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Abstract 
 

Study: Reduced Ignition Propensity (RIP) cigarettes - 
theory and reality 
 
Since November 2011, there is a requirement that cigarettes marketed in the EU must be 
self-extinguishing, so-called RIP cigarettes (Reduced Ignition Propensity). This 
requirement was introduced to reduce the number of fires caused by cigarettes. Three 
years later no effect of this can be recognized - neither in fatal fire statistics nor fire 
statistics in general. SP has therefore, commissioned by MSB (Myndigheten för 
Samhällskydd och Beredskap), the Swedish contingency agency, conducted a study with 
the intention to seek an explanation for this. The study includes experiments and 
gathering experience and experimental data from other countries that have had the same 
type of safety requirement on cigarettes for many years.  
  
A literature study shows that the benefits of self-extinguishing cigarettes, so-called RIP 
cigarettes, have been debated extensively both before and after the requirements were 
first introduced in New York in 2004. Numerous studies and reports have been published 
that both supports and contradicts the usefulness of these cigarettes. One of the most 
common arguments against the utility of RIP cigarettes is that the filling material, cover 
fabric and test configuration are factors that have greater impact on ignition propensity 
than the actual type of cigarette. The results of this study support this claim. 
  
In the current situation, there is no market control where the authorities check that the 
cigarettes sold in the EU are actually self-extinguishing. Primarily, the project was 
therefore to verify that the cigarettes sold on the Swedish market really are self-
extinguishing. The three cigarette brands that were selected for testing according to EN 
16156 fulfilled all the requirements for RIP cigarettes by a good margin. 
 
Although marketed cigarettes are to be self-extinguishing, Swedish fire investigations and 
statistics show that cigarettes still cause a large number of fatal fires. SP therefore carried 
out a number of fire tests on different furniture combinations with RIP cigarettes, that 
were approved according to EN 16156, but also with a conventional cigarette. Most 
experiments were performed according to EN 1021-1, where the cigarettes in some 
scenarios were also covered with different types of textile materials. The results clearly 
show that the so-called RIP cigarettes in many cases smouldered their full length. In the 
tests according to EN 1021-1 alone, 68 % of the RIP cigarettes used smouldered their full 
length. In several cases, progressive smouldering also occurred in the fabric and 
upholstery materials. The test method that determines whether a cigarette is self-
extinguishing or not thus correlates poorly with reality, at least in the cases tested here. 
 
The conducted fire tests in this study are far from covering all possible materials and 
configurations that may occur in reality. However, the point made is that because such a 
large proportion of the RIP cigarettes do smoulder their full length, there is of course a 
risk of ignition occurring if the combination of materials is right, as shown by these 
experiments. 
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Förord 
 
Sedan november 2011 finns det ett krav att de cigaretter som saluförs inom EU ska vara 
självslocknande, så kallade RIP-cigaretter (Reduced Ignition Propensity). Kravet infördes 
för att försöka reducera antalet bränder orsakade av cigaretter. Nu ca tre år senare ses 
ingen effekt av detta – varken i dödsbrandsstatistiken eller i brandstatistiken i stort. SP 
har därför på uppdrag av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) gjort en 
studie för att försöka ge en förklaring till detta. Studien omfattar experiment samt 
insamling av erfarenhet och försöksdata från andra länder som haft samma typ av 
säkerhetskrav på cigaretter under många år. 
 
Ett särskilt tack riktas till Dr. Richard Gann från NIST i USA som bidragit med 
information om utvecklingen av självslocknande cigaretter och som har haft 
huvudansvaret i USA att utveckla provningsmetoder för dessa cigaretters benägenhet att 
antända möbler. Vi vill också tacka alla de personer som hjälpt till med inköp av 
cigaretter, från Luleå i norr till Malmö i söder. 
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Sammanfattning 
 
Sedan november 2011 finns det krav på att de cigaretter som saluförs inom EU ska vara 
självslocknande, så kallade RIP-cigaretter (Reduced Ignition Propensity). Kravet infördes 
för att reducera antalet bränder orsakade av cigaretter. Idag, ca tre år senare ses ingen 
effekt av detta – varken i dödsbrandsstatistiken eller i brandstatistiken i stort. SP har 
därför på uppdrag av MSB genomfört en studie i avsikt att söka en förklaring till detta. 
Studien omfattar experiment samt insamling av erfarenhet och försöksdata från andra 
länder som haft samma typ av säkerhetskrav på cigaretter under många år. 
 
En litteraturstudie visar att nyttan av självslocknande cigaretter, s.k. RIP-cigaretter, har 
debatterats flitigt både före och efter det att kraven först infördes i New York 2004. Ett 
flertal studier och rapporter har publicerats som både stödjer och motsäger nyttan med 
cigaretterna. Ett av de vanligast argumenten mot nyttan av RIP-cigaretter är att 
stoppningsmaterial, yttertyg och testkonfiguration är faktorer som har större påverkan på 
antändning än vad typen av cigaretter har. Resultatet i denna studie stödjer detta 
påstående. 
 
Konsumentverket är den myndighet som skall kontrollera att de cigaretter som saluförs 
inom Sverige är självslocknande. Någon sådan marknadskontroll, med 
stickprovskontroller, har dock ännu inte utförts. Primärt för projektet var därför att 
kontrollera att cigaretter som säljs på svenska marknaden verkligen är självslocknande. 
De tre cigarettmärken som valdes ut för provning enligt EN 16156 uppfyllde samtliga 
kraven för RIP-cigaretter med god marginal.  
 
Trots att saluförda cigaretter ska vara självslocknande visar svenska brandutredningar och 
statistik att cigaretter fortfarande orsakar ett stort antal dödsbränder. SP genomförde 
därför ett antal brandförsök med RIP-cigaretter som var godkända enligt EN 16156 samt 
en konventionell cigarett på olika möbelkombinationer. Flest försök genomfördes enligt 
EN 1021-1, där cigaretterna i vissa scenarier även täcktes över med olika typer av 
material. Resultaten visar tydligt att de s.k. RIP-cigaretterna i många fall glöder sin fulla 
längd. Enbart i dessa möbelförsök glöder 68 % av de använda RIP-cigaretterna sin fulla 
längd, trots att de är av ”självslocknande” typ. I flera fall uppstod även glödbrand i tyg 
och stoppningsmaterial. Provningsmetoden som bestämmer om ett cigarettmärke är 
självslocknande eller inte korrelerar således dåligt med verkligheten, åtminstone i de fall 
som provats här. 
 
De genomförda brandprovningarna i denna studie täcker långt ifrån in alla möjliga 
material och konfigurationer som kan uppstå i verkligheten. Poängen är dock att eftersom 
en så stor andel av cigaretter glöder sin fulla längd så finns det naturligvis risk för 
antändning om kombinationen av material är den rätta, vilket har visats med dessa försök.  
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1 Inledning 
 
Idag finns krav på att cigaretter som saluförs inom EU ska vara självslocknande. Trots att 
kraven infördes redan för över 3 år sedan ses ingen effekt av detta – varken i 
dödsbrandsstatistiken eller i brandstatistiken i stort. SP har därför på uppdrag av MSB 
gjort en studie om detta, både med hjälp av experiment och insamling av erfarenhet och 
försök från andra länder som haft samma typ av säkerhetskrav på cigaretter under många 
år. 
 
Målet är att denna studie ska utgöra underlag för vidare arbete med standardisering, 
kunna användas för information till kommuner, exempelvis räddningstjänst och vård- och 
omsorgsförvaltning, samt tjäna som information om brandrisker till enskilda. Resultatet 
kan också utgöra ett underlag i de forskningsprojekt som under våren 2014 initieras 
angående bränder i bostadsmiljö. 
 
I projektet ingår: 
 

• Litteraturstudie om forskning och undersökningar av självslocknande cigaretters 
påverkan på brandstatistiken samt korrelationen mellan standarden för 
självslocknande cigaretter och andra provningsmetoder och verkliga 
brandscenarier. Fokus för litteraturstudien ligger på USA där säkerhetskraven har 
funnits i flera år, men även andra länder inkluderas där information funnits.  

• Provning av självslocknande cigaretter enligt SS-EN 16156:2010 (hänvisar till 
provning enligt ISO 12863:2010/Cor 1:2011).  

• Jämförande provningar. Utformning av dessa provningar bestämdes utifrån 
olycksundersökningar och dödsbrandsundersökningar, samt SPs erfarenhet av 
brandprovning av lös inredning.  

 
De olika delarna i projektet rapporteras i separata kapitel i denna rapport: 
 

• Kapitel 2 innehåller litteraturstudien. 
• Kapitel 3 innehåller en sammanfattning av resultaten från provning av 

självslocknande cigaretter enligt SS-EN 16156:2010. 
• Kapitel 4 innehåller resultat från de jämförande brandprovningar som utförts på 

olika kombinationer av tyger och stoppningsmaterial. 
• Kapitel 5 innehåller information om kontroll och mätning av de tunna 

pappersband inuti självslocknande cigaretter som ska minska sannolikheten för 
att cigaretten glöder sin fulla längd. 
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2 Litteraturundersökning 
 

2.1 Hur fungerar självslocknande cigaretter? 
 
Självslocknande cigaretter utvecklades för att minska sannolikheten för antändning av 
stoppade möbler och madrasser, vilket svarar för en stor andel av alla dödsbränder [1]. 
Självslocknande cigaretter är konstruerade för att slockna av sig själv om ingen aktivt 
röker den. I USA har flera olika benämningar använts för denna typ av cigarett; Fire Safe 
Cigarette (FSC) var den första benämningen som användes för att beskriva cigaretten 
men detta är något missvisande eftersom cigaretten inte nödvändigvis måste vara 
”brandsäker”. Andra benämningar är Fire Standard Complient (FSC) och Reduced 
Ignition Propensity (RIP). Det är framför allt den sistnämna som används idag, så även i 
denna rapport. Som namnet antyder är cigaretten mindre benägen att antända brännbart 
material.  
 
De standarder som används för att testa RIP-cigaretter; ASTM E 2187 och ISO 12863, är 
funktionsbaserade, dvs. det finns inga preskriptiva regler om hur cigaretten ska utformas. 
Det är upp till tillverkaren att bestämma vilken utformning som är lämplig för att uppfylla 
kriterierna. När National Institute of Standards and Technology (NIST) utvecklade 
standarden på 1990-talet hittade man flera faktorer hos cigaretten som kunde påverka 
dess antändningsbenägenhet. Minskad tobaksdensitet, minskad porositet på pappret, 
mindre omkrets på cigaretten eller minskning/avlägsnande av tillsatsen citrat är alla 
faktorer som minskar antändningsbenägenheten [2-4]. Den metod som blivit vanligast är 
dock användandet av tunna pappersband inuti cigaretterna, som fungerar som ett slags 
farthinder. Dessa band begränsar cigarettens brinnhastighet och reducerar 
luftpermabiliteten (genomsläpningen av luft/syre) till glödfronten, vilket gör att cigaretten 
blir mer benägen att självslockna, speciellt om ingen aktivt drar luft genom den. Vanligast 
är att cigaretten innehåller 2-3 stycken 5-6 mm breda band, placerade ca 20 mm ifrån 
varandra, slumpvis spridda längs cigaretten [5], se Figur 1. 
 

 

Figur 1 Exempel på hur tunna pappersband kan placeras inuti cigaretten. När 
glödfronten når ”farthindret”, minskar brinnhastigheten och syretillgången 
vilket gör att cigaretten självslocknar. (Foto: National Institute of Standards 
and Technology). 

