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Abstract 
 
 
Fires in health care premises 
 
Fires in health care premises often lead to risk for human lives. The passive fire 
protection system such as the choice of upholstered furniture is important. The bedding in 
patients rooms in health care premises is a large fire hazard, especially in situations with 
arson. 
 
A test series on ten health care mattresses has been performed in a large scale test, NT 
FIRE 032, the Furniture calorimeter. The ignition source used is the CBUF-burner. 
 
Strict criteria is proposed on heat release rate and smoke production rate in order to create 
a “fire safe” mattress classification. The criteria may be referred to when mattresses are 
bought to locked psychiatric premises etc. 
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Sammanfattning 
 
Konsekvenserna vid brand i vårdanläggningar blir ofta omfattande med risk för 
människoliv. En viktig del i det passiva brandskyddet är den lösa inredningen. Ur 
brandteknisk synpunkt domineras den lösa inredningen i vårdrummet av vårdbädden. 
 
De brandincidenter som kommer till allmän kännedom är troligen en minoritet av de som 
inträffar i verkligheten. I bästa fall avvärjs incidenterna av personalen redan innan de 
hunnit utveckla sig till bränder med risk för skador på patienter o personal. 
 
I rapporten beskrivs några brandtillbud för att belysa konsekvenserna av anlagd brand i 
vårdbädd/madrass i häkte och på psykiatriska avdelningar. 
 
En försöksserie på tio vårdmadrasser har genomförts i en storskalig provningsmetod,  
NT FIRE 032. De genomförda försöken och tidigare forskning visar att den parameter 
som i första hand ska begränsas är vämeeffektutvecklingen Utifrån provningsresultaten 
och en analys av möjligheten att utrymma ett litet vårdrum vid brand i vårdbädden 
föreslås strikta kravkriterier avseende värme- och rökutveckling. En madrass som 
uppfyller kriterierna ska inte utgöra ett direkt hot mot människor som befinner sig i ett 
rum där madrassen brinner. Det ska inte uppstå en fortskridande brand i madrassen vid 
försök till anlagd brand genom antändning av sängkläder eller dylikt. 
 
Då brand uppstår i en madrass i ett rum utan öppningar (stängd dörr) föreligger alltid en 
stor risk för människor som vistas i rummet. För att skydda sig mot det scenariot måste en 
snabb detektering av branden ske så att personal kan uppmärksammas snabbt och vidta 
åtgärder, t ex genom rökdetektorer i rummet. 
 
De föreslagna kravkriterierna vid provning av madrasser enligt NT FIRE 032 ger 
inköpare möjligheten att välja en ”brandsäker” madrass för specifika utrymmen. En 
madrass som uppfyller de föreslagna kravkriterierna ger ett rimligt skydd mot mordbrand 
(anlagd brand i madrassen). 
 
Brandsäker lös inredning är en viktig komponent i den totala riskbilden och är en del av 
det passiva brandskyddet. I kombination med ett bra aktivt brandskydd i form av 
sprinklers och rökdetektorer i vårdrum skulle antal brandincidenter i vårdanläggningar 
sannolikt avsevärt minska. 
 
Arbetet i projektet har bedrivits med anslag från RALF (Rådet för Arbetslivsforskning). 
Ett flertal leverantörer av madrasser till vårdsektorn har vänligt bidragit med 
försöksobjekt. 
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1  Inledning 
 
Totalt blev ca 2000 bränder föremål för räddningstjänstens insatser under 1997. 
Vårdanläggningar utgjorde ca 35 % av räddningsobjekten. Med vårdanläggningar menas 
då byggnader för sjukhusvård, kriminalvård, åldringsvård, förskola, psykiatrisk vård och 
övrig vård. Räknas skolan med i ovanstående blir procentsatsen räddningsobjekt ca 55 %. 
Det verkar alltså som om offentligt anställda i sin yrkesverksamhet oftare stöter på 
bränder än övriga yrkeskategorier.  
 
I vårdanläggningar typ mentalvårdsavdelningar och långvård är människor inlåsta eller 
har begränsad rörelsefrihet. I händelse av brand i en sådan anläggning kan alltså 
patienter/vårdtagare inte alltid själva utrymma eller göra en släckinsats. De snabba 
brandförlopp som kan förekomma i den lösa inredningen (möbler, bäddar, draperier) 
innebär att räddningstjänsten inte hinner fram förrän branden har vuxit sig stor. Detta 
medför att både personal och vårdtagare kan ställas inför en mycket riskfylld situation. 
Personalen får ta hela ansvaret under det tidiga skedet av branden och organisera 
utrymning och brandsläckning. Det finns flera sätt att minimera dessa risker men mycket 
skulle vara vunnet om man kan fördröja brandens utveckling eller förhindra dess 
uppkomst genom ett systematiskt val av säkra produkter. 
 
Vanligtvis startar branden i lös inredning, bäddar eller möbler, eftersom övrig mängd 
brännbart material brukar vara begränsad. De brandorsaker som återfinns i samhället för 
övrigt återfinns även i vårdanläggningar, till exempel rökning, kortslutning och andra 
elfel, överhettning och inte minst anlagd brand. Vid anlagd brand kan brandförloppet vara 
betydligt snabbare än vid en ”normal” brand. Ofta ansamlas brännbart material på kritiska 
ställen, antändningen sker (t ex med brännbar vätska) och eventuellt fördröjs eller sätts 
larmsystem avsiktligt ur funktion. 
  
När en brandsituation uppstår hamnar personalen i en mycket ansträngd situation. 
Bemanning och utbildning är naturligtvis anpassad till den normala verksamheten. Vid en 
extraordinär händelse som brand så kan man inte både vara ”brandmän” och samtidigt 
ansvara för vårdtagares säkerhet. I situationer då liv står på spel måste dock många 
mycket snabba beslut tas och risken finns att man antingen underskattar eller överskattar 
faran. Personal och vårdtagare utsätts för stora risker.  
 
