänna va-verksamheten. 
 
Mycket talar mot en utvidgning av den allmänna va-anläggningens ändamål så att 
huvudmannen får en skyldighet att tillgodose räddningstjänstens behov av släckvatten, 
inte minst det förhållandet att va-lagens nuvarande reglering inte alls passar för ett 
obligatoriskt sådant förhållande mellan huvudmannen och den som skall stå för 
brandskyddet. Denna vattentjänst skulle i så fall kräva en helt egen reglering. Det är dock 
inte realistiskt att räkna med att det behovet skall i någon större utsträckning kunna 
tillgodoses på annat sätt än via vattenledningarna för dricksvattenförsörjningen. Å andra 
sidan förefaller behovet av brandposter i dag inte vara lika stort som förr. Numera sker 
brandsläckningen normalt enbart med tankfordon. Brandposterna används för att fylla 
vattentankarna. För det ändamålet behövs bara ett mindre antal strategiskt placerade 
brandposter. 
 
Även om leverans av släckvatten inte bör regleras som en obligatorisk vattentjänst är det 
lämpligt att huvudmannen i alla fall har ett visst, om än begränsat, ansvar i detta 
hänseende. Ansvaret för detta bör följa av bestämmelserna om hur en allmän va-
anläggning skall ordnas och drivas. 
 
Mer bebyggelseanknutet är däremot det förebyggande brandskydd som installeras i 
byggnader i form av sprinkleranläggningar. I dessa fall är det dessutom fastighetsägaren 
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som bär kostnadsansvaret. Sprinkleranläggningens latenta behov av en omedelbar och 
omfattande vattentillförsel omfattas enligt nuvarande praxis knappast av de 
vattenförsörjningstjänster för hushållsändamål som huvudmannen för en allmän va-
anläggning är skyldig att tillgodose. I och för sig lär huvudmännen ändå vara benägna att 
tillmötesgå önskemål om sprinkleranslutning, när det finns tekniska förutsättningar för 
det. När sådana förutsättningar saknas, bör huvudmannen inte vara skyldig att göra 
omfattande ombyggnader av sin vattenanläggning för att möjliggöra en 
sprinkleranslutning. En sådan skyldighet skulle föra för långt. Däremot kan huvudmännen 
även i fortsättningen vid sidan om de obligatoriska vattentjänsterna kunna avtala med 
enskilda fastighetsägare om rätt till anslutning av sprinkleranläggningar och om villkoren 
för sådana anslutningar. I den mån fastighetsägaren inte ges rätt till en särskild 
sprinkleranslutning, får fastighetens interna brandskydd ordnas via den vanliga 
vattenservisen och med egna reservoarer och andra anordningar inom fastigheten. Det är 
fastighetsägarens ansvar att iaktta gällande föreskrifter om brandskyddet. 
 
 
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR  
 
5:252 Automatiska släcksystem  
Om ett automatiskt släcksystem är en förutsättning för brandskyddets utformning ska det 
utformas så att det, med hög tillförlitlighet, har förmåga att släcka eller kontrollera en 
brand under avsedd tid. Systemet ska aktivera tillräckligt snabbt och ska utformas med 
tillräcklig täckningsgrad för att säkerställa avsedd funktion. Systemet ska ha sådana 
egenskaper som krävs för att säkerställa att aktivering kan ske med hög tillförlitlighet. 
Systemet ska utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i 
byggnadens miljö inte påverkar tillförlitligheten. System med släckmedel som kan ha 
toxiska egenskaper ska utformas så att betryggande personsäkerhet upprätthålls. 
Anläggningen ska ha ett skydd mot att funktionen störs på grund av brand. (BFS 
2011:26).  
 
Allmänt råd  
Exempel på faktorer som kan påverka tillförlitligheten är typ av vattenkälla, tryck, 
vattenflöde, verkningsyta, typ av utlösningsmekanik, utformning av ventiler, underhåll 
samt antal, typ och placering av sprinklerhuvuden.  
Exempel på vad som avses i föreskriftens andra stycke kan vara strömavbrott på grund av 
brand.  
Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6. (BFS 2011:26).  
 
5:2521 Automatisk vattensprinkleranläggning  
Allmänt råd  
Tillförlitligheten och förmågan hos automatiska vattensprinkleranläggningar kan 
verifieras enligt SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259. För utrymmen i 
verksamhetsklass 5C bör vattenkällan utgöras av förbättrat, dubblerat eller kombinerat 
vattentillopp enligt 9.6.2–9.6.4 i SS-EN 12845.  
Tillförlitligheten och förmågan hos vattenspray- och delugesystem kan verifieras enligt 
SIS-CEN/TS 14816. Andra system kan verifieras enligt SBF 120. (BFS 2011:26) 
 
5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller 
inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. Utrymmen ska delas in i 
verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D. Verksamhetsklass 5B omfattar 
behovsprövade särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, med 
funktionsnedsättning, med utvecklingsstörning, med demens eller som på annat sätt har 
en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler 
för hälso- och sjukvård. 
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5:546 Verksamhetsklass 5B 
Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med automatiskt släcksystem.  
 
Allmänt råd  
Automatiskt släcksystem kan utformas som boendesprinkler enligt avsnitt 5:2522. (BFS 
2013:14). 
 
5:547 Verksamhetsklass 5C 
Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med automatiskt släcksystem.  
 
Allmänt råd 
Byggnader i verksamhetsklass 5C bör förses med automatisk vattensprinkleranläggning 
enligt avsnitt 5:2521. (BFS 2011:26). 
 