 
I en kinesisk studie [5] har man undersökt förbränningsegenskaperna hos RIP-cigaretter 
med band. Man mätte bland annat hur banden påverkade glödtemperaturen inuti 
cigaretten och kunde se att det inte förelåg någon skillnad i maximal temperatur (ca 
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700 °C centrerat inuti cigaretten) mellan en ”vanlig” cigarett och en självslocknande 
cigarett. Däremot fördröjdes eller saktades glödfronten ner för den självslocknande 
cigaretten ju närmre bandet den kommer. Fördröjningen inträffar redan innan glödfronten 
når bandet. Detta stödjer antagandet att bandet fungerar som ”farthinder”. 
 

2.2 Metoder/Standarder 
 
Det finns flera olika provningsmetoder för att testa RIP-cigaretter. ASTM E 2187 var den 
första standarden och utvecklades i USA. Förutom i USA används standarden även i 
Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika [4]. Baserat på den amerikanska metoden 
utvecklades en ISO-standard; ISO 12863, som trädde i kraft 2010 och som används 
främst i Europa. ASTM- och ISO-standarden är i stort sett identiska. Endast mindre 
detaljer som handlar om hur stickprovet inför provning skall tas (s.k. sampling) skiljer. 
Provning utförs dock på samma sätt. Vid provning placeras en cigarett på ett substrat, 
bestående av 5, 10 eller 15 lager av ett standardiserat filterpapper som kallas ”Whatman 
no. 2”. Filterpapperet i sig brinner/glöder inte utan fungerar som en kylfläns och leder 
bort värme från cigaretten. Hur länge cigaretten glöder blir då ett mått på hur mycket 
värme som genereras inuti cigaretten och dess potential att antända underliggande 
material. Om cigaretten glöder kraftigt, så kommer den att fortsätta att göra så trots 
värmeförlusterna. Glöder den svagt, så kommer istället värmeförlusten till substratet att 
leda till att cigaretten självslocknar [2, 6]. Vid provning provas totalt 40 stycken 
individuella cigaretter och man kontrollerar om varje cigarett glöder sin fulla längd eller 
självslocknar. I Figur 2 visas ett exempel på hur det kan se ut när cigaretter provas. 
 

 

Figur 2 Exempel på provning av RIP-cigaretter. Cigaretten till vänster har brunnit sin 
fulla längd medan cigaretten till höger har självslocknat. På bilden ses även den 
hållare samt metallring som håller filterpapprena på plats under provning. 
(Foto från NFPAs hemsida). 

 
Under provning hålls filterpapperen på plats i en substrathållare med en metallring 
ovanpå, se Figur 2. Ena änden av cigaretten placeras mellan två små metallpinnar som 
ska förhindra att cigaretten rör sig under försöket samt att cigaretten har exakt samma 
riktning på filterpapperet för varje delförsök. Metallhållaren placeras inuti en 
försökskammare (genomskinlig för att kunna observera cigaretten) som tillhandahåller en 
dragfri miljö för cigaretten. 
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Varken ASTM E 2187 eller ISO 12863 innehåller några krav/kriterier utan beskriver 
endast hur provning ska utföras. I Europa regleras kraven i EN 16156:2010 och där 
beskrivs att inte fler än 25 % av de provade cigaretterna får glöda sin fulla längd när 40 
cigaretter provas på ett lager av 10 filterpapper [7]. Kraven är desamma i USA och 
regleras av respektive delstat.  
 

2.3 Historia 
 
RIP-cigaretter utvecklades ursprungligen i USA men det var en lång process under många 
år innan de första lagkraven slog igenom i New York 2004. Redan 1929, efter en brand 
orsakad av en cigarett, efterfrågade kongressledamoten Edith Rogers en självslocknande 
cigarett. The National Bureau of Standards utvecklade då en så kallad ”self-snubbing” 
cigarett (fritt översatt ”självdämpande” cigarett) men eftersom det inte fanns några krav 
på att införa dessa cigaretter var tillverkare ointresserad av att producera dem. 1947 
uppmanade National Fire Protection Association (NFPA) återigen tillverkare att ta ansvar 
för problemen med bränder orsakade av cigaretter men inte heller då fick de något 
gensvar [6, 8].  
 
I maj 1979 anordnade flera organisationer för trauma, brännskador och brandbekämpning 
en kampanj för att främja ”brandsäkra cigaretter”. Presskonferenser anordnades i 14 olika 
städer samtidigt för att belysa problemet med bränder orsakade av cigaretter, vilket fick 
nationell uppmärksamhet i nyhetsmedia. När det endast fyra dagar efter 
presskonferenserna utbröt en brand orsakad av cigarett i Massachusetts som dödade fem 
barn och deras föräldrar blev trycket från media och allmänheten massivt. Som en följd 
av detta presenterade kongressledamot Joseph Moakley kort därefter en proposition där 
han föreslog att USAs stora konsumentsäkerhetsorganisation ”Consumer Product Safety 
Commision” (CPSC) skulle få i uppdrag att lagstifta mot cigaretter som var brandfarliga. 
Detta var ett omtvistat förslag eftersom CPSC, även om de hade jurisdiktion över mer än 
15 000 produkter som exempelvis madrasser, mattor, barns sängkläder mm, uttryckligen 
var förbjudna att granska tobaksprodukter. Ingen annan myndighet hade heller aktoritet 
att göra detta [9]. Först 1984 godkändes en omarbetad version av propositionen, kallad 
”The Cigarette Safety Act 1984”, som innebar att en teknisk kommitté skulle undersöka 
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en brandsäker cigarett. Kommittén 
bestod av representanter från både regeringen, hälso-/sjukvården, räddningstjänsten och 
möbel- och tobaksindustrin. Tre år senare, 1987, rapporterade kommittén att det var både 
ekonomiskt försvarbart och även tekniskt möjligt att tillverka en cigarett med minskad 
risk för antändning av möbler. Kongressen gav dock inte industrin några mandat om att 
tillverka självslocknande cigaretter. Istället omvandlades kommittén ytterligare tre år 
senare (1990) till en teknisk rådgivande grupp som fick uppdraget (The Cigarette Safety 
Act 1990) att ta fram en lämplig provningsmetod för självslocknande cigaretter. 
Utvecklingsarbetet utfördes av National Insitute of Standards and Technology (NIST) 
som 1993 presenterade två olika förslag; en metod där cigaretter provades på en möbel 
mock-up och en andra variant där cigarettens benägenhet för att självslockna provades på 
lager av filterpapper [3, 10]. Den sistnämnda varianten var den metod som kom att bli 
ASTM E 2187. Massiv kritik från tobaksindustrin om metodernas lämplighet, t.ex. att de 
inte representerade verkliga scenarion, gjorde dock att det inte blev någon lagstiftning på 
federal nivå denna gång heller. 
 
Samtidigt med de statliga/federala propositionerna om krav på cigaretter, så lades även 
flera propositioner fram på delstatlig nivå under 1980-talet. Först ut var Oregon 1980 och 
1982-1983 lade ytterligare åtta delstater fram propositioner. Trots dessa förslag så var det 
inte förrän i augusti 2000 som New York blev den första delstaten i USA med krav att 
cigaretter skulle provas enligt ASTM E 2187 för att få säljas i delstaten. Efter beslutet 
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följde dock en lång övergångsperiod samt en försening av lagen och det var först den 28 
juni 2004 som lagen trädde i kraft fullt ut [11]. Efter detta har fler och fler delstater följt 
efter och sedan 2010 har samtliga 50 amerikanska delstater lagstiftat om att följa ASTM 
E 2187. På federal/statlig nivå saknas dock fortfarande lagstiftning. 
 
Utanför USA blev Kanada det första landet att kräva självslocknande cigaretter och att 
dessa skulle provas enligt den amerikanska metoden. Även länder som Australien, Nya 
Zeeland, Sydafrika och Finland följde efter 2010. De tre förstnämnda införde den 
amerikanska standarden medan Finland antog den då helt nya ISO 12863 [2, 3, 6, 8]. 
I november 2011 antog även EU-kommissionen dessa lagkrav och alla EU-länder 
förväntas nu följa ISO 12863, där kriterierna dikteras i EN 16156. 
 

2.4 Studier om självslocknande cigaretter – fungerar 
de verkligen? 

 
Både före och efter det att RIP-cigaretten först infördes i New York 2004 har dess 
användning debatterats flitigt. Ett flertal studier och rapporter har publicerats som både 
stödjer och motsäger nyttan med cigaretterna. 
 
2.4.1 Amerikanska studier 
 
Tidig statistik för New York visade att dödsbränder orsakade av cigaretter sjönk med 35 
%, från 38 dödsbränder åren 2002-2003 (innan lagkraven) till 24 dödsbränder åren 2006-
2007 (efter lagkraven) [6]. Någon mer omfattande statistisk undersökning om hur RIP-
cigaretter har påverkat antalet bränder och dödsfall i New York har dock ännu inte 
publicerats. 
 
Flera studier genomfördes i USA under 1980-talet med syftet att undersöka de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för en brandsäker cigarett. Många av studierna 
genomfördes och publicerades av den tekniska kommitté som blivit tillsatt genom ”The 
Cigarette Safety Act 1984” [12-18]. Även om tobaksindustrin inte medgav det offentligt 
har det visat sig i efterhand att även de bedrev intensiv forskning om RIP-cigaretter [3].  
Nyligen publicerades dock en ny amerikansk rapport från Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) [19] där syftet har varit att se om RIP-cigaretter verkligen innebär 
en minskad risk för antändning av sängar/madrasser jämfört med konventionella 
cigaretter. Om risken för antändning är mindre så skulle man möjligen kunna revidera 
existerande federala och frivilliga standarder för provning av antändlighet för möbler och 
madrasser. 
 
Projektet påbörjades 2007 med en marknadsundersökning av vilka cigarettmärken som 
var vanligast på marknaden. Man gjorde även en litteraturundersökning över vilka 
tidigare studier som gjorts inom området. Baserat på detta genomförde man sedan försök 
enligt ASTM E2187-04 på 13 olika cigarettmärken; både RIP-cigaretter och 
konventionella cigaretter. Resultaten visade att RIP-cigaretter var signifikant mindre 
benägna att brinna sin fulla längd på filterpapper enligt ASTM E2187-04.  
 
Man valde sedan ut fyra RIP/konventionella cigarettmärken från de 13 olika 
cigarettmärkena och genomförde försök på fyra olika madrasser eller bäddmadrasser. En 
statistisk analys av resultaten visade att cigarettens hölje, cigarettens placering på 
substratet och substratet i sig alla är faktorer som påverkar om en madrass pyr eller 
glöder. Den statistiska analysen visade vidare att skillnaden som fanns mellan RIP-
cigaretter och konventionella cigaretter när de provas på filterpapper enligt ASTM 
E2187-04 inte predikterade samma sannolikhet för antändning av riktiga madrasser. 
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Huruvida en cigarett – RIP eller konventionell – glöder sin fulla längd eller slocknar har 
alltså ingen koppling till det glödande beteendet på riktiga madrasser.  
 
Resultatet av studien antyder att det är för tidigt att fastslå att enbart införandet av RIP-
cigaretter kommer att reducera antalet bränder i madrasser orsakade av cigaretter. 
 