Arbetsmiljöriskerna har uppmärksammats utomlands, till exempel i Storbritannien där 
man har stränga regler för materialval. I Sverige har man inga speciella krav och det finns 
inte heller någon heltäckande strategi. Kunskapen att välja brandsäkra produkter är oftast 
låg bland de som hanterar dessa frågor. Arbetarskyddsstyrelsen har uppmärksammats på 
problemet som följd av inträffade bränder. I samband med bränder framkommer det ofta 
en övertro att möbler som uppfyller antändlighetstester, till exempel en madrass som inte 
antänds av en cigarett eller tändsticka inte heller brinner. Denna falska övertro har skapat 
förvirring både bland personal, myndigheter och räddningstjänst när man i verkliga 
brandsituationer upptäckt att även dessa möbler kan utgöra en stor riskkälla. Behovet av 
begreppsförklaringar och tydliga rekommendationer är således stort. 
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2 Brandincidenter i vårdanläggningar 
 
De brandincidenter som kommer till allmän kännedom är troligen en minoritet av de som 
inträffar i verkligheten. I bästa fall avvärjs incidenterna av personalen redan innan de 
hunnit utveckla sig till bränder med risk för skador på patienter o personal. Störst 
sannolikhet för att så skall ske erhålls genom utarbetade planer för hur personalen ska 
bete sig vid brandincidenter. 
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av några brandtillbud där brand anlagts i 
vårdbädd/madrass i häkte och på psykiatriska avdelningar. Beskrivningarna gör inte 
anspråk på att vara fullständiga utan syftar till att belysa konsekvenserna av anlagd brand 
i bäddmaterial/madrasser. 
 
Jönköping, häkte, 960513: 
 
En intagen misstänks ha anlagt brand i sängkläderna. Personalen hörde ett kraftigt oväsen 
från en av cellerna. Dörren till cellen öppnades och personalen konstaterade att det brann 
kraftigt i sängkläderna. Den intagne evakuerades. På några få minuter hade ett djupt 
rökgaslager bildats och försök av personalen att kväva samt släcka branden i madrassen 
med handbrandsläckare misslyckades. Släckning kunde fullbordas med en brandpost 
varefter dörren stängdes. Två vårdare fick föras till sjukhus för kontroll, varav en blev 
sjukskriven i två veckor. Skadorna på häktet begränsade sig till rökskador förutom i 
cellen där branden uppstod. 
 
Malmö Östra Sjukhus, psykiatrisk vårdavdelning, 960403: 
 
Vid ca 17:28 utlöstes ett brandlarm, dels automatiskt till brandkåren samt dels internt på 
sjukhuset. Internt gav larmsystemet ingen exakt identifikation på var ifrån larmet kom. 
Efter några minuter konstaterades det att rök trängde ut från ett patientrum. Dörren var 
stängd. Personalen öppnade dörren och såg patienten stå gömd bakom en garderob. Det 
var en utvecklad brand i sängen med kraftig rökutveckling. Personalen försökte släcka 
branden med handbrandsläckare men misslyckades på grund av värme o rökutvecklingen. 
Patienterna evakuerades till en angränsande avdelning och ytterligare ett släckförsök 
utförs med en slang från brandpost, men misslyckas. Dörren till rummet stängdes troligen 
ej och vid brandkårens ankomst 17:36 konstaterades det att rökutvecklingen var mycket 
kraftig i korridor och trapphus vid avdelningen. Brandkåren bedömde att risk förelåg för 
brandspridning till angränsande avdelningar. Branden släcktes av rökdykare. Personal och 
patienter erhöll inga svåra skador men utsattes för brandrök. Skadorna på byggnaden blev 
relativt omfattande med stora rök och sotskador. Det var omfattande smältskador på plast 
och elinstallationer i korridoren utanför patientrummet  och även i angränsande 
utrymmen. Skadorna i patientrummet  tyder på att branden med stor sannolikhet anlagts i 
huvudändan av sängen. Rummet var ej helt utbränt. Den kraftiga rökutvecklingen 
härstammade troligen huvudsakligen från madrassen i sängen. Madrassen uppfyllde 
kraven enligt SS 876 00 01 ”Vårdbäddar – Brandkrav” (dvs. motstår antändning för en 
liten gaslåga). 
 
Huddinge sjukhus, psykiatrisk vårdavdelning, 911109: 
 
En intagen patient anlade brand i sängkläderna i sitt rum och gick sedan ut i ett 
gemensamhetsutrymme och talade om för en medpatient att hon hade tänt på. Då 
personalen upptäckte att det trängde ut rök från ett rum öppnades dörren. Sängen, ett skåp 
och gardinerna hade fattat eld. Skötaren försökte vända madrassen och på så sätt kväva 
elden men misslyckades. Skötaren brände sig på handen. Därför lämnade han rummet och 
försökte stänga dörren men fick inte igen den helt. I rummet fanns ingen detektor utan 
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automatiskt brandlarm utlöstes av en rökdetektor i korridoren utanför rummet. 
Rökutvecklingen var mycket kraftig och hela byggnaden evakuerades. Då brandkåren 
anlände räddade rökdykare fyra rökförgiftade personer som inte kunnat ta sig ut. 
Sammanlagt 18 personer behövde akut vård. På den aktuella avdelningen var samtliga 
patienter rörliga. Branden kunde ha fått helt andra konsekvenser om de istället varit 
ålderstigna, svårt sjuka och sängbundna. (En fullständig utredning av branden ges i  
SoS-rapport 1993:19) 
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3 Aktivt och passivt brandskydd 
 
3.1 Passivt brandskydd 
 
I begreppet passivt brandskydd ligger allt från byggnadens utformning till val av 
inredningsmaterial. Utformningen av byggnaden regleras genom Boverkets byggregler. 
Användaren av byggnaden kan också påtagligt påverka det passiva brandskyddet. Genom 
att identifiera risker i verksamheten, i förebyggande syfte, kan man minimera eller i bästa 
fall avvärja brandrisker på ett tidigt stadium. Identifiering av risker kan t ex ske i 
samarbete med den lokala räddningstjänsten. Exempel på risker som bör hanteras är 
 
