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för Sprinklerfrämjandet

Vid installation av automatiska sprink-
lersystem så är det både önskvärt och
möjligt att utföra olika brandskydds-
tekniska lättnader för att finna en
optimal nivå på byggnadens brand-
skydd. Med optimal nivå avses en
balans mellan brandskyddets totala
utformning, dess kostnader samt
samhällets och byggherrens krav.
Sprinklersystem - designade, installera-
de och underhållna enligt de gällande
sprinklerstandarderna i Sverige - verkar
positivt på alla egenskapskrav på
brandskyddet i gällande bygglagstift-
ning. Byggnadens bärförmåga, utveck-
ling och spridning av brand och brand-
gaser, spridning av brand till närliggan-
de fastigheter, utrymning av människor
som befinner sig i byggnaden samt inte
minst räddningstjänstens säkerhet (en
arbetsmiljöfråga) påverkas positivt vid
installation av sprinkler.

De flesta dödsbränder både i Sverige och utomlands
inträffar i bostäder, det rör sig om cirka 85-90 procent
av antalet omkomna vid brand. 

Enligt flera underlag från både Socialstyrelsen och
MSB (dåvarande Räddningsverket) från 2007 slås fast
att personer över 65 år är överrepresenterade i nästan
alla slags olyckor, bland annat fall-, trafik- och brand-
olyckor. Mellan 90–100 personer omkommer i genom-
snitt varje år i bränder - oftast i bostadsbränder. Av
dessa är äldre personer och män klart överrepresente-
rade. Män i åldersgruppen 80 år och äldre löper mer än
sju gånger högre risk att omkomma i bränder än män
i åldersgruppen 15–24 år. Fysiska och psykiska sjukdo-
mar eller funktionsnedsättningar av olika slag är ofta
orsaken enligt samma underlag som anges ovan.

I särskilda boendeformer och andra slags vård-
byggnader omkommer i genomsnitt fem personer
per år i vårt land i samband med brand. De kommunala
räddningstjänsterna rycker varje år ut till omkring 400

bränder i sådana boendeformer och cirka 40–70 per-
soner brandskadas i samband med dessa bränder.

Räddningstjänstens möjligheter till
livräddande insatser
De flesta bränder har normalt ett mycket snabbt för-
lopp som ofta överrumplar de personer som finns i
brandens närhet, vilket är orsaken till många svåra
bränder som också kan ha orsakat dödsbränder. De

första faserna i brandförloppet är därför ofta
avgörande för möjligheterna att rädda liv och egen-
dom. Tiden till övertändning i en industrilokal, lägenhet
eller byggnad har minskat väsentligt under de senaste
50 åren. Detta främst som en följd av nya byggnads-
material, produktionsprocesser och inrednings -
material i bostäder, som inte regleras i gällande byg-
gregler (BBR).

Många av de bränder som drabbar produktionslo-

Sprinkler 
– skyddar både människa,
egendom och miljö

Sprinklersystem verkar positivt på alla egenskapskrav på brandskyddet i gällande bygglagstiftning. Foto: Sprinklerfrämjandet
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kaler eller bostäder skulle kunna innebära begränsade
skador på såväl byggnader, produktionslokaler inom
industrin och människor skulle kunna räddas om fler
anläggningar sprinklerskyddades. En ny typ av sprink-
lersystem har utvecklats under de senaste åren för
boendemiljön. Boendesprinklerteknikens främsta
uppgift är nämligen att rädda liv genom att den akti-
veras i brandens tidiga skede för att förhindra en över-
tändning av lägenheten/vårdrummet. Ett modernt
möblerat rum 2012 är normalt övertänt (flashover)
inom cirka 4 -5 minuter, vilket omöjliggör för rädd-
ningstjänsten att utföra livräddande insatser (FM
Global teknisk rapport ”The Environmental Impact of
Automatic Fire Sprinklers 2010”).

Sprinklerteknikens utveckling 
och erfarenheter
Tekniken att utveckla särskilda sprinklersystem för
bostäder och boendemiljöer introducerades i USA och
Kanada i början på 1970-talet och redan 1975 introdu-
cerade NFPA – National Fire Protection Association –
de första installationsanvisningarna för detta ändamål.
Man har således i mer än 35 år i både USA och Kanada
använt boendesprinklertekniken som ett effektivt sätt
att minska antalet dödsbränder.

Boendesprinklertekniken ska rädda liv genom att
de särskilt utvecklade sprinklerhuvudena aktiveras
under brandens tidiga utvecklingsskede, för att lyckas
släcka branden i dess tidiga skede innan den når över-
tändningsfasen. Den tekniska utvecklingen innebär
därför att aktiveringen av sprinklerhuvudet normalt
sker inom cirka 2 minuter efter brandstart. 

Sedan denna teknik utvecklats och använts runt
om i världen har få människor omkommit under de
senaste 35 åren i en sprinklad byggnad. I Vancouver
har det endast undantagsvis inträffat dödsfall vid brän-
der i bostäder som skyddas av boendesprinkler under
de senaste 21 åren. I det fall sådana bränder skett där
människor omkommit i sprinklade fastigheter, så har
det berott på särskilt svåra omständigheter, som exem-
pelvis personer som varit drog- eller alkoholpåverkade
eller vid sängbränder orsakade av rökning. Boen-
desprinklersystemen är dessutom extremt pålitliga
och kräver minimalt med underhåll.

I Sverige har en ny standard för Boendesprinklersy-
stemen tagits fram (SS 883001 2009) där alla erfaren-
heter från de gångna åren sedan 1975 i både USA och
Kanada tagits till vara.