2.4.2 Brittiska studier 
 
I en brittisk rapport [20] från 2000 presenteras en studie som utförts av RAPRA 
Technology på uppdrag av Department of Trade and Industry/Consumer Safety Unit. 
Syftet var att undersöka om RIP-cigaretter innebar en minskad risk jämfört med 
konventionella cigaretter för antändning av textila material som används i hemmiljö. Till 
studien valdes tre olika typer av cigaretter ut; RIP-cigaretter, konventionella cigaretter 
med och utan filter samt en standardiserad testcigarett utan filter. För att ta reda på de 
olika cigaretternas benägenhet att orsaka glödbrand testades först samtliga cigaretter 
enligt NIST:s ”Mock-up test” och ”Smouldering propensity test”, se avsnitt 2.3. Samma 
typer av cigaretter användes sedan i olika typer av standardiserade tester för möbler (BS 
5852-1) och madrasser (EN 597-1). 
 
Det man fann var att de cigaretter som enligt NIST:s testmetoder hade en reducerad 
antändningsbenägenhet utmärkte sig med att ha en lägre massa/längd, en mindre diameter 
och en lägre brinnhastighet än konventionella cigaretter. För de flesta testscenarion av 
möbler/madrasser hade RIP-cigaretter lägre andel antändningar än de konventionella 
filtercigaretterna. Dessa hade i sin tur en lägre andel antändningar än de cigaretter som 
saknade filter. Då cigaretter utan filter indikerade att de bidrar till störst andel 
antändningar kan detta tolkas som att det finns en viss säkerhetsmarginal, eftersom denna 
typ av cigaretter används vid standardprovningar, men inte är lika vanligt förekommande 
i verkligheten. Det fanns dock ett testscenario där inga antändningar skedde oavsett typ 
av cigarett. Detta gällde för provningen av en bäddad säng med täcke och lakan av 
bomull/polyester blandning, samt en madrass som klarar antändning med glödande 
cigarett. Man fann även ett testscenario där RIP-cigaretterna hade en större andel 
antändningar än filtercigaretterna. Detta gällde för provningar på plan yta vid användning 
ett bomullstyg med låg ytvikt placerat över ett polyuretanskum. 
 
Trots att RIP-cigaretterna generellt sett gav ett färre antal antändningar än de andra 
cigaretterna, indikerar resultaten i studien att ett införande av RIP-cigaretter som ett 
alternativ till gällande brandkrav på möbler/madrasser, inte skulle ge samma 
riskreducering.  
 
I en annan brittisk rapport från 2005 av BTTG [21] presenterades en studie där syftet var 
att se om RIP-cigaretter innebär en minskad risk för antändning av textila material som 
används i hemmiljö jämfört med konventionella cigaretter. Först genomfördes en 
förstudie för att ta fram den brandprovningsmetod som lämpade sig bäst för samtliga 
tester. Man undersökte även vilka material som var vanliga i möbler i den brittiska 
lågprishandeln. Målet var att hitta de material som var mest benägna att antändas av en 
konventionell cigarett vid provning. Förstudien visade att textiler med hög andel cellulosa 
har störst benägenhet att antända och därför valdes produkter ut med denna egenskap i 
åtanke. När det gäller stoppningsmaterial valdes den standardstoppning som används vid 
provning enligt brittiska konsumentregler [22]. Stoppningen består av polyuretan och har 
en densitet på 22 kg/m3. För de produkter som inte vanligtvis kommer i kontakt med 
stoppning, användes ett isolerande underlag i form av en mineralullsskiva. 
 
All provning av stoppade möbler utfördes enligt den brittiska testmetoden för stoppade 
möbler; BS 5852 Part 1:1979, men med det tillägget att en bomullsvadd användes för att 
täcka över cigaretten under provning. Man valde ut det cigarettmärke som var 
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dominerande på den brittiska lågprismarknaden för att representera konventionella 
cigaretter. Två olika märken saluförda i USA som RIP-cigaretter valdes ut. De två utvalda 
märkena representerade ytterligheter i form av brinnhastighet och brunnen längd. 
 
Resultatet från studien visade att RIP-cigaretter reducerar risken för antändning men inte 
undanröjer antändning helt. Man fanns också skillnader i antändningsbenägenhet mellan 
de båda RIP-cigaretterna. Indikationer pekade på att temperaturen skiljer sig mellan de 
olika cigarettmärkena vilket verkar leda till fler antändningar under vissa förutsättningar. 
Exempel på detta vid provning är material förlagda mot mineralull, där ullens isolerande 
förmåga gör att värme stannar kvar runt cigaretten istället för att ledas bort. Variationer i 
RIP-bandens placering i cigaretten påverkar också hur länge cigaretten brinner innan den 
självslocknar vilket i sin tur kan påverka om antändning sker eller inte. 
 
De två nämnda studierna ovan [20, 21] mottog så mycket kritik och kommentarer från 
Tobacco Manufacturers’ Association (TMA) att Department for Communities and Local 
Government i Storbritannien publicerade en ny rapport för att bemöta kritiken [23]. 
Kritiken av de båda studierna rör framförallt valen av provningsmetoder och material. 
Kritiken rörande BTTG:s rapport innefattar bland annat att de har använt sig av en 
provningsmetod som inte är enligt någon nu gällande standard. Det finns också brister i 
information kring metodens relevans till verkligheten och vilka resultat man kan 
förväntas få fram genom denna typ av provning. Kritiken rör också bristen på 
källhänvisning till den mer omfattande rapporten som gjordes av RAPRA Technology år 
2000. Tobacco Manufacturers’ Association anser också att för få märken av cigaretter 
ingått i studien och att de RIP-cigaretter som användes saknar en klassificering enligt 
NIST:s provningsmetod för antändningsbenägenhet. Urvalet av material anses också vara 
bristfälligt och direkt missvisande. Anledningen till detta är att flertalet av de kvalitéer av 
textiler som använts i studien inte finns tillgängliga på den Brittiska marknaden eftersom 
de inte uppfyller de Brittiska konsumentreglerna (SI 1324 Schedule 4). Kritik riktas också 
mot att urvalet av textil endast behandlar ett begränsat intervall av ytvikter. Polyuretan 
användes i studien som ”worst case”-stoppning men det finns andra material som anses 
vara värre ur glödbrandsynpunkt och dessa borde också ha ingått i studien. Utöver detta 
anses det saknas fullständig information om alla provmaterialens egenskaper. Enligt 
TMA så beskriver BTTG:s rapport ingenting om vilka begränsningar som studien har 
vilket gör att de vänder sig mot att BTTG använt sig av provningsresultaten de fått fram 
för att direkt koppla mot brandstatisktiken och gör jämförelser gällande vad ett införande 
av RIP-cigaretter skulle innebära i praktiken. 
 
Kritiken rörande rapporten av RAPRA Technology innefattar bland annat avsaknaden av 
en diskussion gällande brandstatistik. Positiv kritik från TMA innefattar det faktum att 
studien innehåller ett rimligt antal märken av cigaretter, att de dessutom är klassificerade 
enligt NIST:s provningsmetod och att de metoder som använts vid provning varit enligt 
de gällande standarder som används i praktiken.  
 
En del av kritiken från TMA tillbakavisas i rapporten av Department for Communities 
and Local Government som missförstånd eller brist på kunskap. 
 

2.4.3 Övriga studier 
 
Även om de flesta studier av RIP-cigaretter gjorts i USA och Storbritannien så kan man 
även hitta ett fåtal studier från andra länder. I en japansk studie från 2014 [24] har man 
jämfört RIP-cigaretter med konventionella cigaretter på typiska japanska sängar (futoner). 
Tre olika typer av cigaretter har använts; en konventionell cigarett (MS), en RIP-cigarett 
med ”sodium alginate bands” (RIPCB) och en RIP-cigarett med ”cellulose bands” 
(RIPMB). 
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Cigaretterna har används på två olika försökskonfigurationer, där den första kallas 
”compressed configuration” och den glödande cigaretten placeras mellan två madrasser 
som sedan pressas ihop med ett galler ovanifrån. Den andra uppställningen kallas ”quasi-
crevice configuration” och madrassen/dynan placeras i en provningsrigg som påminner 
om den som används för möbelprovning enligt EN 1021. Cigaretter placeras i vecket 
mellan sits och rygg. 
 
Man har provat olika kombinationer av bomull/polyester och utförse15 repeterande tester 
för varje kombination. I tabellen nedan ses vilka kombinationer som provats. 
 

Tabell 1 Provade kombinationer i en japansk studie om RIP-cigaretter [24]. 
Andelen av bomull/polyester i futon 

[%/%] 
Provningskonfiguration Cigarett 

Stoppningsmaterial Klädsel material Compressed 
configuration 

Quasi-Crevice 
configuration 

100/0 100/0 15 15 MS,  
RIPCB 
RIPMB 

50/50 15 - 
0/100 15 - 

50/50 100/0 15 15 
50/50 15 - 

0/100 100/0 15 - 
50/50 15 - 

 
Data från försöken har statistiskt utvärderats med “Fishers exact test” för att se vilka 
parametrar som har störst betydelse för resultaten; materialet i futonen, placeringen av 
cigaretten eller typen av cigarett. Resultaten visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan konventionella cigaretter och RIP-cigaretter (P<0.05 för båda sorterna). 
Detta gäller för båda försökskonfigurationerna. Författarna till artikeln säger också att 
vadden, yttertygerna och testkonfigurationerna är faktorer som har större påverkan på 
antändning än typ av cigaretter, åtminstone i denna studie. 
 

2.5 Vad säger statistiken? 
 
Bränder orsakade av cigaretter innehar idag, trots införande av RIP-cigaretter, den enskilt 
högsta dödssiffran. I USA utgör omkomna i bränder orsakade av cigaretter runt 24 % av 
totalt antal omkomna i bostadsbränder. Globalt uppskattas antal omkomna i bränder 
orsakade av cigaretter till 10 % av totalt antal omkomna i alla typer av bränder [8]. 
Beroende på vem man vänder sig till för att få fram statistik gällande hur RIP-cigaretterna 
har påverkat antalet bränder och antalet omkomna i dessa bränder så får man olika svar. 
En rapport som utvärderade New Yorks införande av RIP-cigaretter 2004 beskriver en 
nedgång på 35 % av antal döda i bränder orsakade av cigaretter [6]. 
 
Alpert, et al [8] har undersökt om en förordning som kräver RIP-cigaretter i delstaten 
Massachusetts i USA har påverkat antalet bostadsbränder och antalet omkomna vid 
brand. Förordningen infördes den 1 januari 2008 och analysen baserades på data från åren 
2004-2010. Data inkluderade alltså tre hela år efter det att förordningen infördes. 
Analysen begränsades till bränder som startats oavsiktligt. Avsiktligt anlagda bränder 
undantogs eftersom det förutsattes att de inte påverkas av vilka krav som ställs på 
cigaretter. Av totalt 30 767 rapporterade bränder klassificerades 23 413 som 
bostadsbränder och 17 522 var oavsiktliga. Totalt 1 629 (9.3 %) av dessa bränder var 
förorsakade av cigaretter eller andra typer av tobaksprodukter. Analysen pekar mot att 
antal bränder förorsakade av cigaretter har minskat med 28 % efter att förordningen 
infördes och att reduktionen var abrupt och inte över en längre tidsperiod. Vid 1 782 
(10.1 %) bränder omkom en eller flera personer. I genomsnitt omkom 35 personer per 
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månad under hela den studerade tidsperioden, 3 personer där cigaretter startat brand och 
32 personer där brand startat av annan orsak. Trenden över hela tidsperioden är att antal 
omkomna gradvis sjönk. Men oavsett om brandorsaken varit cigaretter eller annan orsak 
är reduktionen inte statistiskt säkerställd. 
 