6:61 Allmänt  
Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygien-
förhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. 
 
6:612 Definitioner 
 
Tappkallvatten Kallt vatten av dricksvattenkvalitet 

 
Tappvarmvatten Uppvärmt tappkallvatten 

 
Tappvatten Samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten 

 
 

Övrigt vatten Vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som 
kan användas till uppvärmning, kylning, toalettspolning, 
tvättmaskiner mm där kraven på vattnets kvalitet är 
beroende av ändamålet men där vattnet inte nödvändigtvis 
behöver vara tappvatten. 

 
6:62 Installationer för tappvatten  
Installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt 
och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten ska uppfylla kvalitetskraven 
för dricksvatten efter tappstället. Tappvarmvatten ska vara så varmt att man kan sköta 
personlig hygien och hushållssysslor. Tappvatteninstallationer ska utföras av sådana 
material att inte ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i 
tappvattnet. Installationerna ska inte avge lukt eller smak till tappvattnet. 
 
6:624 Återströmning  
Tappvatteninstallationer ska utformas så att återströmning av förorenat vatten eller andra 
vätskor förhindras. Installationerna ska utformas så att inträngning av gaser och 
inläckning av vätskor inte kan ske.  
 
Allmänt råd  
Installationer bör utformas enligt SS-EN 1717. Vid val av skyddsmodul för påfyllning av 
värmesystem bör hänsyn tas till storleken på värmesystemet och eventuella tillsatser till 
värmevattnet. 
 
6:63 Installationer för övrigt vatten  
Installationer för övrigt vatten får inte kopplas samman med installationer för tappvatten. 
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Allmänt råd  
Installationer för övrigt vatten bör uppfylla samma krav som i avsnitt 6:62 såvida inte 
användningsområdet medger annat. 
 
SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
6 § En distributionsanläggning ska vara utformad, underhållas och skötas på sådant sätt 
att dricksvattnet uppfyller kraven i dessa föreskrifter när det når användarna. Det ska 
finnas en beskrivning över distributionsanläggningen, om denna ingår i en sådan allmän 
anläggning som avses i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 
7 § Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om 
det  

- inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana 
halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa, och  

- uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.  
 
8 § De kvalitetskrav som anges i bilaga 2 ska uppfyllas  

a) för utgående dricksvatten från ett vattenverk: efter avslutad beredning innan det 
distribueras,  

b) för dricksvatten som tillhandahålls från en distributionsanläggning: vid den punkt 
i en fastighet eller en anläggning där det tappas ur de kranar som normalt används 
för dricksvatten,  

c) för dricksvatten som tillhandahålls från tankar: vid den punkt där det tappas från 
tanken,  

d) för dricksvatten som används i ett livsmedelsproducerande företag: vid den punkt 
inom företaget där det används, och  

e) för dricksvatten som tappas på flaskor eller behållare som är avsedda för 
försäljning: vid den punkt där det tappas på flaska eller behållare.  

 
SS-EN 12845 Brand och räddning – Fasta släcksystem – 
Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och 
underhåll  
 
8.6 Kapacitetsprov 
8.6.1 Allmänt  
Provutrustningen enligt 8.5.2 ska användas. Varje vattenkälla ska kontrolleras för sig med 
samtliga övriga vattenkällor bortkopplade.  För både schablonberäknade och fullständigt 
beräknade system ska vattenkällan provas vid minst ett flöde som motsvarar 
anläggningens erforderliga flöde. 
 
8.6.3 Allmän ledning, tryckstegringspump, privat högvattenreservoar samt bassäng 
Avstängningsventiler som reglerar flödet från vattenkällan till sprinklersystemet ska 
öppnas helt. Automatisk pumpstart ska kontrolleras genom att man helt öppnar 
dränerings- och provventilen. Dränerings- och prov-ventil ska anpassas för att avge flöde 
enligt krav i kapitel 7. När ett stadigt flöde uppnåtts ska inkommande tryck avläsas på 
manometer 'C' och jämföras med aktuella krav i kapitel 7.  
 
9 Typ av vattentillopp 
9.1 Allmänt 
Vattenförsörjningen ska utgöras av en eller flera av följande: 

a) Allmän vattenledning i enlighet med 9.2; 
b) Magasin (bassäng, tank) i enlighet med 9.3; 
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c) Outtömliga vattenkällor (sjö eller annat naturligt vattendrag) i enlighet med 9.4; 
d) Hydrofor i enlighet med 9.5. 

 
9.2 Allmän vattenledning 
Den allmänna vattenledningen ska ha kapacitet att uppfylla kraven på tryck, flöde och 
varaktighet i beaktande av extra flöde som krävs för manuell brandsläckning 
(brandposter, inomhusbrandposter, etc.). En tryckvakt ska installeras som ger signal när 
trycket i allmänna ledningar understiger ett förutbestämt tryck. Tryckvakten ska vara 
ansluten uppströms eventuell backventil och ska vara utrustad med provventil (se Bilaga I 
och H.2.5). 
 
I vissa fall kan vattenkvaliteten nödvändiggöra installation av sil på alla anslutningar från 
allmän vattenledning. Sil bör ha en fri genomströmningsarea om minst 1,5 gånger rörets 
nominella diameter och ska inte tillåta passage av partiklar med större diameter än 6 mm. 
 
ANM. 1 Vattenbehovet för manuell brandsläckning bestäms normalt av kravställare. Det 
kan vara nödvändigt att beakta extra flödesbehov för räddningstjänstens arbete. 
 