Egendomsskyddet – industrisprinklertekni-
ken
Sprinklertekniken för egendomsskyddet har mer än
100 års erfarenheter. De första moderna sprinklersyste-
men utvecklades i USA. Det var en person – Henry
Parmlee - som ville skydda sin pianofabrik och där man
för första gången installerade ett sprinklersystem
(1874) där det gick att kontrollera vilket sprinklerhuvud
som skulle aktiveras beroende på brandens utveckling.
Sprinklerhuvudet utrustades med ett värmekänsligt
element som aktiverades vid en viss förutbestämd
temperatur. Sprinklervattnet kom alltså endast att flöda
där det behövdes som mest, det vill säga över området
där det brann, medan övriga ytor skonades från vat-
tenskador. Parmlee-sprinklern utvecklades några år
senare och fick nytt utseende, blev effektivare och

har 2013 fler än 70 medlemsföretag som stödjer vår
verksamhet.

Sprinklerfrämjandets målgrupper är i första hand
industrin, sjukhus, särskilda boendeformer som exem-
pelvis vissa äldreboenden och skolor. Främjandet anli-
tas i samband med olika slag av utredningar och som
remissorgan av myndigheter, försäkringsbolag,
tekniska högskolor och forskningsföretag. Vi
engageras av våra medlemmar vid olika slag av kon-
ferenser för att sprida mer kunskaper om sprinklersy-
stemens funktion och tillförlitlighet. Vi är sedan 2007
inbjudna av Lunds Universitet för en årlig gästföreläs-
ning on sprinklerteknikens uppbyggnad och funktion
för studenterna vid Brand- & Riskingenjörs ut -
bildningen där.

Sprinklerfrämjandet har aktivt och ekonomiskt del-
tagit i ett flertal större utvecklingsprojekt inom det
brandskyddstekniska området. 

Vid sidan av de humanitära aspekterna vid en
brand finns det också ekonomiska motiv för att instal-
lera sprinkler oavsett om det gäller nybyggnation eller
redan befintliga lokaler (se projektet ovan avs. Tekniska
byten vid installation av sprinkler i byggnader-SP Trä-
tek). Det blir stora skillnader i kostnader mellan en fullt
utvecklad brand och en brand som stoppas i sitt
begynnelseskede. Omfattande internationell statistik
visar att sprinklersystemen fungerar med avsedd effekt
vid 98-99 procent av de tillfällen som de aktiveras vid
en brand. 

!

kunde dessutom massproduceras. Den här utveckling-
en ledde till att tekniken blev känsligare (snabbare),
säkrare och klarade högre vattentryck. 

Även i England var man tidiga med den här teknik-
utvecklingen genom aktiva släckande system inom sin
textilindustri. 

Under 1970- & 80-talet tog sprinklertekniken ytterst
stora steg i sin utveckling genom att man bland annat-
lyckades sänka reaktionstiden på sprinklerhuvudenas
känselkroppar (termoelement/glasbulber). Den här
tekniken ledde till att aktiveringen kunde ske tidigare
i brandförloppet för att kunna begränsa brandens
utbredning. En ytterligare utveckling ledde till att skapa
ett sprinklerhuvud som genom större vattendroppar
kunde penetrera ner genom den uppåtgående
brandplymen utan att förångas på sin väg mot bran-
den.

Under 2000-talet har denna teknikutveckling fort-
satt vilket lett till att man nu kunnat skapa mycket
tidiga aktiveringar som leder till att släckinsatserna från
sprinklersystemen kan påbörjas i ett så tidigt skede att
både brand- & vattenskador kan minimeras. En annan
positiv faktor som den här teknikutvecklingen lett till
är att Räddningstjänsternas arbetsmiljö avsevärt kun-
nat förbättras.

Sprinklersystemens påverkan på miljön
FM Global genomförde under 2009 – 2010 ett omfat-
tande testprogram på uppdrag av Home Fire Sprinkler
Coalition i USA, för att om möjligt fastställa i vad mån
ett automatiskt sprinklersystem påverkar även andra
faktorer som exempelvis;

Brandskadornas omfattning, mängden använt vat-
ten vid brand, återställningskostnader & -tider efter en
brand och storleken och sammansättningen av Växt-
husgaser från branden.

Studien gjordes av FM Global’s Research Campus
in West Glocester, USA och genomfördes så att man
byggde upp två identiska bostadsrum, varav ett sak-
nade sprinklerskydd medan det andra rummet utrus-
tades med ett automatiskt sprinklersystem. En brand
antändes i båda rummen med identiska förutsättning-
ar och följande kortfattade slutsatser kunde fastställas
efter avslutade brandförsök: övertändning (flashover)
inträffade i det osprinklade rummet redan efter cirka
5 minuter; i det sprinklade rummet reducerades vär-
meutvecklingen från 13 200 kilowatt (= osprinklade
rummet) till endast 300 kilowatt (= sprinklade
rummet); mängden brandskadad inredning i det
sprinklade rummet reducerades med cirka 97 procent
jämfört med skadorna i det osprinklade rummet;
mängden vatten för brandsläckning som användes
reducerades med mer än 90 procent i det sprinklade
rummet jämfört med det osprinklade; mängden
utsläppta växthusgaser (koldioxid, metan och nitrösa
gaser) i atmosfären minskade med mer än 97 procent
(97.8 procent) för det sprinklade rummet jämfört med
mängden växthusgaser som branden i det
osprinklade rummet producerade.

Sprinklerfrämjandets verksamhet
Sprinklerfrämjandet är en ideell organisation som
under mottot ”Sprinkler räddar liv och egendom”
verkar för att skydda ekonomiska värden men även
människoliv. Sprinklerfrämjandet bildades 1994 och

Gösta Holmstedt, brandingenjör och brandsakkunnig, verk-
samhetschef för Sprinklerfrämjandet. Foto: BSL