I Sverige har rökningen svarat för ca 20-25 % av alla dödsbränder under de senast 15 
åren. I Tabell 2 visas statistik från MSB över antalet döda i bränder samt antalet bränder 
1999-2013. Även antalet bränder och antalet döda orsakade av rökning anges [25]. 
Självslocknande cigaretter infördes i Sverige i november 2011. Enligt Tabell 2 ser man en 
minskning av antalet bränder och antalet döda under 2012-2013. Det är dock ännu för 
tidigt att avgöra om denna minskning är slumpmässig eller beror på införandet av 
självslocknande cigaretter (infördes den 17 november 2011). Andra faktorer som fler 
brandvarnare, färre antal rökare etc. kan också spela in. 
 

Tabell 2 Antal döda i bränder samt antal bränder baserat på MSB:s 
dödsbrandsbevakning 1999-2013 i Sverige. Även antalet bränder och antalet 
döda orsakat av rökning anges. 

År Totalt Orsak rökning Andel dödsbränder pga rökning 
Antal 

bränder 
Antal 
döda 

Antal 
bränder 

Antal 
döda 

Andel av 
dödsbränderna [%] 

Andel av 
totalt antal 
döda [%] 

1999 114 127 20 20 17.5 15.7 
2000 122 128 29 29 23.8 22.7 
2001 137 154 34 36 24.8 23.4 
2002 146 158 38 42 26.0 26.6 
2003 142 162 30 34 21.1 21.0 
2004 89 94 23 23 25.8 24.5 
2005 123 126 29 30 23.6 23.8 
2006 105 110 21 21 20.0 19.0 
2007 112 127 25 27 22.3 21.3 
2008 110 116 24 25 21.8 21.5 
2009 111 124 27 28 24.3 22.6 
2010 123 130 23 23 18.7 17.7 
2011 96 102 20 20 20.8 19.6 
2012 90 103 20 20 22.2 19.4 
2013 86 96 16 16 18.6 16.7 

 
I en ännu inte publicerad studie [26], utförd av Karlstads Universitet, så konstateras att 
det inte finns någon statistisk signifikant förändring i antalet bostadsbränder och 
dödsbränder sedan kravet på självslocknande cigaretter infördes. Detsamma gäller för 
bostadsbränder och dödsbränder orsakade av rökning. Studien baseras på statistik om 
bränder mellan år 2000-2013.  
 
Finland är det land i Norden och Europa som toppar dödsbrandsstatistiken, sett till antalet 
invånare. Den 1:a april 2010 blev Finland det första landet i Europa att införa krav på 
självslocknande cigaretter och under första året såg man en sänkning av antalet 
dödsbränder med 43 %. Antalet bränder har dock ökat igen efter detta så om det var en 
tillfällig minskning är oklart. Förutom självslocknande cigaretter satsar dock finländska 
regeringen på ett stort säkerhetsarbete för att göra Finland till det tryggaste landet i 
Europa till år 2015 [27]. 
 
I en nyligen publicerad artikel av London Fire Brigade [28] konstaterar man att antalet 
bränder i London har minskat från ca 21 stycken cigarettrelaterade bränder i månaden 
under 2010 till 16 stycken cigarettrelaterade bränder i månaden under 2014. Antalet 
cigarettrelaterade dödsfall har minskat från 20 stycken under 2010 till 8 stycken under 
2014. Man tror att minskningen beror på införandet av självslocknande cigaretter under 
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2011 men man är fortfarande bekymrade över att minskningen inte är större och att det 
fortfarande sker ett stort antal cigarettrelaterade bränder. 
 
En djupare analys av brandutredningar och olycksfallsutredningar i Sverige mellan 2010 
och 2013 visar att dödsbränder orsakade av cigaretter i högre grad representeras av 
personer över 65 år med rörelsehinder eller av personer med missbruksproblem [29]. 
Statistik i USA visar även att de mindre bemedlade delarna av samhället är 
överrepresenterade i brandstatistiken vad gäller bränder orsakade av cigaretter. En 
anledning till detta anses vara att de möbler som den delen av befolkningen äger ofta är 
gamla och/eller av sämre kvalitet än de möbler som den mer välbärgade delen av 
befolkningen har. Möbler kan komma att användas under perioder på 30 år eller mer och 
på denna tid hinner nya material utvecklas och lagar och regler kring brandegenskaper 
ändras. Äldre möbler tenderar att i större utsträckning innehålla cellulosafibrer snarare än 
syntetfibrer och även med de nya RIP-cigaretterna så är antändlighetsgraden av cellulosa 
fortfarande densamma som tidigare [10]. 
 

2.6 Diskussion 
 
Nackdelen med de standardiserade provningsmetoderna för självslocknande cigaretter; 
ASTM E 2187 och ISO 12863, är att de inte kan simulera verkliga förhållanden fullt ut. 
Detsamma gäller standardiserade provningsmetoder med cigarett som antändningskälla 
för stoppade möbler (t.ex. EN 1021-1) och för madrasser (t.ex. EN 597-1). Även om 
möbeln eller madrassen i sig motstår antändning från en cigarett så kan det finnas kuddar, 
täcken, filtar etc. som inte har samma brandskydd. Sannolikheten att antändningen sker 
där istället är mycket stor och då har möbelns/madrassens brandmotstånd mot en cigarett 
mindre betydelse eftersom antändningskällan plötsligt blir betydligt större. Det finns även 
provningsstandarder för filtar, täcken, kuddar, och sängkläder (EN ISO 12952-1 och -2), 
där man kan testa en produkts antändlighet mot cigarett och/eller en gaslåga motsvarande 
en brinnande tändsticka/cigarettändare. Tyvärr finns inga lagkrav idag på att uppfylla 
sådana provningar, även om man inom sjuk- och kriminalvård har börjat ställa högre krav 
vid upphandlingar.  
 
Brandstatistiken har stora osäkerheter. Bland annat är rapportering från olycksplatser 
varierande avseende innehåll och detaljeringsgrad. Kunskapen och erfarenheten hos 
utredarna av branden kan dessutom variera. Det finns också osäkerhet kring vad som 
faktiskt är första antändningskälla. Där branden har totalförstört byggnaden kan det vara 
omöjligt att ta reda på orsaken. Det finns alltså ett mörkertal där en cigarett mycket väl 
kan ha varit den initierande brandkällan.  
 
Tittar man dessutom på statistik från Europa så blir det mycket komplext då insamlingen 
av statistik kan ske på olika basis beroende på vilket land man befinner sig i. Definitionen 
av dödsbrand skiljer sig exempelvis mellan olika länder. I vissa fall räknar man bort 
personer som inte dör direkt till följd av skador orsakade av branden. Exempel på detta är 
personer som har hoppat ut från balkonger/fönster för att undslippa branden och då har 
avlidit. Det finns också olika regler för hur lång tid som får ha passerat mellan branden 
och tills det att inblandade personer avlider.  
 

2.6.1 Slutsatser 
 
En stor andel av alla dödsbränder beror på att en cigarett har antänt stoppade möbler eller 
madrasser. Självslocknande cigaretter är utvecklade för att minska sannolikheten för 
antändning av stoppade möbler och madrasser. Den 17 november 2011 infördes i Sverige 
och övriga Europa krav på att endast denna typ av cigaretter får säljas. Statistik från MSB 
visar att antalet döda i bränder orsakade av cigaretter är något lägre sedan införandet av 
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RIP-cigaretter. Huruvida detta är en slump eller en följd av kraven är för tidigt att säga, 
det krävs statistik från flera år för att se ett mönster. Med de data som just nu finns 
tillgängliga går det inte att statistiskt bevisa att det ännu skett någon signifikant 
minskning.  
 
Svenska brandutredningar samt studier från runt om i världen visar att cigaretter 
fortfarande orsakar ett stort antal dödsbränder. Huruvida en cigarett – RIP eller 
konventionell – glöder sin fulla längd eller slocknar är inte nödvändigtvis avgörande för 
om verklig möbel eller madrass antänds eller ej. 
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3 Provning enligt EN 16156:2010 
 

3.1 Introduktion 
 
Sedan november 2011 har det funnit ett krav på att de cigaretter som saluförs inom EU 
ska vara självslocknande. Konsumentverket är den myndighet som skall kontrollera att de 
cigaretter som saluförs inom Sverige är självslocknande. Hittills har dock ingen 
marknadskontroll med stickprovskontroller utförts, där myndigheten kontrollerarat att 
detta efterföljs. En av de primära delarna av projektet var därför att göra en kontroll för 
att se om de cigaretter som säljs på Svenska marknaden verkligen är självslocknande 
enligt gällande EN-standard.  
 

3.2 Kontrollerade cigaretter 
 
Tre olika typer av cigarettmärken har kontrollerats och de märken som valdes ut för 
undersökningen är de som är mest populära enligt Tobaksfakta [30]. Cigaretterna som 
testades är:  

• Marlboro red filter 
• Prince (Rich taste) red 
• Blend no1 yellow 

 

3.3 Provtagning 
 
Under perioden 27 september till 6 oktober 2014 samplades totalt 120 paket cigaretter 
från tre olika cigarettmärken runtom i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. 
Cigaretterna samplades i enlighet med ISO 8234 – ”Cigarettes – Sampling”, som kräver 
att två paket cigaretter av varje cigarettmärke ska samplas från minst 20 olika 
försäljningsställen. Detta innebar att 40 paket cigaretter per märke fanns tillgängliga för 
provning.  
 
I appendix C finns en tabell med information om samplingsdatum, samplingsstad samt 
typ av inköpsställe för de tre olika cigarettmärkena. Totalt pågick samplingen från 27 
september och 6 oktober, 2014. Cigaretter inhandlades från 21 olika försäljningsställen 
utspridda över hela landet. Cigaretter köptes både på stormarknader, bensinmackar och 
mindre försäljningsställen som kiosker eller liknande. 
 

3.4 Provningsmetod och krav 
 
Cigaretterna provades och kontrollerades mot SS-EN 16156:2010. Denna standard 
innehåller enbart kriterier och hänvisar i sin tur till ISO 12863:2010/Cor 1:2011 som är 
provningsmetoden. Vid provning placeras en cigarett på ett substrat bestående av 10 lager 
av ett standardiserat filterpapper  kallat ”Whatman no. 2”. Filterpapperet i sig 
brinner/glöder inte utan fungerar som en kylfläns och leder bort värme från cigaretten. 
Hur länge cigaretten glöder blir då ett mått hur mycket värme som genereras inuti 
cigaretten och dess potential att antända underliggande material. Vid provning provas 
totalt 40 stycken individuella cigaretter och man kontrollerar om varje cigarett glöder sin 
fulla längd eller om den självslocknar.  
 
Enligt kriterierna i SS-EN 16156:2010 så får inte fler än 25% av de totalt 40 stycken 
individuella cigaretterna glöda sin fulla längd.  
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3.5 Resultat 
 
Provning enligt SS-EN 16156:2010 (ISO 12863:2010/Cor 1:2011) utfördes av det franska 
labbet Laboratorie national de métrologie et d’essais (LNE) på uppdrag av SP. LNE är 
ackrediterade för att utföra denna provning och försöken genomfördes den 2 februari 
2015.  
 
En summering av LNEs provningsrapporter ges i Tabell 3 där man kan se att samtliga tre 
cigarettmärken uppfyllde kraven för självslocknande cigaretter med god marginal. 
Detaljerade provningsrapporter från LNE (referens nr P136249 001-003) anges i 
bilaga D. 
 

Tabell 3 Summering av provningsresultat enligt SS-EN 16156:2010 (ISO 
12863:2010/Cor 1:2011). 