ANM. 2 Tillstånd från lokala vattenmyndigheter erfordras vanligtvis för anslutning till 
allmän vattenledning. 
 
10 Pumpar 
10.7.4 Tryck och flöde hos kommunal vattenledning  
Ett kapacitetsprov ska utföras som visar att vattenkällan utan förstärkning med pump, kan 
leverera anläggningens erforderliga flöde + 20 %, vid ett tryck av minst 0,5 bar, redovisat 
vid pumpens inlopp. Provet ska utföras då vattenkällan är som mest belastad av övrig 
förbrukning. 
 
 
20 Skötsel och underhåll  
20.3.4 Årlig provning 
20.3.4.1 Allmänt 
Följande kontroller och provningar ska genomföras med högst 12 månaders mellanrum. 
 
20.3.4.2.1 Kapacitetsprov av pump 
Varje pump för vattenkälla ska provas med full belastning (genom avledning via 
provledning ansluten nedströms pump och dess backventil) varvid pumpen ska leverera 
erforderligt tryck och flöde som anges i anläggningens kapacitetsuppgifter.  
 
Hänsyn ska tas till tryckförluster i rörledning mellan vattenkällan och varje larmventil. 
 
20.3.4.2.2 Kapacitetsprov för anläggning utan pump 
Varje vattenkälla ska provas med full belastning genom avledning via provledning 
ansluten vattenkällan uppströms larmventilen och ska uppfylla kraven på erforderligt 
tryck och flöde.  
 
Hänsyn ska tas till tryckförluster i rörledning mellan vattenkällan och varje larmventil. 
 
SBF 501:1 Regler för boendesprinklersystem 
5.8 För boendesprinklersystem som ansluts till allmänt vattenledningsnät ska avtal 
upprättas mellan anläggningsinnehavaren och huvudmannen för den allmänna 
vattenledningen som bland annat reglerar hur anslutningen ska utföras och hur 
information om eventuell vattenavstängning ska ske. Avtal och utformning på 
anslutningen bör utformas i enlighet med SBF 142. 
 



48 
 
 
 

 

6.2 För boendesprinklersystem typ 2 ska kapacitetsprov genomföras och dokumenteras 
vart tredje år.  
 
För boendesprinkler typ 3 hänvisas till SS-EN 12845, vilket innebär att kapacitetsprov 
ska utföras varje år.  
 
SBF 142:1 Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem 
till allmänt vattenledningsnät 
5.4 För att säkerställa att erforderligt tryck och flöde erhålls från vattenkällan är det 
nödvändigt att detta kontrolleras. Det är ett krav i SBF 120 på att kapacitetsprov utförs. 
Huvudmannen för den allmänna vattenledningen avgör eventuella villkor för 
kapacitetsprovens genomförande. Utförandet av kapacitetsprov beskrivs i SBF 120. 
 
7 krav på anslutning till allmän vattenledning 
7.1 Anslutning av vattensprinklersystem till allmän vattenledningen ska utföras så att 
återströmning förhindras. Det är alltid huvudmannen för den allmänna vattenledningen 
som avgör om skyddet mot återströmning är tillfyllest. 
 
7.8 Följande minimikrav på återströminingsskydd ska beaktas: 
 
- Återströmningsskydd ska alltid vara av lägst klass EA. 
Kommentar: Enligt SS-EN 1717 täcker återströmningsskydd klass EA risken med 
vätskekategori 2. Sprinklervatten kan bedömas tillhöra vätskekategori 3 och i sådant fall 
blir klass EA ett avsteg från SS-EN 1717. Mer information kan hämtas från P88 
Vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717 från Svenskt Vatten. 
 
- Sprinklersystem med skuminblandning eller andra tillsatser ska ha återströmningsskydd 
av lägst klass BA. 
Kommentar: Beroende på tillsatsmedel kan återströmningsskydd klass AA erfordras. 
Huvudmannen för den allmänna vattenledningen avgör vad som är tillämpligt. 
- Bassäng och liknande för sprinkleranläggning som har påfyllning från allmän 
vattenledning ska ha återströmningsskydd av lägst klass AA. 
 
7.9 Vattenvolymen i separat servisledning ska omsättas med lämpligt intervall, normalt 
kvartalsvis, för att undvika hälsomässig förorening av vattnet. Huvudmannen för den 
allmänna vattenledningen avgör vilket intervall som ska tillämpas. 
 
SBF 120: 7 Regler för automatiskt vattensprinklersystem  
8.6 Kapacitetsprov 
8.6.1 Följande typer av kapacitetsprov kan utföras: 
 
- Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som 
vattentillopp ska vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera erforderligt 
tryck och flöde, antingen direkt eller med tryckförhöjningspump. 
- Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen uppfyller 
reglernas krav. 
 
Följande behörighet gäller för utförandet av kapacitetsprov: 
- Förberedande kapacitetsprov kan utföras av anläggarfirma eller besiktningsman. 
- Fullständigt kapacitetsprov ska utföras av anläggarfirma eller besiktningsman. 
 
Anläggarfirma och besiktningsfirma kan utföra prover med egen eller extern personal.  
 
Följande intervaller gäller för utförandet av kapacitetsprov: 
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- Förberedande kapacitetsprov ska utföras i samband med projektering för att få underlag 
för bedömning av tillgängliga vattenkällors kapacitet. 
- Fullständigt kapacitetsprov ska utföras i samband med leveransbesiktningen samt 
därefter varje år. 
 