-brännbart skräp från verksamheten 
-elektrisk utrustning (status) 
-gasflaskor (förvaring, märkning, brännbara gaser) 
-brännbara vätskor 
-linneförråd (avskilt) 
 
Återkommande brandövningar är mycket viktigt. Personalen bör bl. a. ha goda kunskaper 
om 
 
-åtgärder vid misstanke eller upptäckt av brand 
-åtgärder vid brandlarm 
-användning och placering av släckutrustning 
-förebyggande åtgärder som är vidtagna 
-lokalkännedom och utrymningsvägarnas placering 
-utrymningsplan 
-utrustning vid utrymning 
 
Den lösa inredningen utgör en särskild brandrisk i vårdanläggningar. Stoppade sitt och 
liggmöbler kan innehålla lättantändliga material. De möbler som finns på marknaden idag 
motstår i regel antändning för glödande cigarett (krav i konsumentmiljö) men motstår inte 
alltid antändning med en liten gaslåga, t ex cigarettändare. Vid inköp av möbler bör man 
som miniminivå specificera motstånd mot antändning för cigarett och liten gaslåga. 
Leverantören bör kunna uppvisa dokumentation som styrker att så är fallet (t ex 
provningsresultat från utförda provningar). Om det föreligger en risk för anlagd brand i 
lokalerna bör högre krav ställas på den lösa inredningen. Möbelindustrin kan idag erbjuda 
stoppade möbler som motstår antändning för kraftigare antändningskällor än cigarett och 
liten gaslåga. Materialvalet, vad avser klädsel och stoppning, är då viktigt. Ett 
klädselmaterial som inte smälter undan när det utsätts för värme är att föredra eftersom 
det underliggande brännbara stoppningsmaterialet då inte direkt exponeras. Ull-
inblandade klädselmaterial i kombination med flamskyddsbehandlade stoppningskvalitéer 
(t ex CMHR skum) är ett exempel på en bra kombination av klädsel och stoppning ur 
brandsynpunkt. Textilier, t ex gardiner, bör vara svårantändliga (även efter tvätt). 
 
Brandceller i vårdanläggningar skall ha tillgäng till minst två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Dessa får utgöras av passage genom angränsande brandcell, om 
räddningstjänstens insatsväg till vårdanläggningen utformas så att den möjliggör en 
insats. Passage mellan skilda vårdavdelningar skall kunna ske utan att brandgas sprider 
sig till den icke brandutsatta avdelningen. 
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3.2 Aktivt brandskydd 
 
3.2.1 Brandlarm 
 
I Boverkets Byggregler, BBR 99, krävs att automatiskt brandlarm skall installeras i 
”byggnader eller delar av byggnader där krav på tidig upptäckt ställs”. Detektering skall, 
där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Systemet skall ge signal till bemannad 
plats då personer finns i byggnaden. Vårdanläggningar, utom förskolor och liknande, 
nämns speciellt som en typ av verksamhet där det skall finnas anordningar för tidig 
upptäckt av brand. 
 
Som rådstext anger byggreglerna att automatiskt brandlarm kan utföras enligt 
Försäkringsförbundets ”Regler för automatisk brandlarmanläggning”, RUS 110. Kravet 
på signal till bemannad plats innebär att larmet vidarebefordras till kommunens 
räddningstjänst om inte personal finns tillgänglig på platsen. 
 
I RUS 110 finns detaljerade regler för hur brandlarmanläggningen skall utformas. Bland 
annat specificeras den maximala yta som detektorer av olika typ får täcka och att 
centralapparaten måste sända larmsignal vidare till ständigt bemannad larmcentral, 
Vidare ges råd och regler för hur detektorer skall placeras i förhållande till balkar, lutande 
tak, ventilationsinstallationer, etc. Installationen skall göras av en behörig installatör och 
besiktigas av en behörig besiktningsman. 
 
3.2.2 Sprinkler 
 
Byggreglerna kräver inte att vårdanläggningar förses med sprinklersystem. Däremot är 
det vanligt att vissa avsteg från kraven vad gäller det passiva brandskyddet kan medges 
om sprinkler installeras. 
 
Sprinkler installeras normalt enligt Försäkringsförbundets ”Regler för automatisk 
vattensprinkleranläggning”, RUS 120. I detta regelverk finns detaljerade regler för hur 
sprinklersystem skall installeras och dimensioneras. Installationen skall göras av en 
behörig installatör och besiktigas av en behörig besiktningsman. Eftersom dessa 
sprinklerregler är författade och publicerade av försäkringsbranschen är de i första hand 
avsedda att bidra till ett bra egendomsskydd, men ökar självklart även personskyddet. 
 
Dimensionering av ett sprinklersystem bygger på en uppdelning i tre olika riskklasser 
beroende på den verksamhet och brandrisk som en byggnad eller lokal bedöms ha. De tre 
alternativa riskklasserna är; låg risklass, normal riskklass och hög riskklass. Låg riskklass 
omfattar icke-industriell verksamhet med låg brandbelastning, till exempel bostäder, 
hotell och kontor. Även vårdanläggningar faller in under denna kategori. I praktiken 
brukar man dock dimensionera vårdanläggningar enligt de krav som ställs för normal 
riskklass, grupp 1 (N1). 
 
Som beskrivs ovan har sprinkler traditionellt använts för egendomsskydd. I USA, som 
alltid varit ett föregångsland inom sprinklerteknik, installeras även sprinkler i bostäder 
sedan början av 1980-talet. Målsättningen är då i första hand att rädda liv, eftersom de 
flesta som omkommer vid brand gör det i sin bostad. Just nu pågår dock ett stort arbete 
för att introducera, anpassa och öka användningen av boendesprinkler även i Sverige. 
NUTEK finansierar ett projekt som har namnet ”Boendesprinkler”. Projektet bedrivs i en 
projektform som kallas Aktiv Industriell Samverkan (AIS) vilken bygger på aktivt, 
egenfinansierat deltagande från industriföretag. Totalt deltar cirka 20 företag, bland annat 
byggföretag och byggmaterialleverantörer, brandkonsulter och sprinklerinstallatörer. 
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Medverkan från institut och högskola finansieras av NUTEK. Trätek koordinerar 
projektet och dessutom medverkar LTH/Brandteknik och SP-Brandteknik. 
 