Cigarettmärke Antal 
provade 
cigaretter 

Antal 
cigaretter som 
självslocknar 
i hållare 

Antal 
cigaretter som 
självslocknar 
på substrat 

Antal 
cigaretter 
som brinner 
sin fulla 
längd 

Fraktion 
cigaretter 
som 
brinner 
sin fulla 
längd 

Marlboro Red 
Filter 

40 2 37 1 2,5 % 

Prince (Rich 
taste) red 

40 0 36 4 10 % 

Blend no1 
yellow 

40 0 40 0 0 % 

 

3.6 Diskussion och slutsatser 
 
Resultaten från provning enligt SS-EN 16156 visar att de cigaretter som samplats 
uppfyller kraven för självslocknande cigaretter med god marginal. Att man inte ser någon 
signifikant minskning i brandstatistiken av antalet dödsbränder torde således inte bero på 
att cigaretterna inte uppfyller självslockningskraven. De cigarettmärken som provats är 
dock alla etablerade och stora märken på marknaden. Huruvida detta gäller även för 
mindre och mer ovanliga cigarettmärken har inte undersökts i projektet. Likaså kan det 
finnas så kallade ”smuggelcigaretter” på svenska marknaden men även här är det oklart i 
vilken omfattning de förekommer och i vilken omfattning de är självslocknande. 
 
Om man utgår ifrån att övriga cigarettmärken på marknaden är självslocknande enligt SS-
EN 16156 i samma utsträckning som de kontrollerade märkena så kan brandstatistiken 
tyda på att cigaretterna trots allt kan vara en tändkälla vid verkliga scenarion. Detta styrks 
både av andra rapporter [19, 26] och de brandtester som utförts inom detta projekt, se 
avsnitt 4.  
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4 Småskaliga brandförsök av lös inredning 
 

4.1 Introduktion 
 
I detta kapitel redovisas ett antal småskaliga brandförsök där modeller av stoppade 
möbler och madrasser har exponerats för glödande cigaretter under olika förhållanden. 
 

4.2 Använda cigaretter 
 
Tre olika typer av självslocknande cigaretter har använts och samtliga tre märken har 
efter provning visat sig uppfylla kraven för självslocknande cigaretter enligt 
EN 16156:2010 (se avsnitt 0). Cigarettmärkena som använts är de som är mest populära 
enligt Tobaksfakta [30]: 

• Marlboro red filter 
• Prince (Rich taste) red 
• Blend no1 yellow 

 
Som referens har även en ”konventionell”, icke självslocknande, cigarett använts. 
Eftersom sådana cigaretter inte säljs på marknaden längre har en standardiserad cigarett 
från NIST i USA använts, kallad ”Standard Reference Material (SRM) 1196”. Denna 
cigarett använts normalt även till provning enligt amerikanska standarder men uppfyller 
även kraven för europeiska standarder såsom EN 1021-1, EN 597-1 m.fl.. Dock måste 
cigaretten kapas för att erhålla korrekt längdkrav enligt standard.  
 

4.3 Provade material 
 
Som bas i samtliga försök har standardiserade provningsmaterial använts i stor 
utsträckning. Detta för att de är väl definierade och är framtagna för att i kombination 
med det testade materialet påvisa vissa brandbeteenden. De standardmaterial som använts 
är: 

• Standard polyuretan (PU) är en icke flamskyddad polyeter med en densitet på 20-
22 kg/m3 och ett hårhetsindex på 130 Newton. Standard PU beskrivs 
ursprungligen i brittiska konsumentregler [22] men används vanligen även när 
tyger ska provas enligt EN 1021-1. Då används standard PU som underliggande 
stoppning, klätt med tyget som ska provas, i provningsriggen. Standard PU anses 
symbolisera ett slags ”worst case” och tyger som testas i kombination med denna 
stoppning bedöms sedan få användas i kombination med valfri PU-stoppning 
under förutsättning att densiteten är högre.  

• Standard polyestertyg (PES) är ett flamskyddsbehandlat tyg i 100 % polyester 
och har en ytvikt på 220 g/m2. Krav ställs även på tjocklek av varp- och väfttråd, 
trådtäthet mm. Även detta material definieras i brittiska konsumentregler [22]. 

• Tyg (Standard Type I Cover Fabric) är ett icke flamskyddsbehandlat tyg i 100 % 
bomull med en ytvikt på 330 g/m2 som används vid standardiserade tester enligt 
California Technical Bulletin 117 [31].  

 
Val av övriga materials som använts; t.ex. stoppning och överdrag samt tyger, filtar och 
dylikt för att täcka över cigaretter baseras på information om material som varit 
inblandade i cigarettrelaterade bränder. Informationen har hämtats från ett 20-tal 
olycksundersökningar under åren 2010-2013, där cigaretter har varit den troliga orsaken 
till brandens uppkomst. Val av material baseras även på analys av vanligt förekommande 
material på konsumentmarknaden. De material som använts är: 
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• Fleecefilt i 100 % polyester med ytvikt 190 g/m2.  
• Filt i 70 % akryl och 30 % polyester med ytvikt 280 g/m2. 
• Filt i 100 % ull med ytvikt 330 g/m2. 
• Tyg i 100 % bomull med ytvikt 320 g/m2. 
• Icke flamskyddad PU-stoppning med densitet 25 kg/m3. 
• Icke flamskyddad PU-stoppning med densitet 35 kg/m3. 

 

4.4 Provuppställning 
 
Provning av olika tyg/stoppningskombinationer har skett enligt EN 1021-1 och EN 597-1, 
se Figur 3. Båda metoderna är standardiserade tester med cigarett som antändningskälla, 
där EN 1021-1 är avsedd för provning av stoppade möbler och EN 597-1 är avsedd för 
stoppade madrasser. Det som framför allt skiljer metoderna åt är 
provningskonfigurationen; provningsriggen för EN 1021-1 påminner om en soffa i liten 
skala och där cigaretterna placeras i skarven mellan sits och rygg vid provning. I dessa 
tester har i vissa fall cigaretten dessutom täckts över med någon typ av tyg/filt för att 
efterlikna ett mer verkligt scenario, se mer info i beskrivningen för respektive 
provningsserie. Vid standardiserad provning provas dock enbart scenariot där cigaretten 
ligger öppet. 
 
Vid provning enligt EN 597-1 placeras normalt en madrass med dimension 50 x 50 cm på 
ett underrede i stål. Cigaretterna placeras sedan ovanpå madrassen. Liksom för EN 1021-
1 har cigaretterna i vissa fall dessutom täckts över med någon typ av tyg/filt för att 
efterlikna ett mer verkligt scenario. Vid standardiserad provning provas dock enbart 
scenariot där cigaretten ligger öppet. 
 

   

Figur 3 Till vänster ses provningsriggen för EN 1021-1 (möbler) och till höger 
provningsriggen för EN 597-1 (madrasser). Observera att de gaslågor som syns 
på bild inte har använts i detta projekt, de används vid provning enligt EN 
1021-2 respektive EN 597-2. 

 
I detta projekt har brandprovningarna främst fokuserat på provning enligt EN 1021-1, 
endast ett fåtal tester har gjorts enligt EN 597-1. Detta beror främst på att EN 1021-1 
normalt erbjuder ett tuffare provningsscenario än EN 597-1. När cigaretten ligger 
placerad vid skarven mellan sits/rygg enligt EN 1021-1 så gör denna konfiguration att 
mer värme från cigaretten leds in i provmaterialet än om cigaretten ligger öppet på en 
madrass. 
 

4.4.1 Serie A 
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I följande provningar har standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 samt standard 
polyestertyg med ytvikt 220 g/m2 använts. Ovanpå cigaretten har sedan olika typer av 
filtar/plädar placerats enligt nedan scenarion 2-4. Foton från provningarna visas i 
bilaga B.5. Följande scenarion har provats: 
 

• Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet (enligt standard) 
• Scenario 2 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med fleecefilt 
• Scenario 3 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med akryl/polyesterfilt 
• Scenario 4 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med yllefilt 
• Scenario 5 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med bomullstyg 

 
Scenario 1 till 4 utfördes med samtliga typer av cigaretter medan scenario 5 endast 
utfördes med cigaretter av märket NIST och Prince.  
 
4.4.2 Serie B 
 
I följande provningar har standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 samt ett 
bomullstyg med ytvikt 320 g/m2 använts. Bomullstyget används bl.a. till sofföverdrag och 
är vanligt förekommande på marknaden. Samtliga typer av cigaretter har används för att 
prova scenario 1. För scenarion 2-4 har endast Blend-cigaretter använts. Anledning till 
detta är att denna cigarett uppvisar bäst resultat enligt scenario 1, samt vid provning i 
övriga serier. Foton från provningarna visas i bilaga B.6. Följande scenarion har provats: 
 

• Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet (enligt standard) 
• Scenario 2 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med fleecefilt 
• Scenario 3 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med akryl/polyesterfilt 
• Scenario 4 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med yllefilt 

 
4.4.3 Serie C 
 
I följande provningar har icke flamskyddad polyuretan med densitet 25 kg/m3 respektive 
35 kg/m3 använts i kombination med ett bomullstyg med ytvikt 320 g/m2 använts. 
Bomullstyget används bl.a. till sofföverdrag och är vanligt förekommande på marknaden. 
Endast scenario 1 provades med cigaretter av märket Prince. Anledning till att just denna 
cigarett provades var att den uppvisade sämst resultat i övriga serier och det var intressant 
att se om cigaretten skulle glöda sin fulla längd och eventuellt skapa glödbrand i 
stoppning med högre densitet. Att endast första scenariot provades beror dels på att detta 
scenariot är helt enligt standard samt att det som skulle påvisas först och främst var att 
även på ett skum med högre densitet så glöder RIP-cigaretter sin fulla längd. Foton från 
provningen visas i bilaga B.7. Följande scenario har provats: 
 

• Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet (enligt standard) 
 

4.4.4 Serie D 
 
Serie D är till skillnad från serie A-C utförd enligt EN 597-1. I de olika scenarierna har 
samma material som i serie B använts; standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 i 
kombination med ett bomullstyg med ytvikt 320 g/m2. Bomullstyget används bl.a. till 
sofföverdrag och är vanligt förekommande på marknaden. Samtliga typer av cigaretter 
har används för att prova scenario 1. För scenario 3 och 4 jämfördes NIST och Marlboro 
cigaretter. Foton från provningarna visas i bilaga B.8. Följande scenarion har provats 
 

• Scenario 1 - provning enligt EN 597-1, cigarett ligger öppet (enligt standard) 
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• Scenario 3 - provning enligt EN 597-1, cigarett täckt med akryl/polyesterfilt 
• Scenario 4 - provning enligt EN 597-1, cigarett täckt med yllefilt 

 

4.5 Resultat 
 
I serie A uppstod ingen antändning (låga eller glödbrand) av vare sig textil eller stoppning 
oavsett scenario. NIST-cigaretterna glödde hela sin längd i samtliga fall medan RIP-
cigaretterna i vissa fall slocknade innan de glött sin fulla längd. I Tabell 4 redovisas en 
sammanfattning av resultaten i bilaga 1 med fokus på hur många av cigaretterna som har 
glött hela sin längd. Notera att i de fall 3 cigaretter har använts under provningen har 
minst en av cigaretterna slocknat innan de brunnit sin fulla längd. Enligt standardiserad 
provning enligt EN 1021-1 placeras normalt 2 cigaretter på möbelkombinationen men om 
minst en av cigaretterna självslocknar innan den brunnit sin fulla längd ska också en 
tredje cigarett användas. 
 

Tabell 4 Tabellen visar hur stor andel av cigaretterna som brunnit sin fulla längd för 
respektive cigarettmärke och scenario. Exempelvis ska 2/2 utläsas som att 2 
cigaretter av 2 möjliga har glött sin fulla längd. 

