
I FOKUS: DETEKTERING OCH SLÄCKSYSTEM
Vattenförsörj nin g till vattensprrnkler

lnte självktart med vatten
ti tt spri n k[e ra"täggning ar
Sp r n kLera n läggn i nga rnas vattenförsö rj n i n g ias
olta direkt lrån det kommunala nätet, ibtand i

kombination med tryckstegrrngspumpar. Nu
ska SP titta närmare på hur sprinklersystem
på ett säkert sätt kan kopp[as in direkt på de
kommunala näten.

Td"g skiljer sig beJörnningarna m.vcket över larrcler ont tr.ir

I och hnr sprinklerarslutning och provr-ring får ske. Det ir-'.:
Ibede lerr till en or:o för att dricksvattnet ska bli konr.r::r::--:-'.:
och att det förekommer stora skillnacler i vA-hontorerLs b..i, ::r
ning om när och hur: sprinkleranslutning och pror ninq i.'.r s.-.

Olika beslut i kommunerna
Vissa kon-rmuner riil:1rer anslutt'ting och pror"r-ttrLq rr .:r --
generellt. Andra har b.'gräns.rr ntirl Ligherern.t ;1tt :rn:1..:-'. >r :
n'redan några har r.issa restrtkrtone: r i.1 \1-1-i;11;1<1v,' . \ :: I
förbjuder den'r helt och h,rr des.uioLr le.r-r:-ii.:.i: .- . .:: \ ::-
anläggningar nrecl clirektinkop;'1rrg !,I iltt-::t :t:, -:- :-' -- -' ::.

Svenskt Vattens jurister s;1ger i sin pLrL'itL.r:;,-:: \'. -'. .: :.,.'.:
inom vA-området (P89) bl:rnd;Lnnrr iltr ,H,,i..ri:::--: : :: --: ::c
generellt skyldig att tillhandal-rål1a vatren lor i'r::-r.'.--.r..1 .
geilom sprinkleranläggning." Något rrågra konm.::--- ' -.: : .- :

fasta på i sina beslut om att säg:r nei tiJl direkritl[r rfir;- - -'.

spri nkleranläggningar.
- Kärr-rfråg:rn är krar.et på iullskaliga kapacitettpr, )\ \ '- .\

utföras varje år enligt gällande standarrd, ss-Ex r:E1s. s.r:e:
projektledare David §finbelg, st, Fire Research.

Finns [ösningar
i projektet Vattensprinkler, kapacitetspror. och kommuniLl;L r;il-
ter-rledningsnät, kommer en arbetsgrupp bestäende a\r extent:l
experter att se ijver och r-rtvärdera de tekniska 1ösnir-rgarna. Der
innebär"till erempel att se om kapacitetsprov kan utföras i mirr
dre skala.

- Det skr-rlle kunna gör':rs genom nrindre avtappningsplr)\' som
sedan l<ompletteras med databeräkningar. Ett annlt s;rtt är ett
installer:a olika tvper av flödesventiler som endast tillåter det
n:rximala flöde som huvudmannen, vA-r'erket, har bestiimt i
iörr'äg. säger David \Vinberg. Många bränder: l<an ju också kon-
troilerrs med ett fåta1 sprinklerhuvuden vilket ger ett 1ägre f[öde
än ert fullskalepror,. NIen det förutsätter att försäkringsbolagen
acceplerar ;rtt clet inte gör:s fullskaliga prov.

Ett emndlä.qeande problern är att sprinkleranläggningar
dimensioneras lör hoga flijclen vilket kan gör:a att seciiment i

riilen lossnar. LIt;,Ln kontlolleracl renspolning kan det ge J<onsu-
mentern;1 en minclre qrpskattad överraskning i form :rv brunt
\ratten i kranaLna.
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Att förse sprinklerantäggningar med vatten från de kommunata näten är inte
sjätvktart i atla kommuner.

Förbud står hårt
F-lr iörbuci mot iltt direktinkoppla sprinkleranläggningar på de
lonrnrunala näten kommer :rtt slå mot kornrnunerner. I Bover-
ir3;5 fr.ggregler (sen) finns sedan zorr krav på sprinkler i vård-
:i'ririggn ingar.

- inonr projektet komnrer det att göras en konsekvensrrnalys
.l:,rr' lniln sel hr:r ett förbucl komrner att s1å för en kommun som
pl,rner,rr tio n1,:r r.årdanläggningar. Uppskattningsvis rör det sig
or-n r-ninst dLrbbla kostnaderna ocl-r Boverkei menar att det är'ett
be.iut som kommer att pår,erka alla kommuner och landsting,
s;iger Girsta Holmstedt, r,d för Sprinklerfrämjandet.

Dar id Winberg hriller mecl och menilr att det absolut viktigas-
te iiil kommunpolitiker är att t:r sig en funderare ijver vad va-
verken f:rktisl<t ska leverela nirr man skickar iviig sin bestä1lning
och:rtt n'ran t,vdliggör ått Inan friin kotttmunalt håll ser positivt
på sprinklerinstallationer. I
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