Målsättningen är bland annat att ta fram installationsregler, beräkna systemens 
tillförlitlighet och deras kostnad-nytta och att undersöka vilka byggnadstekniska avsteg 
som är möjliga om sprinkler installeras. Installationsreglerna kommer att omfatta 
verksamheter av typen vårdanläggningar. 
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4 Vilka regler gäller idag 
 
I ett internationellt perspektiv dominerar krav på antändlighet för lös inredning såsom 
stoppade möbler och bäddar, i de länder där krav överhuvudtaget ställs. USA och 
Storbritannien leder utvecklingen med mer genomtänkta regelverk.   
 
4.1 Sverige 
 
För vårdbäddar finns det idag en svensk standard, SS 876 00 01 ”Vårdbäddar – 
Brandkrav” [1 ]. I standarden redovisas fordringarna beträffande brandkrav på de i en 
vårdbädd olika ingående delar såsom lakan, örngott, draglakan, trikåöverdrag, filt, täcke, 
kudde, bäddmadrass och madrass. Standarden hänvisar till provning enligt NT FIRE 037 
[2 ] med små antändningskällor såsom cigarett, liten gaslåga etc. En produkt som 
uppfyller kraven enligt SS 876 00 01 motstår alltså antändning för cigaretter o 
tändstickor. Standarden ställer dock inte krav på hur produkten beter sig då den utsätts för 
kraftigare antändningskällor eller är en del av en utvecklad brand. Detta faktum har i 
vissa fall lett till missförstånd där köparna av madrasser till vårdanläggningar trott sig få 
en mer brandsäker produkt än vad kraven i standarden innebär.  
 
I övrigt så ställer konsumentverket, genom sina riktlinjer, krav på att stoppade möbler och 
madrasser som säljs till enskild konsument inte skall antända för en glödande cigarett.  
För publika lokaler i allmänhet ställs inga specifika krav. Räddningsverket har dock 
genom sina informationsblad rekommenderat konsumentverkets riktlinjer som en 
miniminivå. 
 
Provningstekniskt har det funnits tillgång till metoder som utvärderar brandegenskaperna 
för en stoppad möbel, madrass i full skala under en längre tid. Provningsmetoden NT 
FIRE 032, ”Upholstered furniture: Burning behaviour – Full scale test” togs fram 1991 
och har fått ett internationellt genomslag [3 ]. Metoden mäter avgiven värmeeffekt, 
produktion av rök och giftiga gaser i kvantitativa termer på en hel möbel som får brinna 
med fri tillgång på luft. Bristen på brandkrav från myndigheter har dock lett till att 
tillverkare av t ex madrasser efterfrågat metoden sparsamt. 
 
4.2 USA 
 
Alla madrasser som säljs i USA till konsument och publik miljö ska motstå antändning 
med cigarett enligt provningsmetoden 16 CFR 1632. Detta krav ställs av US Consumer 
Product Safety Commission och är ett federalt krav. Därutöver ställs krav för publika 
lokaler som kan variera från stat till stat. I praktiken måste vårdanläggningar uppfylla de 
krav som ställs i NFPA 101 ”Life Safety code” för att få statlig ersättning för patienter 
som omfattas av ”US government health care program”. Kraven innebär i princip en 
ackreditering och enligt uppgift uppfyller i stort sett alla vårdanläggningar NFPA 101. 
 
Enligt NFPA 101 (utgåva 2000) ska alla nya madrasser uppfylla krav på utvecklad 
värmeeffekt (<250 kW) och totalt avgiven värmeenergi (<40 MJ) vid provning enligt 
metoderna NFPA 267 eller ASTM E1590. Dessa provningsmetoder är av samma typ som 
NT FIRE 032 dvs. provning av en hel madrass som får brinna med fri tillgång till 
förbränningsluft. Om vårdrummen är utrustade med sprinklers ställs inga specifika 
brandkrav på madrasserna. 
 
En annan provningsmetod för madrasser i publika utrymmen som kan efterfrågas av 
lokala brandmyndigheter är Technical Bulletin 129 ”Flammability test procedure for 
mattresses for use in public buildings”. I förordet nämns att den använda 
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antändningskällan (gasbrännare) är avsedd att simulera bl a anlagd brand i madrasser. För 
ett godkänt provningsresultat ska madrassen inte uppvisa en viktminskning ≥1,4 kg (3 
pounds), ej utveckla en maximal värmeeffekt ≥100 kW samt inte avge en värmeenergi 
≥25 MJ under de första 10 minuterna. 
 
4.3 Storbritannien 
 
I Storbritannien ställer man olika höga krav på en vårdmadrass beroende på vilken miljö 
den ska användas i. I  standarden BS 7177 ”Specifications for Resistance to ignition of 
mattresses, divans and bed bases” definieras fyra risknivåer, ”low hazard”, ”medium 
hazard”, ”high hazard” och ”very high hazard”. Vårdanläggningar återfinns i de tre högre 
riskkategorierna. I den högsta riskklassen nämns slutna psykiatriska avdelningar som ett 
exempel. Provning sker enligt BS 6807 ”The ignitability of mattresses with primary and 
secondary sources of ignition”. Alla riskklasser föreskriver som en grund att madrassen 
ska motstå antändning för antändningskällorna cigarett och liten gaslåga, därutöver 
bygger man på med kraftigare antändningskällor. I högsta riskklassen ”very high hazard” 
föreskrivs träribbstapel nr 7 (126 g) som antändningskälla. Där nämns också möjligheten 
att använda annan provningsmetodik ”specified by the user” (vilket t ex kan vara en 
fullskalig provningsmetod där brandtillväxt mäts). 
 