Om det på ett entydigt sätt framgår att vattentilloppet är fullt tillräckligt och 
funktionsdugligt samt om avsevärda svårigheter föreligger att utföra fullständigt 
kapacitetsprov, kan kravställaren medge uppskov med detta. Uppskovet ska omprövas 
varje år och efter samråd med besiktningsman. Utförande och redovisning av 
kapacitetsprov ska följa Bilaga 120-01. 
 
9.2 Allmän vattenledning 
9.2.1 Anslutning till allmän vattenledning ska utformas så att kraven i SBF 142 uppfylls. 
Erforderligt flöde ska ökas med 50 procent, dock högst med 1000 l/min. 
 
9.1.1.1 Bilaga 120-01 Kapacitetsprov 
1 Förberedande kapacitetsprov – Provmetod 
1.4 Provet ska utföras upp till dimensionerande flöde. Extrapolering är inte tillåten. 
 
2 Fullständigt kapacitetsprov – Provmetod 
2.1 Fast inbyggd provapparatur. Obligatorisk för nyinstallationer. Flödesmätare ska 
uppfylla kraven i SBF 60. Apparaturen ska kunna kalibreras. Om det för kalibrering av 
provapparaturen erfordras särskilt avtappningsrör ska detta anslutas i serie med 
apparaturen och vara utfört enligt 2.2 eller på annat av vederbörande kravställare godtaget 
sätt. Besiktningsman avgör, med utgångspunkt från produktens intygande/godkännande 
när kalibrering erfordras. 
 
2.2 Fast anslutet avtappningsrör utan provapparatur. Endast tillåtet på äldre installationer. 
I servisledningen ska omedelbart uppströms huvudavstängningsventilen finnas ett rör 
med fläns(ar) för anslutning av vattenmätare. Det till servisledningen anslutna röret ska 
ha nominell diameter motsvarande normalkoppling för låg riskklass samt 100 mm för 
normal och hög riskklass upp till en volymström av 4000 l/min. Vid flöden över 4000 
l/min utökas utrustningen i erforderlig grad. 
 
2.3 Fast installerade rör ska finnas för bortledande av det avtappade vattnet till avlopp i 
sprinklercentralen eller till annan lämplig plats. 
 
2.4 Kontrollmanometrar används för provningarna. De ska vara kalibrerade och ha en 
noggrannhet av + 1,5 procent av fullt skalutslag som inte bör vara större än 150 procent 
av känt maximivärde. Flödesmätare ska ha en mätnoggrannhet om + 5 procent. 
 
2.5 Provet sker normalt genom avtappning från de i 2.1 eller 2.2 nämnda till 
tilloppsledningen anslutna rören. 
 
2.6 Den avtappade vattenmängden mäts med ansluten vattenmätare och det vid 
avtappningen kvarstående trycket mäts genom en till anläggningsmanometern ansluten 
kontrollmanometer. Mätningarna görs vid det eller de flöden som enligt reglerna 
erfordras eller har beräknats. Noteras bör särskilt kraven i SS-EN 12845 på att prova 
vattenkällans prestanda. För varje kapacitetskurva fordras minst tre mätpunkter. 
 
3 Gemensamma anvisningar 
3.1 Vid kapacitetsprov ska iakttas att provningsventilen har stått öppen så länge att 
trycket enligt manometern inte sjunker ytterligare. Vid kapacitetsprov ska hänsyn även 
tas till tryckvariationer som till exempel kan förekomma på grund av växlande 
konsumtion från eller varierande vattenstånd i vattenförrådet. Vid behov ska sådana 
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variationer undersökas med registrerande mätare under tid som är tillräcklig för att ge 
uppfattning om de ogynnsammaste förhållanden som normalt kan inträda beträffande 
vattentillgången vid huvudavstängningsventilen. 
 
3.2 Om sprinklersystemets vattentillopp har uttag för brandposter uppströms 
huvudavstängningsventilen och brandposterna beräknas bli utnyttjade samtidigt som 
sprinklerna är i funktion, ska kapacitetsprovet göras vid samtidig avtappning av det 
beräknade vattenbehovet från brandposterna. Motsvarande gäller även för andra uttag 
uppströms huvudavstängningsventilen om dessa kan påverka sprinklersystemets funktion. 
 
SS 883001:2009/INSTA 900-1 Brand och räddning – 
Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll 
9 Typ av vattentillopp 
9.1 Allmänt 
Vattenförsörjning ska utgöras av en eller flera av följande: 

a) Allmän vattenledning i enlighet med 9.2, 
b) Magasin (bassäng, tank) i enlighet med 9.3, 
c) Trycktankar i enlighet med 9.4. 

 
Anslutningarna mellan vattentilloppen och reglerventilerna ska arrangeras så att man 
tillser att underhåll av de viktigaste komponenterna, såsom silar, pumpar, backventiler 
och vattenmätare underlättas. 
 
9.2 Allmän vattenledning 
9.2.1 Allmänt 
För boendesprinklersystem av typ 2 och 3 ska en tryckvakt installeras som ger signal när 
trycket i allmänna ledningar understiger ett förutbestämt tryck. Tryckvakten ska vara 
ansluten uppströms eventuell backventil och ska vara försedd med en provventil (se 
bilaga C). 
 
ANM. 1 I vissa fall kan vattenkvaliteten nödvändiggöra installation av sil på alla 
anslutningar från allmän vattenledning. 
 
ANM 2 Det kan vara nödvändigt att beakta extra flödesbehov för räddningstjänstens 
arbete. 
 