SERIE A NIST Prince Blend Marlboro 
Scenario 1 2/2 2/2 1/3 2/3 
Scenario 2 2/2 2/2 2/3 2/3 
Scenario 3 2/2 2/2 1/3 2/2 
Scenario 4 2/2 1/3 2/2 2/3 
Scenario 5 2/2 2/2 -a -a 
a) Scenario ej provat för detta cigarettmärke. 
 
I nästan samtliga fall där RIP-cigaretterna har slocknat innan de glött sin fulla längd 
observerades ett av de band som är avsedda att släcka cigaretten om ingen aktivt drar luft 
genom den. Vanligast var att RIP-cigaretterna slocknade redan vid första bandet i de fall 
då det sitter nära tippen där antändning av cigaretten sker, se Figur 4. En tabell över 
provningsresultaten visas i bilaga B.1. 
 

 

Figur 4 Foto på cigarett som självslocknat innan den har glött sin fulla längd. 
Cigaretten har slocknat vid Band 1 som sitter nära tippen där antändning av 
cigaretten sker. Bandet är ett ”dubbelband” och fronten har passerat det första 
bandet men sedan inte tagit sig fram till det andra. 

 
I serie B uppstod ingen antändning med låga men däremot uppstod glödbränder i 
stoppningsmaterialet (PU) i samtliga scenarior, se exempel i Figur 5. En tabell över 
provningsresultaten visas i bilaga B.2. 
 

Band 1 
Band 2 
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Figur 5 Fotona visar hur glödbrand har uppstått i stoppning vid cigarett nr 2 och 3 
enligt scenario 1. Cigarett nr 1 har självslocknat redan vid första bandet, strax 
efter antändning. 

 
I serie B provades först scenario 1 (cigaretten öppet liggande) med samtliga 
cigarettmärken, se Tabell 5. Glödbrand uppstod i stoppningen för samtliga cigaretter som 
brann sin fulla längd, utom för Blend. Detta, trots att även dessa cigaretter glödde sin 
fulla längd. Av denna anledning valdes detta cigarettmärke ut för att provas enligt 
scenario 2-4. I dessa scenarion uppstod glödbrand i stoppningen i samtliga fall där 
cigaretten glödde sin fulla längd. 
 

Tabell 5 Tabellen visar hur stor andel av cigaretterna som brunnit sin fulla längd för 
respektive cigarettmärke och scenario i serie B. I scenario 1 uppstod glödbrand 
i stoppningen för samtliga cigaretter som brann sin fulla längd, utom för Blend. 
I scenario 2-4 uppstod glödbrand för samtliga cigaretter som brann sin fulla 
längd. 

SERIE A NIST Prince Blend Marlboro 
Scenario 1 2/2 2/2 2/2b 2/3 
Scenario 2 -a -a 1/3 -a 
Scenario 3 -a -a 2/3 -a 
Scenario 4 -a -a 1/3 -a 
a) Scenario ej provat för detta cigarettmärke. 
b) Cigaretten glödde sin fulla längd men ingen glödbrand uppstod i stoppningen. 
 
I serie C valdes ett av de cigarettmärken, Prince, som visat sämst resultat i serie B ut för 
att se om cigaretterna fortfarande glöder sin fulla längd och kan orsaka glödbrand även i 
stoppning med högre densitet. Resultaten för provning på stoppning med densitet 
25 kg/m3 respektive 35 kg/m3 visar att cigaretterna fortfarande glöder sin fulla längd i 4 
av 5 fall. Däremot uppstod inga glödbränder i stoppningsmaterial. 
 
I serie D utfördes ett fåtal försök med en annan testkonfiguration för att se hur denna 
påverkar cigaretterna. Vid standardiserad provning enligt EN 597-1 (scenario 1 -cigaretter 
ligger öppet) så uppstod ingen glödbrand i stoppningen men cigaretterna glöder likväl sin 
fulla längd. Med undantag av en Blend-cigarett så glödde cigaretterna från samtliga 
cigarettmärken sin full längd. Ingen större skillnad kunde utrönas mellan de 
konventionella NIST-cigaretterna och de självslocknande cigaretterna vad gäller skador 

1 2 3 
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på underliggande stoppning efter provning. Glödtiden för de självslocknande cigaretterna 
var dock betydligt längre än för NIST-cigaretterna.  
 
I serie D gjordes även en jämförelse mellan NIST-cigaretter och Marlboro om 
cigaretterna täcktes med akryl/polyesterfilt (Scenarion 3) och yllefilt (scenario 4). NIST-
cigaretterna glödde sin fulla längs, oavsett vad de täcktes med. Glödtiden blev dock ca 
10 min längre när cigaretterna var övertäckta. Marlboro cigaretterna självslocknade dock 
i betydligt högre grad när de täcktes över; 1 av 3 cigaretter självslocknande när 
cigaretterna täcktes med akryl/polyesterfilt och 2/3 cigaretter självslocknande när 
cigaretterna täcktes med yllefilt. 
 

4.6 Diskussion 
 
Resultaten visar att ingen antändning (glödbrand) sker när standard polyuretan provas i 
kombination med standard polyestertyg (serie A), även i de fall då cigaretten glöder sin 
fulla längd. Det kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att polyestertyget smälter 
bort/undan från cigaretten och stoppningen exponeras. Resultatet kan förklaras av att 
polyestertyget bildar en smält massa som stelnar och hindrar cigaretten från att ligga 
direkt mot stoppningen. Det är troligen detta som förhindrar antändning av stoppningen, 
samt det faktum att tyget inte bidrar till värmeutveckling utan snarare sänker 
temperaturen eftersom smältning är en endoterm process. 
 
För möbelkombinationen standard polyuretan och bomullstyg (serie B) erhålls däremot 
glödbrand av stoppningen i flera fall. En stor anledning till detta är att det inte enbart är 
cigaretten som bidrar till antändningen av stoppningen. Cigaretten antänder bomullstyget 
som glöder, se exempel i Figur 6, och kombinationen av glödande cigarett och tyg kan 
sedan i vissa fall antända stoppningen. Detta fenomen ses relativt ofta vid brandprovning 
av bomullstyger enligt EN 1021-1. Tyger med en blandning av bomull och polyester är 
vanligtvis än mer benägna att antända stoppningen då polyestern smälter undan och 
exponerar bomullstrådarna som får mer utrymme (och syre) för att glöda.  
 

 

Figur 6 Trådarna i bomullstyget närmast cigaretten glöder. 
 
I undersökningen användes standardmaterial såsom PU-stoppning och polyestertyg. Inget 
av dessa material är vanliga på marknaden men de är väl definierade och är framtagna för 
att påvisa vissa brandbeteenden. I övrigt har vi valt material som dominerar marknaden 
för stoppade möbler, madrasser och tillhörande artiklar såsom filtar. Med så många 
materialkombinationer som möjligt får man fler verkliga scenarion.  
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Försöken enligt EN 597-1 gav ingen glödbrand. Detta betyder dock inte att en glödbrand 
inte kan inträffa. Flertalet cigaretter glödde trots allt sin fulla längd vilket innebär att 
risken för en antändning fortfarande är reell.  
 

4.7 Slutsatser 
 
Den viktigaste slutsatsen från de småskaliga brandförsöken på möbelkombinationer är att 
s.k. RIP-cigaretter i många fall glöder sin fulla längd. Enbart i dessa möbelförsök (EN 
1021-1) glöder 68 % av de använda RIP-cigaretterna sin fulla längd, trots att de 
konstaterats är av ”självslocknande” typ. Detta har fastställts både genom att samtliga 
RIP-cigaretter har testats enligt standarden för självslocknande cigaretter (EN 
16156:2010) samt att cigaretterna har undersökts kontinuerligt under brandförsöken för 
att urskilja banden inuti cigaretterna.  
 
Provningsmetoden som bestämmer om ett cigarettmärke är självslocknande eller inte 
korrelerar således dåligt med de scenarier som har provats här. Att de underliggande 
materialen (tyg och stoppning) har stor betydelse för om RIP-cigaretten självslocknar 
eller inte har även uppmärksammats i andra forskningsprojekt [19]. 
 
Eftersom en så stor andel cigaretter glöder sin fulla längd så finns det naturligvis risk för 
att antändning sker om kombinationen av material är den rätta, vilket har visats med dessa 
försök. Frågan uppkommer i vilken grad självslocknande cigaretter minskar antalet 
bränder?  
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5 Kontroll och mätning av band i 
självslocknande cigaretter 

 

5.1 Introduktion 
 
Självslocknande cigaretter har utvecklats för att minska sannolikheten för antändning av 
stoppade möbler och madrasser. För att uppnå detta har cigaretterna normalt tunna 
pappersband inuti, som fungerar som ett slags farthinder. Dessa band begränsar 
cigarettens brinnhastighet och reducerar luftpermabiliteten (genomsläpningen av 
luft/syre) till glödfronten, vilket gör att cigaretten blir mer benägen att självslockna, 
speciellt om ingen ”puffar” på den. Vanligast är att cigaretten innehåller 2-3 stycken 5-
6 mm breda band, placerade ca 20 mm ifrån varandra, slumpvis spridda längs cigaretten. 
 
I detta kapitel redovisas kontroll och mätning av dessa papperband inuti tre olika 
cigarettmärken. Syftet var att se antalet band inuti cigaretterna och hur de är placerade. 
 

5.2 Provade produkter 
 
Tre olika typer av cigarettmärken har kontrollerats och de märken som valdes är de som 
är mest populära enligt Tobaksfakta [30]. Cigaretterna som testades är : 

• Marlboro red filter 
• Prince (Rich taste) red 
• Blend no1 yellow 

 

5.3 Provtagning 
 
Under perioden 27 september till 6 oktober 2014 samplades totalt 120 paket cigaretter 
från tre olika cigarettmärken runtom i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. 
Cigaretterna samplades i enlighet med ISO 8234 – ”Cigarettes – Sampling”, som kräver 
att två paket cigaretter av varje cigarettmärke ska samplas från minst 20 olika 
försäljningsställen. Detta innebar att 40 paket cigaretter per märke fanns tillgängliga för 
provning.  
 

5.4 Provningsmetod 
 
Totalt 8 slumpmässigt utvalda cigaretter togs ut från respektive cigarettmärke för kontroll 
och mätning av pappersbanden. En liten sax användes för att klippa upp cigaretten och 
tömma ut tobaken och ta bort filtret. Endast cigarettpappret användes sedan vid 
mätningen. Eftersom papperbanden inte är synliga med blotta ögat så användes en 
understryckningspenna för att dra ett långt streck längs hela längden av cigarettpappret. 
Pappersbanden inuti cigarettpappret blev då synligt från baksidan av cigarettpappret 
eftersom färgen från pennan inte trängde igenom pappret i samma utsträckning där de 
tjockare banden fanns placerade. En vanlig linjal användes sedan för att mäta avståndet 
från ”tänd-änden” respektive ”mun-änden” av cigaretten. 
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5.5 Resultat 
 
Detaljerade mätresultat för alla cigaretter anges i bilaga 1-3. Generellt utifrån resultaten 
så ser det ut enligt följande: 
 

• Prince (Rich taste) red cigaretter innehåller 2-3 stycken band per cigarett som är 6 
mm breda och sitter med 18 mm mellanrum. Längden på cigarettpappret fram till 
filtret är ca 57 mm. 

• Blend no1 yellow cigaretter innehåller 2-3 stycken band per cigarett som är 6 mm 
breda och sitter med 18 mm mellanrum. Längden på cigarettpappret fram till 
filtret är ca 50 mm. 