4.4 Pågående utvecklingsarbete 
 
Man kan konstatera att kraftiga tändkällor och provningsmetoder i stor skala ligger till 
grund för USA och Storbritanniens regelverk. Det pågår idag vidare utveckling av 
metoder och system för bedömning av brandrisker i vårdrum. ASTM (American Society 
for Testing and Materials) håller på att ta fram en ny standard “Guide for the Fire Hazard 
Assessment of the Effect of Upholstered Seating Furniture Within Patient Rooms of 
Health Care Facilities” [4 ]. Forskningsprojekt inom området på senare tid har också 
fokus på utvärdering av brandegenskaper I full skala. Projektet CBUF (Combustion 
Behaviour of Upholstered Furniture) [5 ] som finansierades av EU tog fram ett verktyg att 
bedöma produktsäkerhet utgående ifrån säker utrymning från primär-brandrummet. De 
brandförsök och förslag till kriterier bygger därför på provning i stor skala med relativt 
kraftig antändningskälla. 
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5 Provade produkter 
 
Tio madrasser som används i vårdanläggningar idag har brandprovats i full skala. Nedan 
ges en kortfattad beskrivning av de provade madrasserna. I det här projektet betecknas 
madrasserna M1-M10. Provningsresultaten ges i kapitel 7. 
 
Beteckning Beskrivning 

 

M1 Hygienmadrass med kallskumskärna, 50 kg/m3. Överdrag av vätsketät 
polyamid/PU. 

M2 Hygienmadrass med kallskumskärna, 50 kg/m3. Överdrag av vätsketät 
mikropolyester. 

M3 Skumkärna av HR-skum, 50 kg/m3. Överdrag av polyester/PU. 

M4 Hygienmadrass med skumkärna av högelastisk FR polyeter, 40 kg/m3, 
och ett ytskikt av trögskum. Överdrag av polyester/PU. 

M5 Hygienmadrass med skumkärna av högelastisk FR polyeter, 40 kg/m3. 
Laminerad yta av PU. 

M6 Resårkärna innesluten i FR polyeter, 35 kg/m3, med ytskikt av 
miljö/komfortskum, 58 kg/m3. Överdrag av belagd PA. 

M7 Skumkärna av polyeter, 35 kg/m3, med överdrag av armidbaserat 
kompositmaterial. 

M8 Hygienmadrass med skumkärna av CMHR och laminerad yta. 

M9 Hygienmadrass med skumkärna av högelastisk FR polyeter, 40 kg/m3, 
med ytskikt på båda sidor av kallskum, 26 kg/m3. Laminerad yta av PU. 

M10 Uppblåsbar madrass av mjuk laminerad PVC folie (placeras ovanpå 
ordinarie madrass). 
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6 Brandförlopp – provningsmetoder 
 
6.1 Från antändning till övertändning 
 
En brand i ett rum kan karakteriseras i princip i tre stadier. Antändningsfas, flamfas och 
en avsvalningsfas. Efter antändning av ett objekt i rummet startar en period av 
brandtillväxt som kan variera i tid innan branden uppfattas som stor. Antändningsfasen 
kan innehålla en glödbrandsfas som kan pågå i timmar innan den slår ut i lågor. 
 
När branden når en viss storlek involveras hela utrymmet, det bildas mer brännbara gaser 
än vad tillgänglig luft kan förbränna och lågor slår ut genom fönster- och dörröppningar. 
Fenomenet kallas övertändning. Den övertända brandens intensitet beror i hög grad av 
ventilationsförhållandena och brandbelastningen (mängden brännbart material). 
Temperaturen i brandrummet går uppemot 1000 °C och allt brännbart brinner. Fram till 
övertändning spelar materialens brandtekniska egenskaper stor roll. Antändning kan 
förhindras. Övertändning kan fördröjas eller allra helst förhindras och mängden rök kan 
begränsas. 
 
I ett vårdrum utgör madrasserna en potentiell brandrisk eftersom de kan bestå av 
lättantändliga material och innehålla en stor energimängd. Genom att välja brandtekniskt 
bra material i en vårdbädd kan risken för att t ex en anlagd brand leder till risk för 
människors liv avsevärt reduceras. 
 
6.2 Antändlighetsmetoder respektive metoder för 

brandtillväxt 
 
I princip finns det två typer av brandprovningsmetoder för stoppade möbler, såsom 
madrasser. Dels finns de s.k. antändlighetsmetoderna där provkroppar utsätts för mindre 
antändningskällor såsom cigarett, liten gaslåga (jämför cigarettändare) etc. Dels finns det 
metoder för mätning av brandtillväxt där syftet är att ta reda på hur en brand utvecklas när 
möbeln väl har tagit eld, hur mycket värme o rök som produceras. 
 
Provning i antändlighetsmetoder görs för att ta reda på om produkten antänds för små 
antändningskällor och om det uppstår en fortskridande brand eller om produkten 
självslocknar när antändningskällan slocknar eller avlägsnas. Man får information om 
risken för antändning i produkten för specifika tändkällor. Man får dock ingen 
information om hur produkten bidrar till en utvecklad brand vad gäller värme och 
rökutveckling. Ett exempel på en antändlighetsmetod är NT FIRE 037 som refereras till i 
SS 876 00 01 Vårdbäddar – Brandkrav. 
 
Provning i metoder för brandtillväxt görs för att ta reda på hur produkten brinner när den 
väl antänts, hur mycket värme o rök som produceras. Antändningskällan ska vara kraftig 
och kan i en storskalig metod simulera t ex en antänd huvudkudde. Provningsresultaten 
kan användas för att bedöma hur fort det uppstår förhållanden där det är risk för 
människors liv i den aktuella lokalen. Man kan även bedöma risken för spridning av en 
utvecklad brand till angränsande lokaler. En madrass av dålig brandteknisk kvalité är 
tillräckligt för att skapa övertändning av t ex ett vårdrum med risk för spridning av 
branden till angränsande brandceller. Ett exempel på en storskalig metod för att mäta 
brandtillväxt i stoppade möbler är NT FIRE 032. Ett exempel på en småskalig metod för 
att mäta brandtillväxt i material är ISO 5660 Konkalorimetern. 
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6.3 NT FIRE 032 - Möbelkalorimetern 
 
Madrasserna provades enligt NT FIRE 032, ”Upholstered Furniture: Burning Behaviour - 
Full Scale Test”. Som antändningskälla användes en gasbrännare speciellt utvecklad för 
antändning av stoppade möbler, den s.k. CBUF-brännaren [6 ]. 
 