ANM. 3 Tillstånd från lokala vattenmyndigheter erfordras vanligtvis för anslutning till 
allmän vattenledning. 
 
9.2.2 Tryckstegrade vattenledningar 
Om tryckstegringspumpar används ska de installeras i enlighet med kraven i kapitel 10. 
 
ANM. Tillstånd från lokala vattenmyndigheter erfordras normalt för anslutning av en 
tryckstegringspump på en allmän vattenledning. 
 
När endast en pump installerats i boendesprinklersystem av typ 2 och 3 ska en 
förbigångsledning finnas, med minst samma dimension som vattenkällans anslutning till 
pumpen, försedd med en backventil och två avstängningsventiler. Pump eller pumpar ska 
uteslutande vara avsedda för sprinklerändamål. 
 
10.7.2 Tryck och flöde hos kommunal matningsledning 
Ett kapacitetsprov ska utföras som visar att vattenkällan utan förstärkning med pump kan 
leverera anläggningens maximala erforderliga flöde + 20 %, vid ett tryck av minst 0,5 bar 
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eller annat lokalt tryckkrav, redovisat vid pumpens inlopp. Provet ska utföras då 
vattenkällan är som mest belastad av övrig förbrukning. 
 
20 Besiktning, provning och underhåll 
20.1 Allmänt 
Användaren ska genomföra regelbunden kontroll, upprätta ett schema för provning, 
skötsel och underhåll, dokumentera åtgärder och föra kontrolljournal som ska finnas 
tillgänglig i anslutning till systemet. 
 
Inför vintern varje år ska antifrysvätskans specifika vikt kontrolleras (i förekommande 
fall) med en hydrometer med en 0,002-gradig skala. Vid behov ska koncentrerad 
antifrysvätska fyllas på. 
 
Användaren ska tillse att provning, skötsel och underhåll genomförs via avtal med 
installatören eller annat likvärdigt kompetent företag. 
 
Efter genomförd kontroll, provning, skötsel eller underhållsåtgärd ska systemet, inklusive 
eventuella automatiska pumpar, hydroforer och gravitationstankar, återställas i 
funktionsdugligt skick. 
 
ANM. Vid behov bör användaren informera berörda inför provning samt informera dem 
om resultatet av densamma. 
 
Användaren ska genomföra ett inspektions- och kontrollprogram i enlighet med tabell 10. 
 
Tabell 10 – Krav för underhåll  
Typ av boendesprinkler Krav för underhåll 
1 Kontroller, provning och underhåll av systemet ska utföras 

minst en gång per år och i enlighet med tillverkarens 
anvisningar. 

2a Enligt 20.3 
3 Enligt SS-EN 12845 
a Om boendesprinklersystemet installerats för att kompensera för andra 
brandskyddmetoder ska minimikraven vara i enlighet med SS-EN 12845 
 
 
20.3 Krav för boendesprinklersystem av typ 2 
Installatören ska förse ägaren med instruktioner om kontroll, provning och underhåll av 
systemet. 
 
För boendesprinklersystem av typ 2 ska kontroll, provning och underhåll ske i enlighet 
med kapitel 20 i SS-EN 12845 eller enligt följande program. 
 
20.3.1 Kvartalsprovning 
Ett program för kvartalsvis provning ska minst omfatta följande: 

1. Visuell kontroll av samtliga sprinkler för att tillse att det inte finns några hinder 
för utflödet eller skador på sprinklerhuvudet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
åt att sprinklerhuvuden inte målats över, varken vid installationstillfället eller i 
samband med senare renoveringar. 

2. Kontroll av alla normalt öppna ventiler för att tillse att de verkligen är öppna. 
3. Provning av alla anordningar som påverkar vattenflödet. 
4. Provning av larmsystemet, om ett sådant har installerats. Om larmet anslutits till 

en central larmstation 
5. såsom en säkerhetstjänst, ska ett meddelande lämnas före provningen. 
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6. Eventuella pumpar för vattenförsörjning ska starta automatiskt och vattentrycket 
vid korrekt flöde får inte 

7. vara lägre än vad som krävs enligt systemets specifikationer. 
8. Kontroll av lufttrycket i torrörssystem. 
9. Kontroll av vattennivån i tankar, i förekommande fall. 

 
Allt arbete på sprinklersystemet (utbyte av sprinklerhuvuden, rör etc.) ska göras av en 
behörig person. 
 
 
SS-EN 1717 Vattenförsörjning – Skydd mot förorening av 
dricksvatten – Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra 
förorening genom återströmning, samt VAV P88 Vägledning vid 
tillämpning av SS-EN 1717  
Eftersom standarden endast förekommer på engelska och är tämligen otillgänglig för den 
oinvigde har Svenskt Vatten utarbetat en vägledning för tillämpning av standarden på 
svenska. Det är dock originalets kompletta ordalydelse som gäller. Nedan återges de 
flesta kapitel från standarden, men vissa kapitel har tagits från vägledningen. 
 
1 Scope 
This standard deals with the means to be used to prevent the pollution of potable water 
inside premises and the general requirements of protection devices to avoid pollution by 
backflow. This standard specifies the minimum requirements for product standards of 
protection units. 
 
4.2 Connection 
When there is a mixing of public potable water and any other water supply, the public 
water supply shall be protected by an unrestricted air gap. 
 
4.3 External influences 
If it is considered possible that under the prescribed operation any contaminant could 
enter through the protection device (for example air gap, air inlet) into the potable water 
installation, corresponding protection measures are to be provided. 
 