• Marlboro red filter cigaretter innehåller 2-3 stycken dubbel-band per cigarett. 
Dubbelbanden är totalt ca 7 mm breda; 2 stycken 3 mm band med 1 mm 
mellanrum. Dubbelbanden sitter med 20 mm mellanrum. Längden på 
cigarettpappret fram till filtret är ca 58 mm. 

 
Vid provningen upptäcktes att två askar av Marlboro red filter cigaretter, inköpta vid 
samma tillfälle skiljde sig gentemot övriga Marlboro-cigaretter. Cigaretterna innehöll inte 
dubbelband utan liknande mer Prince-cigaretten vad gäller utformningen av bandbredd 
och avstånd. Förmodligen har man använt fel papper vid tillverkningen. 
 

5.6 Diskussion och slutsats 
 
Alla provade cigaretter har innehållit 2-3 band av tjockare papper. Tjockleken på banden 
och avståndet mellan banden har varit konsekvent men däremot verkar placeringen av 
banden inuti cigaretten vara slumpmässig. Två exempel visas i Figur 7. Ibland hamnar det 
första bandet så nära ”tänd-änden” av cigaretten att hela bandet inte får plats, se till 
vänster i Figur 7. Detta innebär med stor sannolikhet att det första bandet inte har någon 
inverkan på brinnhastigheten eftersom det går förlorat redan när cigaretten tänds. 
Cigaretten kan sedan glöda en längre sträcka innan den når det andra bandet.  
 

   

Figur 7 Exempel på band i självslocknande cigaretter. Till vänster syns en cigarett med 
3 stycken band. Det första bandet, vid ”tänd-änden” är dock inte komplett. Till 
höger syns en cigarett med 2 tydliga band. Det 3:e bandet hamnar under 
filterpappret. 

 
Även om en cigarett rent tekniskt är självslocknande, med band av tjockare papper, så gör 
den slumpmässiga placeringen av banden att cigaretterna kan ha olika långa glödtider. 
Längre glödtider innebär större risker för antändning av stoppade möbler, madrasser, 
textilier etc. Hur mycket detta påverkar är dock okänt men det kan vara en förklaring till 
att det trots allt fortfarande inträffar bränder orsakade av cigaretter, trots att de är 
självslocknande. 
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Bilaga A – Provningsresultat bandmätning 
 

A.1 Prince (Rich taste) red 
 

 

Deltest: 1 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 
Inköpsställe Statoil Eurostop, Halmstad 
Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 2 6 6 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 7 31 55 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 20 44 
 

 

Deltest: 2 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 
Inköpsställe ICA Maxi, Karlskoga 
Inköpsdatum 2014-09-27 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 16 40 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 12 36 - 
 

 

Deltest: 3 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 

Inköpsställe 
ICA Nära Nya Varvet, 
Västra Frölunda 

Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 5 6 6 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 4 28 52 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 33 57 
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Deltest: 4 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 

Inköpsställe 
ICA Supermarket, Porsön, 
Luleå 

Inköpsdatum 2014-09-29--30 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 6 6 3 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 21 45 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 5 29 53 
 

 

Deltest: 5 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 
Inköpsställe ICA Nära, Fristla 
Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 18 41 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 10 34 - 
 

 

Deltest: 6 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 

Inköpsställe 
Pressbyrån 
Centralstationen, Stockholm 

Inköpsdatum 2014-10-01 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 14 38 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 18 37 - 
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Deltest: 7 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 

Inköpsställe 
Pressbyrån Malmö, Gustav 
Adolfs Torg 

Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18  
Bredd på band (mm) 6 6 2 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 21 45 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 6 30 54 
 

 

Deltest: 8 
Cigarettmärke Prince (Rich taste) red 
Inköpsställe ICA City Knalleland, Borås 
Inköpsdatum 2014-10-06 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 18 42 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 8 33 - 
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A.2 Blend no1 yellow 
 

 

Deltest: 1 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 
Inköpsställe Kvarnby Livs, Mölndal 
Inköpsdatum 2014-10-06 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

51 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 6 6 2 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 20 45 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 25 49 
 

 

Deltest: 2 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 
Inköpsställe Statoil Eurostop, Halmstad 
Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 -* 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 2 26 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 19 43 - 
* 3:e bandet ligger inne i filtret. 

 

 

Deltest: 3 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 

Inköpsställe 
OKQ8 Glumslöv, 
Helsingborg 

Inköpsdatum 2014-10-05 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 3 6 4 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 22 47 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 32 56 
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Deltest: 4 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 

Inköpsställe 
Coop Marieberg 
Köpcentrum, Örebro 

Inköpsdatum 2014-09-28 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 18 - 
Bredd på band (mm) 5 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 20 44 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 1 25 49 
 

 

Deltest: 5 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 

Inköpsställe 
Coop Forum Stadion, 
Malmö  

Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 7 32 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 12 37 - 
 

 

Deltest: 6 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 

Inköpsställe 
Pressbyrån 
Centralstationen, Stockholm 

Inköpsdatum 2014-10-01 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 5 29 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 15 40 - 
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Deltest: 7 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 

Inköpsställe 
OKQ8 Sommarrovägen 
Värmland, Säffle 

Inköpsdatum 2014-10-03 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 6 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 16 40 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 5 29 - 
 

 

Deltest: 8 
Cigarettmärke Blend no1 yellow 
Inköpsställe Statoil, Karlskoga 
Inköpsdatum 2014-09-27 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

50 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18 - - 
Bredd på band (mm) 5 6 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 5 29 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 16 40 - 
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A.3 Marlboro red filter 
 

 

Deltest: 1 
Cigarettmärke Marlboro red filter 

Inköpsställe 
Hemköp Storsjön, 
Östersund 

Inköpsdatum 2014-10-02 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 20 - 
Bredd på band (mm) 7 7 3 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 2 22 49 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 2 29 56 
 

 

Deltest: 2 
Cigarettmärke Marlboro red filter 

Inköpsställe 
Coop Forum Stadion, 
Malmö  

Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 - - 
Bredd på band (mm) 7 7 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 5 32 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 19 41 - 
 

 

Deltest: 3 
Cigarettmärke Marlboro red filter 

Inköpsställe 
ICA Supermarket, Porsön, 
Luleå 

Inköpsdatum 2014-09-29--30 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 - - 
Bredd på band (mm) 7 7 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 4 31 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 20 47 - 
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Deltest: 4 
Cigarettmärke Marlboro red filter 
Inköpsställe ICA Nära Fristla 
Inköpsdatum 2014-09-29--30 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 - - 
Bredd på band (mm) 7 7 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 19 46 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 5 32 - 
 

 

Deltest: 5 
Cigarettmärke Marlboro red filter 
Inköpsställe ICA Maxi, Karlskoga 
Inköpsdatum 2014-10-04 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

57 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 20  
Bredd på band (mm) 3 7 7 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 0 27 54 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 23 50 
 

 

Deltest: 6 
Cigarettmärke Marlboro red filter 

Inköpsställe 
OKQ8 Glumslöv, 
Helsingborg 

Inköpsdatum 2014-10-05 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 - - 
Bredd på band (mm) 7 7 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 11 38 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 12 40 - 
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Deltest: 7 
Cigarettmärke Marlboro red filter 
Inköpsställe ICA City Knalleland, Borås 
Inköpsdatum 2014-10-06 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 2 

Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 20 - - 
Bredd på band (mm) 7 7 - 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 9 36 - 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 14 42 - 
 

 

Deltest: 8 
Cigarettmärke Marlboro red filter 

Inköpsställe 
Eddies Livs, Torggatan, 
Karlstad 

Inköpsdatum 2014-10-02 
Cigarettband (Ja/Nej) Ja 
Antal pappersband 3 
Längd cigarettpapper 
(mm) 

58 

 Band 1 Band 2 Band 3 
Avstånd mellan band (mm) 18* 18*  
Bredd på band (mm) 4** 6** 6* 
Avstånd ”tänd-ände” till band (mm) 6 30 54 
Avstånd ”mun-ände” till band (mm) 0 22 46 
* Kortare än cigaretterna i de övriga askarna. 
** Denna cigarett innehöll inte några ”dubbel-band” som cigaretterna i de övriga 

askarna gjorde. Fler cigaretter från samma ask och även från ask 16B (inköpt på 
samma ställe och vid samma tidpunkt) kontrollerades och alla cigaretter innehöll 
endast enkelband. 
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Bilaga B – Brandprovning av lös inredning 
 

B.1 Provningsresultat – EN 1021-1 – Serie A 
 
Möbelkombination bestående av standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 samt 
standard polyestertyg med ytvikt 220 g/m2. I Tabell 6 redovisas resultat från när 
cigaretten ligger öppet ovanpå möbelkombinationen. I Tabell 7-Tabell 10 redovisas 
resultat från när olika typer av filtar/plädar placerats ovanpå cigaretten enligt scenarion  
2-5. Foton från provningarna visas i bilaga B.5. 
 

Tabell 6 Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet 
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja - Nej Jab Nej Nej Ja Ja 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - 1 3 1 1 - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Cigarett 
slocknar (min) 

19 19 - 18 18 - 8 14 6 3 20 19 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

b) Sista bandet sitter precis där filtret slutar så det går inte att avgöra om cigaretten slocknat vid bandet 
eller pga. att cigaretten glött sin fulla längd. 
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Tabell 7 Scenario 2 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med fleecefilt 
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja - Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - - 1 b - - 1b - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Cigarett 
slocknar (min) 

25 29 - 18 15 - 19 2 16 15 2 17 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

b) Slocknar vid första bandet, som sitter placerat nära tippen där antändning av cigaretten sker. 
 
Generellt större skador på polyuretan efter tester, jämfört med testerna i scenario 1, då 
cigaretten låg öppet (ej övertäckt). 
 

Tabell 8 Scenario 3 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med akryl/polyesterfilt 
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja - Nej Ja Nej Ja Ja - 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - 1 - - - - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - - Nej - Ja - - - 

Cigarett 
slocknar (min) 

23 22 - 19 18 - 3 15 3 17 19 - 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 
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Tabell 9 Scenario 4 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med yllefilt 
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - Nej Nej Nej 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Nej Nej Ja Ja Ja - Ja Nej Ja 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - 1 1 - - - - - - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - Nej Nej - - - - - Ja - 

Cigarett 
slocknar (min) 

27 28 - 3 3 20 20 23 - 21 2 19 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

 

Tabell 10 Scenario 5 - provning enligt EN 1021-1, cigarett täckt med bomullstyg 
Cigarett NIST Prince Blendb Marlborob 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej -       

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej -       

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja -       

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - -       

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - -       

Cigarett 
slocknar (min) 

27 23 - 22 24 -       

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

b) Blend och Marlboro provades inte i detta scenario.  
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B.2 Provningsresultat – EN 1021-1 – Serie B 
 
Möbelkombination bestående av standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 samt ett 
bomullstyg med ytvikt 320 g/m2. I Tabell 11 redovisas resultat från när cigaretten ligger 
öppet ovanpå möbelkombinationen. I Tabell 12 redovisas resultat från när olika typer av 
filtar/plädar placerats ovanpå Blend-cigaretter, enligt scenarion 2-4. Anledning till att just 
denna cigarett provats är att den uppvisar bäst resultat enligt Tabell 11. Foton från 
provningarna visas i bilaga B.6.  
 