Provföremålet placeras på ett sängunderrede av metallprofiler och hönsnät på en 
vågplattform och antänds centriskt på överytan av gasbrännaren. Avståndet från underkant 
brännaren till madrassytan är 25 mm. Antändningssekvensen pågår under två minuter 
därefter avlägsnas brännaren. Provningen fortgår under fri tillgång på luft. Alla rökgaser 
som bildas under branden sugs upp av en huv placerad ovanför provföremålet och passerar 
sedan en mätsträcka och leds slutligen vidare till en rökgasreningsutrustning, se figur 1 
nedan. Med hjälp av mätning av syrgasförbrukningen under branden beräknas utvecklad 
värmeeffekt kontinuerligt. Brandförloppet dokumenteras med stillbilder och 
videoupptagning. 
 
Rökutveckling mäts med hjälp av en lampa (vitt ljus) och en fotocell som är monterade i 
rökgaskanalen nedströms huven. Massförlusten registreras kontinuerligt av 
vågplattformen. Produktion av giftiga gaser kan mätas on-line med en så kallad FTIR-
analysator. 
 

 
 
Figur 1 Schematisk skiss av möbelkalorimetern – NT FIRE 032. 
 
6.4 ISO 5660 – Konkalorimetern 
 
ISO 5660, konkalorimetern är en provningsmetod där små provkroppar (100 mm x 
100 mm) utsätts för en bestämd värmestrålning, se figur 2. Provkroppen värms då 
upp och börjar avge pyrolysgaser som antänds. Efter antändning uppsamlas 
rökgaserna i en huv och förs kontinuerligt bort med hjälp av en fläkt. Med hjälp av 
den uppmätta syrgashalten i rökgaserna beräknas utvecklad värmeeffekt. 
Rökproduktion mäts kontinuerligt med en laserstråle som passerar diametralt 
genom rökgaskanalen. 
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För kombinationer av stoppningsmaterial och klädseltyg utförs provberedningen enligt 
det s.k. CBUF-protokollet  [7 ]. Stoppningsmaterial med dimensionerna 100 x 100 x 50 
mm täcks med aktuell klädsel på ovansidan och kanterna. Provkroppen omsluts med 
aluminiumfolie på undersida och kanterna så att endast översidan är exponerad. 
Provningarna genomförs vid en värmestrålningsnivå av 35 kW/m2. 
 

Laser extinction beam including
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Temperature and differential
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Gas samples
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Exhaust
hood
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blower

Spark igniter

Sample

Load cell

 
 
Figur 2  Schematisk skiss av Konkalorimetern – ISO 5660 
 
 
6.5 Beräkning av brandtillväxt utifrån småskalig 

provning 
 
I CBUF projektet utvecklades flera beräkningsmodeller för att uppskatta hur en fullskalig 
möbel brinner utifrån småskaliga provningsresultat. Fullskalig provning är ofta 
nödvändig för en fullständig klassificering av en produkt men i ett utvecklingsstadium 
kan man med fördel använda småskalig provning kombinerat med beräkningsmodeller 
för att uppskatta ett fullskaligt beteende.  
 
För madrasser kan man använda konkalorimetern för att bedöma om en kombination av 
stoppning och klädsel sannolikt ger upphov till en fortskridande brand eller ej vid 
provning i möbelkalorimetern. En ej fortskridande brand karakteriseras av att branden i 
produkten inte utvecklas vidare då antändningskällan avlägsnas. Stoppning och 
klädselmaterial har då endast förbrukats där brännaren appliceras. Erfarenheter från 
CBUF visar att fortskridande brand inte uppstår i en madrass om värmeeffektutveck-
lingen inte överstiger en nivå av ca 100 kW. 
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Genom empiriska korrelationer fann man att om värmeeffektutvecklingen vid provning i 
konkalorimeter inte överstiger vissa nivåer enligt nedan, så utvecklar en hel madrass inte 
över 80 kW vid provning i full skala enligt NT FIRE 032.  
 
Om  2

180 100.).( −<⋅′′ mkWfacThq&  
 och 
 60q& ′′ < 250 kWm-2 
så är, 
 kWQ 80<&  
annars är, 
 kWQ 80>& . 
 

180q& ′′  = Medelvärde av värmeeffekten under 3 minuter från antändning, ISO 5660 

60q& ′′  = Medelvärde av värmeeffekten under 1 minut från antändning, ISO 5660 

Q&  = Maximal värmeeffektutveckling i full skala, NT FIRE 032 
 
Alla konkalorimeterförsök gjordes med en provkroppstjocklek på 50 mm. Om madrassen 
har stoppningslager som är tunnare än 50 mm kommer en tjockleksfaktor in (Th.fac.) 
enligt nedan. Det kan t ex vara en resårmadrass. 
 

 Th fac thickness mm. . min , , .= 



50

10  

 
Tjockleken mäts från överytan ner till första lagret av obrännbart material (luft, 
resårkärna etc.), det är inte totala tjockleken av madrassen, inte heller en summering av 
flera stoppningslager (t ex fram och baksida). 
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7 Provningsresultat samt analys 
 
7.1 Provningsresultat – NT FIRE 032 
 
Nedan ges en tabellerad sammanfattning av provningsresultaten för de provade 
madrasserna. Enskilda resultat för varje madrass med observationer och grafer över 
värme- och rökutveckling ges i annex A och B. 
 
Tabell 1 Provningsresultat  avseende värme- och rökutveckling för de tio provade 

madrasserna. Värmeeffekt och energimängd är angivna inklusive gasbrännarens 
värmeeffekt. 