4.6 Harm caused by inadequate or improper maintenance 
Any insufficient or improper maintenance of the potable water installation including 
backflow protection devices can result in an impaired water quality. Regular maintenance 
of the protection units shall be carried out. Their proper functioning shall be checked 
regularly in conformity with national or local provisions. 
 
5 Analysis method of the risks at the point of use and choice of protection 
5.1 General remarks 
Återströmning av en vätska in i ledningssystemet för dricksvatten kan ske antingen 
genom 

1. hävertåterströmning: genom undertryck i dricksvattensystemet orsakat av till 
exempel ett ledningsbrott, manövrering av en ventil eller kraftig avtappning av 
vatten från till exempel en brandpost. 

2. övertrycksåterströmning: ett tryck nedströms tappstället som överstiger trycket i 
dricksvattensystemet. 

För att återströmning skall kunna äga rum måste två villkor vara uppfyllda 
1. möjlighet till fysisk kontakt mellan dricksvattnet och en annan vätska 
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2. skillnad i tryck på var sin sida om en given punkt som möjliggör ändring av 
strömningsriktningen 

Genom analys av rådande förhållanden i en viss punkt i en befintlig eller projekterad 
installation och med hänsyn tagen till egenskaperna hos den vätska som kan befaras 
strömma tillbaka, görs en riskbedömning. Om i en viss situation tvekan råder om vilka 
förhållanden som föreligger, skall det värsta fallet förutsättas. 
 
5.2 Determination of fluid categories which are or could be in contact with potable 
water 
Vätskor som kan befaras strömma tillbaka in i ledningsnätet för dricksvatten har indelats i 
fem kategorier enligt följande: 
 
Kategori Vätska 

1 Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem 
för dricksvatten 

2 Vätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad 
för konsumtion, men kan ha undergått förändring i smak, färg, lukt eller 
temperatur  

3 Vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga 
ämnen3 

4 Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller 
mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller 
cancerogena ämnen 

5 Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus 
 
5.7.2 Functional requirements for backflow protection units 
Protection units shall be so constructed that they will safely prevent backflow by 
backpressure (övertrycksåterströmning) and/or by backsiphonage (hävertåterströmning) 
of a contaminated fluid into a potable water system. The degree of protection security and 
the method of operation of the device, i.e. either an air gap arrangement, air inlet port, or 
a mechanical arrangement, will depend upon the category of the contaminated fluid from 
which the potable water system needs to be protected. 
 
5.8 Matrix of the protection units appropriate to fluid categories 
I tabellen nedan redovisas för vilka vätskekategorier och för vilka tryckförhållanden de i 
standarden ingående skyddsmodulerna är tillämpliga. Fylld cirkel innebär att modulen 
kan användas där risk för såväl hävertåterströmning som övertrycksåterströmning 
föreligger. Icke fylld cirkel innebär att modulen enbart kan användas i de fall endast 
hävertåterströmning kan komma ifråga.  
  

                                                      
3 Gränsen mellan kategori 3 och 4 är i princip LD 50 = 200 mg/kg kroppsvikt med hänvisning till 
EG direktiv 93/21 EEC daterat 27 april 1993 
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• = täcker risken, ᴏ = täcker risken endast om p =patm, - = täcker inte risken, * = ej 
inkluderat. 
Skydd Förklaring Vätskekategori 

  1 2 3 4 5 
AA Fritt luftgap * • • • • 
AB Luftgap med icke cirkulärt bräddavlopp (fritt) * • • • • 
AC Luftgap med inlopp under ytan med luftintag och 

bräddavlopp 
* • • - - 

AD Luftgap med injektor * • • • • 
AF Luftgap med cirkulärt bräddavlopp * • • • - 
AG Luftgap med bräddavlopp funktionsprovat genom 

vakuumprovning 
* • • - - 

BA Två backventiler och en mellanliggande kammare med 
hydrauliskt styrd dränering. Kontrollerbara tryckzoner. 

• • • • - 

CA Två backventiler och en kammare med tryckstyrd dränering. 
Ej kontrollerbara tryckzoner. 

• • • - - 

DA Luftintagsventil monterad nedströms pådragsventil ᴏ ᴏ ᴏ - - 
DB Lodrätt monterad rördetalj med luftintag som stängs vid flöde 

och placerad nedströms pådragsventil 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ - 

DC Lodrätt monterad rördetalj med permanent öppna luftintag 
och placerad nedströms pådragsventil 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

EA Kontrollerbar backventil • • - - - 
EB Ej kontrollerbar backventil Endast för vissa 

tillämpningar i bostäder 
EC Kontrollerbar dubbel backventil • • - - - 
ED Ej kontrollerbar dubbel backventil Endast för vissa 

tillämpningar i bostäder 
GA Dränerande kammare med tryckstyrd kolv och nedströms 

belägen backventil. Direktverkande styrning. 
• • • - - 

GB Dränerande kammare med tryckstyrd kolv och nedströms 
belägen backventil. Hydrauliskt verkande styrning. 

• • • • - 

HA Ventil med backventilfunktion och luftintag som stängs vid 
flöde. Placerad nedströms pådragsventil och avsedd för 
slanganslutning. 

• • ᴏ - - 

HB Ventil med viss backventilfunktion och som vid undertryck i 
tilloppsledningen öppnar luftintag. Placerad nedströms 
pådragsventil och avsedd för slanganslutning. 