Tabell 11 Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet 
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Ja Ja - Nej Jac Jac Nej Nej - Nej Jac Jac 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Nej Ja Ja Ja Ja - Nej Ja Ja 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - 1 - - - - - 1 - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - Nej - - - - - Nej - - 

Cigarett 
slocknar (min) 

22b 22 b - 4 23b 23b 19 20 - 2 19b 20b 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

b) Testet avbröts efter ca 40 min och glödbranden släcktes. 
c) Efter att cigaretterna glött sin fulla längd och slocknat så ser det fört ut som att allt har slocknat men 

efter ca 30 min så tar den fortskridande glödbranden fart och rökutvecklingen tilltar. 
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Tabell 12 Scenario 1-4 - provning enligt EN 1021-1, BLEND 
Cigarett Cigarett ligger 

öppetb 
Cigarett täckt 
med fleecefilt 

Cigarett täckt 
med akryl/ 
polyesterfilt 

Cigarett täckt 
med ullfilt 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Ja Nej Nej Jac Nej Jac Nej Jac Nej 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - - 1 - 1 - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - Ja Ja - Nej - Nej - Ja 

Cigarett 
slocknar (min) 

19 20 - 20 3 2 20 2 20 2 20 2 

a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 
cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 

b) Samma testresultat som i Tabell 11. Redovisas här som jämförelse. 
c) Den fortskridande glödbranden släcktes efter ca 40 minuter. 
 
 

B.3 Provningsresultat – EN 1021-1 – Serie C 
 
Möbelkombination bestående av icke flamskyddad polyuretan med densitet 25 kg/m3 
respektive 35 kg/m3 i kombination med ett bomullstyg med ytvikt 320 g/m2. I Tabell 13 
redovisas resultat från när cigaretten ligger öppet ovanpå möbelkombinationen. Foton 
från provningarna visas i bilaga B.7. 
 

Tabell 13 Scenario 1 - provning enligt EN 1021-1 på PU-stoppning med olika densitet, 
PRINCE 

Cigarett Cigarett ligger öppet Cigarett ligger öppet 
PU-stoppning 25 kg/m3 PU-stoppning 35 kg/m3 
1 2 3a 1 2 3a 

Antändning med låga (Ja/Nej) Nej Nej - Nej Nej Nej 
Fortskridande glödbrand (Ja/Nej) Nej Nej - Nej Nej Nej 
Cigarett glöder hela sin fulla längd 
(Ja/Nej) 

Ja Ja - Nej Ja Ja 

Cigarett slocknar vid band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - 1 - - 

Cigarett slocknar innan band 
(Ja/Nej) 

- - - Nej - - 

Cigarett slocknar (min) 25 22 - 20 3 2 
a) Enligt provningsproceduren i EN 1021-1 används cigarett nr 3 endast om minst en av de andra två 

cigaretterna självslocknar innan den glött sin fulla längd. 
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B.4 Provningsresultat – EN 597-1 – Serie D 
 
Möbelkombination bestående av standard polyuretan med densitet 20-22 kg/m3 samt ett 
bomullstyg med ytvikt 320 g/m2, samma kombination som i serie B men med en annan 
testkonfiguration. I Tabell 14 redovisas resultat från när cigaretten ligger öppet ovanpå 
madrassen. I Tabell 15 redovisas en jämförelse mellan NIST- och Marlborocigaretter när 
dessa täckts över av en akryl/polyesterfilt respektive en yllefilt. Foton från provningarna 
visas i bilaga B.8. 
 

Tabell 14 Scenario 1 - provning enligt EN 597-1, cigarett ligger öppet.  
Cigarett NIST Prince Blend Marlboro 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja - Nej Ja Ja Ja Ja - 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - 1 - - - - - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - - Nej - - - - - 

Cigarett 
slocknar (min) 

20 20 - 16 16 - 3 12 11 16 15 - 
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Tabell 15 Scenario 3 och 4 - provning enligt EN 597-1, jämförelse NIST och Marlboro. 
Cigarett NIST Marlboro 

Cigarett täckt 
med akryl/ 
polyesterfilt 

Cigarett täckt 
med yllefilt 

Cigarett täckt 
med akryl/ 
polyesterfilt 

Cigarett täckt 
med yllefilt 

1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 1 2 3a 
Antändning 
med låga 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fortskridande 
glödbrand 
(Ja/Nej) 

Nej Nej - Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Cigarett glöder 
hela sin fulla 
längd (Ja/Nej) 

Ja Ja - Ja Ja - Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Cigarett 
slocknar vid 
band nr. 1, 2 
eller 3 

- - - - - - 1 - 1 - 1 - 

Cigarett 
slocknar innan 
band (Ja/Nej) 

- - - - - - Nej - Nej - Nej - 

Cigarett 
slocknar (min) 

30 20 - 35 35 - 2 30 2 29 3 24 
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B.5 Foton från provningar – Serie A  
 
B.5.1 Scenario 1 enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet 
 

   
Foto 1-2: NIST. 
 

   
Foto 3-4: Prince. 
 

   
Foto 5-6: Blend. 
 

   
Foto 7-8: Marlboro. 
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B.5.2 Scenario 2 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med fleecefilt 
 

   
Foto 9-10: NIST. 
 

   
Foto 11-12: Marlboro. 
 

   
Foto 13-14: Prince. 
 

   
Foto 15-16: Prince. 
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B.5.3 Scenario 3 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med 
akryl/polyesterfilt 
 

   
Foto 17-18: NIST. 
 

   
Foto 19-20: Blend. 
 

   
Foto 21-22: Blend. 
 

   
Foto 23-24: Prince. 
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B.5.4 Scenario 4 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med yllefilt 
 

   
Foto 25-26: NIST. 
 

   
Foto 27-28: Prince. 
 

   
Foto 29-30: Marlboro. 
 

   
Foto 31-32: Blend. 
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B.5.5 Scenario 5 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med bomullstyg 
 

   
Foto 33-34: NIST. 
 

   
Foto 35-36: Prince. 
 

B.6 Foton från provningar – Serie B  
 
B.6.1 Scenario 1 enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet 
 

   
Foto 37-38: NIST. 
 

   
Foto 39-40: Prince. 
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Foto 41-42: Marlboro. 
 

   
Foto 43-44: Blend. 
 
B.6.2 Scenario 2 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med fleecetyg 
 

   
Foto 45-46: Blend. 
 
B.6.3 Scenario 3 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med 
akryl/polyesterfilt 
 

   
Foto 47-48: Blend. 
 
  



55 

 

B.6.4 Scenario 4 enligt EN 1021-1, cigarett täckt med yllefilt 
 

   
Foto 49-50: Blend. 
 

B.7 Foton från provningar – Serie C  
 
B.7.1 Scenario 1 enligt EN 1021-1, cigarett ligger öppet 
 

   
Foto 51-52: Prince-cigarett på PU-stoppning med densitet 25 kg/m3. 
 

   
Foto 53-54: Prince-cigarett på PU-stoppning med densitet 35 kg/m3. 
 

B.8 Foton från provningar – Serie D  
 
B.8.1 Scenario 1 enligt EN 597-1, cigarett ligger öppet 
 

   
Foto 55-56: Provning enligt EN 597-1 av samtliga cigarettmärken. 
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B.8.2 Scenario 3 och 4 enligt EN 597-1, NIST 
 

   
Foto 57-58: Provning enligt EN 597-1 med NIST-cigaretter enligt scenario 3 (cigarett 
täckt med polyester/akrylfilt och scenario 4 (cigarett täckt med yllefilt). 
 

   
Foto 59-60: Provning enligt EN 597-1 med Marlboro-cigaretter enligt scenario 3 (cigarett 
täckt med polyester/akrylfilt och scenario 4 (cigarett täckt med yllefilt). 
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Bilaga C – Sampling av cigaretter 
 
I tabellen nedan anges när och var de tre olika cigarettmärkena samplats. 
 

Samplings
-stad 

Samplings
-datum 

Cigarettmärke - märkning 
Inköpsställe Prince Marlboro Blend 

Örebro 2014-09-28 
Prince 
1A-1B 

Marlboro 
1A-1B 

Blend 
1A-1B 

Coop Marieberg 
Köpcentrum 

Karlskoga 2014-09-27 
Prince 
2A-2B 

Marlboro 
2A-2B 

Blend 
2A-2B ICA Maxi 

Karlskoga 2014-09-27 
Prince 
3A-3B 

Marlboro 
3A-3B 

Blend 
3A-3B Statoil Karlskoga 

Luleå 
2014-09-
29--30 

Prince 
4A-4B 

Marlboro 
4A-4B 

Blend 
4A-4B 

ICA Supermarket, 
Porsön, Luleå 

Stockholm 2014-10-01 
Prince 
5A-5B 

Marlboro 
5A-5B 

Blend 
5A-5B Coop Centralen 

Stockholm 2014-10-01 
Prince 
6A-6B 

Marlboro 
6A-6B 

Blend 
6A-6B 

Pressbyrån 
Centralstationen 

Borås 2014-10-02 
Prince 
7A-7B 

Marlboro 
7A-7B 

Blend 
7A-7B 

Seven-Eleven på Shell, 
Viared, Borås 

Fritsla 2014-10-04 
Prince 
8A-8B 

Marlboro 
8A-8B 

Blend 
8A-8B ICA Nära Fristla 

Glumslöv 2014-10-05 
Prince 
9A-9B 

Marlboro 
9A-9B 

Blend 
9A-9B 

OKQ8 Glumslöv 
(utanför Helsingborg) 

Ulricehamn 2014-10-06 
Prince 
10A-10B 

Marlboro 
10A-10B 

Blend 
10A-10B OKQ8 Ulricehamn 

Lerum 2014-10-05 
Prince 
11A-11B 

Marlboro 
11A-11B 

Blend 
11A-11B ICA Kvantum, Lerum 

Västra 
Frölunda 2014-10-04 

Prince 
12A-12B - 

Blend 
12A-12B ICA Nära Nya Varvet 

Malmö 2014-10-04 
Prince 
13A-13B 

Marlboro 
13A-13B 

Blend 
13A-13B 

Coop Forum Malmö 
Stadion 

Malmö 2014-10-04 
Prince 
14A-14B 

Marlboro 
14A-14B 

Blend 
14A-14B 

Pressbyrån Malmö 
Gustav Adolfd Torg 

Säffle 2014-10-03 
Prince 
15A-15B 

Marlboro 
15A-15B 

Blend 
15A-15B 

OKQ8 Sommarrovägen, 
Värmland 

Karlstad 2014-10-02 
Prince 
16A-16B 

Marlboro 
16A-16B 

Blend 
16A-16B 

Eddies Livs, Torggatan, 
Karlstad 

Halmstad 2014-10-04 
Prince 
17A-17B 

Marlboro 
17A-17B 

Blend 
17A-17B 

Statoil Eurostop, 
Halmstad 

Östersund 2014-10-02 - 
Marlboro 
18A-18B 

Blend 
18A-18B Hemköp Storsjön 

Alingsås 2014-10-06 
Prince 
19A-19B 

Marlboro 
19A-19B - 

Statoil 
Vänersborgsvägen 

Mölndal 2014-10-06 
Prince 
20A-20B 

Marlboro 
20A-20B 

Blend 
20A-20B Kvarnby Livs Mölndal 

Borås 2014-10-06 
Prince 
21A-21B 

Marlboro 
21A-21B 

Blend 
21A-21B 

ICA City Knalleland, 
Borås 
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Bilaga D – EN ISO 12863-rapporter 
 

D.1 LNE-rapport P136249 DE/1 (Blend) 
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D.2 LNE-rapport P136249 DE/2(Prince) 
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D.3 LNE-rapport P136249 DE/3 (Marlboro) 
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