Madrass HRRpeak 
(kW) 

THR10 
(MJ) 

THRtot 
(MJ) 

SPRpeak 
(m2/s) 

TSP 
(m2) 

Mass 
förlust
(kg) 

EHC 
(MJ/kg) 

Kommentar 

M1 60 - 6,2 0,2 15,2 0,2 - Ej fortskridande brand
M2 52 - 6,2 0,2 12,9 0,1 - Ej fortskridande brand
M3 72 - 6,8 0,2 11,0 0,2 - Ej fortskridande brand
M4 1120 - 210 6,0 1820 9,3 22,6 Fortskridande brand
M5 850 150,4 165 6,4 1470 7,3 22,6 Fortskridande brand
M6 1120 162,2 164 8,5 1100 7,3 22,4 Fortskridande brand
M7 45 - 5,0 0,7 43,0 0,1 - Ej fortskridande brand
M8 64 - 5,7 0,3 11,9 0,1 - Ej fortskridande brand
M9 193 46,4 62,8 2,9 714 2,7 23,2 Fortskridande brand
M10 223 20,3 20,3 14,5 1180 1,1 18,3 Fortskridande brand*
HRRpeak = maximal värmeeffektutveckling (inklusive brännaren) 
THR10 = totalt avgiven värmeenergi under de första 10 minuterna (inklusive brännaren) 
THRtot = totalt avgiven värmeenergi under provningen (inklusive brännaren) 
SPRpeak = maximal rökproduktion 
TSP = totalt avgiven rökmängd under provningen 
Mass förlust = totalt förbränd massa 
EHC = effektivt förbränningsvärme baserat på avgiven energi och förbränd massa. 
 
*Hela madrassen förbrukades ej, flamspridning avstannade efter ca 6 minuter. 
 
För de madrasser som slocknat innan 10 minuters provtid rapporteras inget THR10. För de 
madrasser som självslocknade i samband med att gasbrännaren avlägsnades och sålunda 
erhöll begränsad massförlust rapporteras inte EHC pga. det, relativt sett, stora felet i  
uppmätt massförlust. 
 
I tabell 1 anges i kommentarer om det utvecklades en fortskridande brand eller ej. I de fall 
där fortskridande brand inte uppstod begränsades skadan till det område där brännaren 
applicerades. Värmeeffekten från madrassen var inte tillräcklig för att skapa en successiv 
flamspridning i materialet. I övriga madrasser skedde en successiv flamspridning med 
resultat att hela madrasserna förbrukades (undantaget M10). Den genomförda 
provningsserien visar en klar uppdelning i dessa två beteenden. Man ser att madrass M1, 
M2, M3, M7 och M8 alla uppvisade en maximal värmeeffektutveckling understigande 80 
kW. Detta resultat bekräftas av CBUF projektet där en värmeeffekt på 80 kW noterades 
som ett gränsvärde för att en fortskridande brand ska uppstå i madrasser. 
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Madrasserna M1, M2, M3, M7 och M8 spred inte branden utanför det område där 
brännaren applicerades. Dessa madrasser självslocknade i anslutning till att brännaren 
avlägsnades. Den utvecklade värmeeffekten var låg varför den totalt avgivna 
värmeenergin också var begränsad, se figur 3. 
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Figur 3 Värmeeffektutveckling från madrasser som självslocknade i samband med 

att brännaren avlägsnades. 
 
Madrass M4, M5 och M6 utvecklade en hög värmeeffekt och skulle kunna vara den 
primära orsaken till en övertändning i ett vårdrum. Förhållandena i rummet skulle snabbt  
bli sådana att utrymning förhindras, se figur 4. 
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Figur 4 Värmeeffektutveckling från madrasser som brann intensivt. Rökgaserna 

skulle snabbt fylla ett vårdrum och förhindra utrymning. Stor risk för 
brandspridning till angränsande utrymmen föreligger. 
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Madrass M9 och M10 hade ett lugnare förlopp och kan inte själva orsaka övertändning av 
ett vårdrum. De självslocknade inte efter det att brännaren avlägsnats utan brann 
successivt till delar av madrassen (M10) eller hela (M9) var förbrukad, se figur 5. Den 
värme och rök som utvecklades räcker för att skapa outhärdliga förhållanden i rummet 
med risk för att utrymning förhindras. Madrass M10 hade en hög rökproduktion och den 
totalt utvecklade mängden rök (TSP) var mycket hög i förhållande till förbränd massa. 
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Figur 5 Värmeeffektutveckling från madrasser som brann med ett lugnare förlopp. 

Rökgaserna skulle dock snabbt fylla ett vårdrum och förhindra utrymning. 
 
7.2 Risker för personal/patienter i ett vårdrum med 

en brinnande vårdbädd 
 
Antag en brinnande vårdbädd i ett vårdrum där människor uppehåller sig. Det är en 
kritisk situation där de som uppehåller sig i rummet har en viss tid på sig att utrymma 
innan det är för sent. Värmeeffektutvecklingen från möbeln är den viktigaste parametern 
för att analysera hur lång tid man har på sig. Många andra parametrar påverkar också 
analysen såsom rummets storlek, ventilationsförhållanden (dörröppningar, fönster etc.), 
rökgasernas toxiska innehåll mm. 
 
I CBUF projektet analyserades grundligt hur snabbt det uppstår kritiska förhållanden i ett 
rum med en brinnande möbel. Den rumsstorlek som användes i analysen var ett rum med 
ytan 9 m2 (rumsprovningsscenario enligt ISO 9705) och normal rumshöjd. Vid större 
rumsvolymer minskar riskerna varför valet av ett litet rum gör att analysen är på ”säkra 
sidan”. ISO-rummet har en normal dörröppning men inga fönster. 
 