ᴏ ᴏ - - - 

HC Automatisk omkastare för badkar-dusch Endast för vissa 
tillämpningar i bostäder 

HD Backventil kombinerad med ventil som vid undertryck i 
tilloppsledningen öppnar för luftintag. Placerad nedströms 
pådragsventil och avsedd för slanganslutning. 

• • ᴏ - - 

LA Luftintagsventil placerad uppströms pådragsventil. (Trycksatt 
vakuumventil). 

ᴏ ᴏ - - - 

LB Luftintagsventil kombinerad med backventil och placerad 
uppströms pådragsventil. (Trycksatt vakuumventil med 
backventil) 

• • ᴏ - - 

 
8 Protection at the connection point to the public potable water system 
Technical analysis of the hazard is based on examination of the uses of water in the water 
system located downstream of the delivery point specified by the water supply authorities 
or regulations. A backflow protection unit shall be installed at the origin of the potable 
water installations network at the appropriate place: 
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_ for all domestic uses and for the non domestic uses where interior examination is 
possible and the guarantees sufficient, the protection unit shall be a controllable check 
valve (backventil) or checkvalve integrated in the watermeter; 
_ for non domestic uses where interior inspection is not possible and for those of which 
the guarantees are insufficient, the protection unit shall be chosen according to the 
maximum risk which can be caused by the use of the water. 
 
VAV P76 Vatten till brandsläckning 
1 Inledning 
1.5 Slutsatser 
VA-verken är inte skyldiga att tillgodose andra ändamål än att bereda bostäder och annan 
bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Tillhandahållande av vatten för brandsläckning 
är således en extratjänst som det ofta är naturligt och samhällsekonomiskt riktigt att VA-
verken tillhandahåller, men som VA-verken bör ha ekonomisk ersättning för. 
VA-verken bör noga överväga om direktanslutning av sprinkler kan medges. I vissa fall 
kan det vara lämpligare att välja lösningar där vattnet från den allmänna vattenledningen 
tillförs via luftgap. 
 
2 Brandsläckning 
2.5 Släckvattenförsörjning 
Sprinkler 
Direktansluten sprinkler har vattentillopp från vattenledningsnätet. Direktanslutning kan 
endast medges i de fall det allmänna nätet har erforderlig kapacitet. Indirekt ansluten 
sprinkler har vattentillopp från vattenledningsnätet via luftgap. Detta innebär att 
fastighetsägaren själv får svara för både erforderlig magasinsvolym och erforderligt tryck. 
Att mata sprinklerinstallation med vatten direkt från sjö eller vattendrag är oftast mindre 
lämpligt. Risk föreligger att de fina kanalerna i sprinklerhuvudena sätts igen av partiklar i 
råvattnet. 
 
3 Vattenkvalitet 
3.2 Inverkan av brandposter och sprinkler 
Vid direktanslutna sprinkleranläggningar sker vattenförsörjningen via grova 
servisledningar. När ingen förbrukning förekomer är vattnet stillastående. I likhet med 
förhållandena vid brandpostserviser kan även här mikrobiell tillväxt ske, utan att påverkas 
av klor eller annat desinfektionsmedel. Vid trycksänkning kan detta vatten sugas tillbaka 
och förorena dricksvattnet. Internspolning av sprinklerservis bör ske med jämna 
mellanrum för att säkerställa en viss vattenomsättning. Vattenomsättning i en 
sprinklerservis kan också åstadkommas genom att göra servisen ”kombinerad”, dvs 
anordna ledningsdragningen så att servisen även försörjer vissa frekvent utnyttjade 
tappställen. Sprinklersystem med och utan skumbildningsmedel blir allt vanligare. 
Eftersom det alltid finns en viss risk för återsugning till dricksvattensystemet bör en 
sprinkleranläggning helst anslutas indirekt, dvs via ett luftgap. Vattenförsörjningen sker 
därvid via en tank. Denna fylls mha en tilloppsledning som mynnar högre än tankens 
bräddavlopp. 
 
6 Sprinkler 
6.1 Vattentillopp 
Vattentilloppen indelas i ett antal principiella typer: 

a) Allmän vattenledning 
b) Högvattenmagasin med påfyllning från allmän vattenledning 
c) Torntank med påfyllning från allmän vattenledning 
d) Pumpar med tillförsel från allmän vattenledning 
e) Pump och hydrofor som matas från allmän vattenledning 
f) Pumpar med tillrinning från bassäng 
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6.2 Tillopp med luftgap 
Från dricksvattensynpunkt är den säkraste lösningen ett brutet system, dvs ett luftgap, 
mellan vattenförsörjningsanläggning och sprinkleranläggning. Med ett sådant utförande 
riskeras inte förorening av dricksvattnet. 
 
6.3 Tillopp utan luftgap 
Tillämpas direktanslutning av sprinkleranläggningen måste någon form av mekaniskt 
skydd anordnas. De mekaniska skyddsanordningar som vanligen används i Sverige är 
backventiler och vakuumventiler.  
Arbetsgången vid val av skyddsanordning blir att man först fastställer vilken kategori den 
aktuella vätskan tillhör och därefter väljer typ av skyddsanordning med hjälp av en i 
standarden redovisad tabell. Problemet blir därmed i första hand att avgöra till vilken 
kategori vätskan skall hänföras. Idag förekommande skumtyper torde genomgående 
hänföras till lägst kategori 4, vilket innebär att endast ventilkonstruktion betecknad BA 
torde kunna komma i fråga. 
 