Rökgaserna från en brinnande möbeln ansamlas under innertaket vilket ger en skiktning i 
rummet i två distinkta lager. Det övre lagret med varma toxiska rökgaser och det undre 
lagret med rumsvarm i princip frisk luft. Det övre lagret fylls kontinuerligt på med 
rökgaser från den brinnande möbeln och det kalla lagret förses med frisk luft från 
rummets öppningar. Gränsen mellan de två lagren är relativt skarp med livshotande 
förhållanden i det övre lagret och relativt normala förhållanden i det undre lagret. 
Varefter värmeeffektutvecklingen från möbeln ökar sjunker gränsskiktet mellan de två 
lagren. Experimentella data från CBUF projektet (rumsförsök i ISO-rummet) visar att 100 
°C isotermen väl överensstämmer med höjden på gränsskiktet. Genom att kontinuerligt 
mäta var 100 °C isotermen befinner sig i rummet kan man alltså simulera var gränsskiktet 
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mellan relativt frisk luft och rökgaserna befinner sig i höjdled. I figur 6 visas 
gränsskiktets höjd som funktion av värmeffektutvecklingen i ISO-rummet med öppen 
dörr.  Det framgår att redan vid förhållandevis låga värmeeffekter sjunker gränsskiktet ner 
till ca 1,5 m över golvnivå. 
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Figur 6 Gränsskiktets höjd som funktion av värmeeffektutvecklingen. Jämförelse 

mellan uppmätta data från försök i ISO-rummet och data från en 
rumsberäkningsmodell, CFAST. 

 
För att människor ska kunna utrymma ett rum med en brinnande möbel måste 
förhållandena under gränsskiktet vara sådana att det går att vistas där utan omedelbar risk. 
Sålunda måste rökens densitet, värmestrålning från det övre rökgaslagret, temperatur och 
koncentrationer av giftiga gaser hålla sig under kritiska nivåer. I CBUF projektet visade 
det sig att förhållandena under gränsskiktet (i ISO-rummet med öppen dörr) höll sig under 
kritiska nivåer med undantag av rumsbränder med utdraget brandförlopp och hög 
värmeeffektutveckling. Så länge människorna i rummet befinner sig under gränsskiktet 
kan man alltså anta att utrymning är möjlig. 
 
I det fall där brand uppstår i ett rum utan ventilation (stängda dörrar och fönster etc.) når 
man mycket snabbt kritiska förhållanden. Det bildas inte ett klart gränsskikt mellan varma 
och kalla gaser i rummet utan en mixning inträffar. I det scenariot är alla bränder kritiska, 
även vid låga värmeeffektutvecklingar och snabb detektion är nödvändig. Sålunda måste 
dylika utrymmen vara utrustade med ett bra aktivt brandskydd, såsom rökdetektor eller 
sprinkler. 
 
Den genomförda provningsserien ger vid handen att de madrasser som var ”säkra” 
(självslocknande, ej fortskridande brand) utvecklade en värmeeffekt lägre än 80 kW. I 
figur 6 ovan framgår det att det motsvarar en höjd till gränsskiktet på ca 1,5 m i ett 
ventilerat rum. Vi konstaterar att utrymning kan ske om än under svåra förhållanden. 
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8 Förslag på kriterier för säkra produktval 
 
De nedan föreslagna kravkriterierna vid brandprovning enligt NT FIRE 032 syftar till att 
skapa en hög brandklassning av en madrass. En madrass som uppfyller kriterierna ska 
inte utgöra ett direkt hot mot människor som befinner sig i ett rum där madrassen brinner. 
Det ska inte uppstå en fortskridande brand i madrassen vid försök till anlagd brand genom 
antändning av sängkläder eller dylikt. 
 
Då brand uppstår i en madrass i ett rum utan öppningar (stängd dörr) föreligger alltid en 
stor risk för människor som vistas i rummet. För att skydda sig mot det scenariot måste en 
snabb detektering av branden ske så att personal kan uppmärksammas snabbt och vidta 
åtgärder, t ex genom rökdetektorer i rummet. 
 
Den viktigaste parametern att kontrollera är värmeeffektutvecklingen. En låg 
värmeeffektutveckling leder i regel också till begränsad rökutveckling. För att undvika ett 
scenario med en långsamt pågående brand föreslås också ett gränsvärde för avgiven 
energi. Vissa material utvecklar större mängder rök redan vid begränsad brand. Därför 
föreslås ett gränsvärde även på den totala rökproduktionen. 
 
Följande gränsvärden föreslås: 
 

• Maximal värmeeffektutveckling (inklusive brännareffekten) ≤ 80 kW. 
 

• Maximal energiutveckling under de första tio minuterna av provningen (inklusive 
brännaren) ≤ 10 MJ. 

 
• Total rökproduktion under provningen ≤ 50 m2. 
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9 Slutsatser 
 
 
Räddningstjänstens statistik ger vid handen att brandincidenter i vårdanläggningar låg till 
grund för ca 35 % av räddningstjänstens insatser under 1997. Konsekvenserna vid brand i 
vårdanläggningar blir ofta omfattande med risk för människoliv. 
 
I vårdanläggningar typ psykiatriska avdelningar och långvård etc. är människor inlåsta 
eller har begränsad rörelsefrihet. I händelse av brand i en sådan anläggning kan alltså 
patienter/vårdtagare inte alltid själva utrymma eller göra en släckinsats. 
 
För att öka säkerheten i vårdanläggningar där det finns uppenbar risk för anlagd brand av 
patienter/intagna bör strikta brandkrav ställas på vårdbädden, i första hand madrassen. De 
försök som genomförts i detta projekt och tidigare forskning visar att den parameter som i 
första hand ska begränsas är vämeeffektutvecklingen. En låg vämeeffektutvecklingen 
förlänger tiden till att kritiska förhållande i primär-brandrummet skapas och ökar 
möjligheterna till en säker utrymning. Det leder också till minskad risk för brandspridning 
till angränsande utrymmen. 
 
De föreslagna kravkriterierna vid provning av madrasser enligt NT FIRE 032 ger 
inköpare möjligheten att välja en ”brandsäker” madrass för specifika utrymmen. En 
madrass som uppfyller de föreslagna kravkriterierna ger ett rimligt skydd mot mordbrand 
(anlagd brand i madrassen). 
 
De genomförda provningarna visar att marknaden kan erbjuda madrasser som uppfyller 
de föreslagna kravkriterierna. 
 
Brandsäker lös inredning är en viktig komponent i den totala riskbilden och är en del av 
det passiva brandskyddet. I kombination med ett bra aktivt brandskydd i form av 
sprinklers och rökdetektorer i vårdrum skulle antal brandincidenter i vårdanläggningar 
sannolikt avsevärt minska.  
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