6.5 VA-tekniska aspekter 
Sprinklerservis som inte är kombinerad bör spolas minst en gång per kvartal för att 
upprätthålla vattenomrättningen. Allmän vattenanläggning skall inte byggas ut för att 
täcka in behovet av sprinklerflöde. Finns kapacitet tillgänglig i vattenverk och 
vattenledningsnät kan den dock utnyttjas. 
 
6.6 Ansvarsförhållanden 
Vad gäller sprinkler har den enskilde anläggningsägaren hela ansvaret för utbyggnad och 
underhåll. En sprinkleranläggning som matas via en särskild servisledning kan inte 
betraktas som en VA-installation i VA-lagens mening, i det att VA-verket tillhandahåller 
tjänster utöver dem det är lagligen skyldigt att tillhandahålla och att detta extra åtagande 
kommit till stånd efter det att avtal upprättats. Härav följer att VA-verket kan meddela 
föreskrifter beträffande sprinkleranläggningen och dess skötsel. 
 
Bilaga C 
Erforderliga flöden till sprinkleranläggningar 
Erforderliga sprinklerflöden i låg riskklass och de lägre delgrupperna i normal riskklass är 
måttliga från VA-tekniks synpunkt. Sådana flöden kan erhållas i ett stort antal 
vattenförsörjningsanläggningar. Vad gäller hög riskklass samt de övre delgrupperna i 
normal riskklass kan konstateras att erforderliga flöden är mycket stora från VA-teknisk 
synpunkt. Begränsningen för anslutning till allmänt vattennät är här oftast att vattennätet 
har för låg kapacitet för att klara sprinklerbehovet fullt ut. 
 
Bilaga D 
Sprinkleravtal 
Direktanslutning av sprinklerservis innebär ett åtagande från VA-verkens sida utöver vad 
man lagligen är skyldig. Med hänsyn till den viktiga funktion sprinkler har, bör dock 
frågan om direktanslutning behandlas i positiv anda. 
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Bilaga 3 – Sprinklerservis anslutning. Regler, 
normer, kvalitetssäkring 4 
En sprinklerinstallation utförs enligt gällande regelverk med en rad kontrollfunktioner 
varför en installation av sprinkler kan anses vara väl kvalitetssäkrat inom ställda krav. 
Beskrivning av kvalitetssäkring, verifiering och kontrollprogram för varje steg vid en 
sprinklerinstallation återges nedan.  
 
1. Projektering  
Projektering av en sprinklerinstallation skall enligt SBF 120:7, § 4.4.5 utföras av 
kompetent person med erforderlig utbildning och erfarenhet. Projektören skall vara 
Behörig Ingenjör. Certifieringen görs av Svensk Brand och Säkerhet AB enligt bilaga, 
Norm för Behörig Ingenjör SBF 1018:3. Ny norm för sprinklerkonsultfirma är under 
framtagande för att kvalitetssäkra förstudier, systemlösningar, vattenförsörjning och 
projektering.  
 
2. Projekteringsgranskning 
Projekteringsgranskaren skall vara Behörig Ingenjör enligt SBF 120:7 § 4.5.1. 
Granskningen innebär en kompetent opartisk tredjepartskontroll av projekteringens 
riktighet.  
 
3. Installation 
Installation av sprinklerinstallation enligt SBF 120:7 skall utföras av Certifierad 
Anläggarfirma som ska lämna slutbevis i form av anläggarintyg. Innan utfärdande av 
anläggarintyg skall den sakkunnige som också är Behörig Ingenjör granska samtliga 
handlingar och säkerställa att färdigställande kontroll är utförd. Se även Norm för 
Anläggarfirma SBF 1020:3.  
 
4. Leveransbesiktning 
Leveransbesiktning av sprinklerinstallation skall utföras av en certifierad 
besiktningsfirma. Besiktningsman skall vara godkänd som besiktningsman samt behörig 
Ingenjör. Besiktningsman skall kontrollera, projektering, installation, dokumentation, 
egenkontroll samt utföra funktionskontroll. Han skall efter godkännande lämna slutbevis i 
form av leveransbesiktningsintyg. Se även norm för Besiktningsfirma SBF 1003:3 samt 
Anvisning för besiktningsman SBF 141:3.  
 
5. Slutkontroll 
Vid färdigställande av byggnation görs en slutkontroll av Brandkonsult där bl.a. 
utförandet kontrolleras vartefter ett slutintyg kan utfärdas över brandskyddet i byggnaden.  
 
6. Underhållskrav  
SBF 120:7 har krav på underhåll, provning och service enligt kap. 20. Där finns krav på 
underhållsrutiner, serviceintervall, servicefirma samt anläggningsskötare med 
ansvarsbeskrivning och utbildningskrav enligt bilaga 120-6.  
 
7. Årlig revisionsbesiktning  
Revisionsbesiktning av sprinklerinstallation skall utföras enligt SBF 120:7 kap. 21 av en 
certifierad besiktningsfirma och behörig certifierad besiktningsman. Revisionsbesiktning 
skall utföras varje kalenderår med max 15 månaders intervall. Besiktningsman 
kontrollerar installationen i sin helhet, att underhåll utförs, att anläggningsskötaren har 
kunskap om systemet och är utbildad enligt bilaga 120-6. Han skall även dokumentera 
besiktningen med ett revisionsbesiktningsintyg. Se även norm för Besiktningsfirma SBF 
1003:3 samt Anvisning för besiktningsman SBF 141:3. 
                                                      
4 Tomas Farestveit, Nordiska Brand AB, 2016. 
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