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Sprinkler blir nu obligatoriskt 
vid nyproduktion och renove-
ring av sjukhus och särskilda 
boenden för personer med 

vårdbehov, till exempel kommunalt 
äldreboende, enligt Boverkets nya bygg-
regler (BBR).

De nya reglerna trädde i kraft 1 janu-

ari 2012 men byggherrarna har rätt att 
tillämpa de gamla föreskrifterna under 
ett övergångsår, fram till 1 januari 2013. 

Den förra versionen av BBR kom 1994 
och förbättrat brandskydd är en av de 
största förändringarna i de nya byggreg-
lerna. 

– Boverket har sett över i vilka bygg-

nader och verksamheter som skyddsbe-
hovet är stort och där vi sett att det fi nns 
ett behov av högre brandskyddskrav, 
säger Caroline Cronsioe, brandingenjör 
Boverket.

Brandskyddsföreningen välkomnar 
Boverkets beslut. Brandskyddsförening-
en är en ideell förening som arbetar för 

Nya byggregler ban   
för boendesprinkler

Boverket öppnar en ny sprinklermarknad värd många hundra 
miljoner kronor för leverantörer och installatörer av sprinklersys-
tem. Boverket höjer brandskyddet på ett par utpekade områden – 
sjukhus och särskilda boenden, till exempel äldreboenden.
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att stärka brandskyddet 
i Sverige. Bland med-
lemmarna återfi nns 
bland annat fastighets-
bolag, myndigheter, 
försäkringsbolag, kon-
sultföretag och utbild-
ningsföretag.

– Brandskyddsför-
eningen tycker att de 
nya sprinklerkraven i BBR är mycket bra. 
Personer som har begränsade möjlighe-
ter att ta sig ut på egen hand behöver ett 
förstärkt skydd och nu visar Boverket 
att det är samhällets uppfattning, säger 
Jens Hjort, Brandskyddsföreningen. Vi 

ser positivt på att det 
kommer att bli betydligt 
vanligare med boen-
desprinkler. Vi är måna 
om att det kommer att 
bli tillförlitliga och 
driftsäkra installatio-
ner och tror att cer-
tifi eringskraven kan 
bidra till detta, säger 
Jens Hjort.

Det är Brandskyddsföreningen som 
utarbetar de certifi eringskrav som ställs 
vid sprinklerinstallation i Sverige.

Olika standarder i olika fastigheter
Det är i första hand landets kommuner 
och landsting som kommer att få betala 
när Boverkets krav på sprinkler realise-
ras. 

– SKL har inga in-
vändningar mot BBR. 
Vi räknar självklart 
med att kommuner och 
landsting följer de nya 
kraven i BBR, säger 
Marcus Cato hos SKL 
(Sveriges Kommuner 
och Landsting).

Idag fi nns cirka 
20 certifi erade företag som installerar 
sprinklersystem i landet. Bravida/C2M, 
YIT och NVS har tillsammans cirka hälf-
ten av den svenska sprinklermarknaden 
som är värd cirka en miljard kronor per 
år. 

Boverket föreskriver i BBR att den 
europeiska sprinklerstandarden (SS-EN 
12845) bör användas för sjukhus och att 
den nya svenska boendesprinklerstan-
darden (SS 883001) får användas för sär-
skilda boenden.

Det är sannolikt att Boverkets beslut 
kommer att leda till ett brett genom-
brott för den nya boendesprinklerstan-
darden. Det är den första svenska sprink-
lerstandarden som är avsedd för att ge 
brandskydd i bostäder.

Certifi eringskraven är lägre för den 
nya boendesprinklerstandarden och det 
kan underlätta för nya företag att kom-
ma in på sprinklermarknaden.

Brandskyddsföreningen, Boverket, 
Sprinklerfrämjandet och en rad andra 
aktörer har tillsammans utvecklat den 
nya svenska boendesprinklerstandar-
den. Den är skräddarsydd för att rädda 
liv medan den traditionella sprinkler-
standarden (Europastandarden) ger ett 
högre brandskydd som skyddar både liv 
och egendom. 

Genombrott för boendesprinkler
BBR reglerar numer både nyproduktion 
och ändringar av byggnader. Boverket 
har inte rätt att i BBR införa retroaktiva 
brandskyddskrav för befi ntliga byggna-
der. Detta innebär att det sannolikt tar 
lång tid innan BBR driver fram ett för-
bättrat brandskydd i alla berörda bygg-
nader i landet.

Det är uppenbart att branschföretagen 
nu bedömer att sprinklermarknaden de 
närmaste åren kommer att växa och att 
boendesprinkler kommer att få en stor 
spridning. 2009 och 2010 installerades 
cirka 400 000 sprinklerhuvuden per 
år och högst 30 000 av dessa var boen-
desprinkler. Fastighetsägaren får räkna 
med en investering i klassen 1 500 till 
3 000 kronor per sprinklerhuvud. 

Sprinklerhuvudet är en central del i 
sprinklersystemet. Systemet består av 
ett trycksatt rörnät med sprinklermun-
stycken (sprinklerhuvud) som monterats 
i tak. I munstyckena fi nns en utlösnings-

  ar väg 

Fakta/Sprinklerkrav i BBR
I BBR pekar Boverket ut vilken sprinkler-
standard som ska användas för olika verk-
samheter.

BBR anger minimikrav på säkerhet i 
händelse av brand. Krav ställs på fyra 
grundläggande områden. Utveckling och 
spridning av brand och rök inom byggnad 
ska begränsas. Spridning av brand till när-
liggande byggnad begränsas. Personer 
som befi nner sig i byggnad ska kunna läm-
na den eller räddas på annat sätt. Hänsyn 
tas till räddningsmanskapets säkerhet vid 
brand.

BBR defi nierar elva verksamhetsklasser. 
Verksamhetsklass 1 Industri och kontor, 
verksamhetsklass 2 samlingslokaler av tre 
slag, verksamhetsklass 3 bostäder, verk-
samhetsklass 4 hotell med mera, verk-
samhetsklass 5 vårdmiljöer av tre slag 
samt verksamheter där enskilda är inlåsta 
och verksamhetsklass 6 lokaler med för-
höjd sannolikhet för uppkomst av brand.

Boverket har sedan beslutat att sprinkler 
ska vara obligatoriskt för två delområden 
inom verksamhetsklass 5. Det gäller verk-
samhetsklass 5B, behovsprövade boenden, 
och verksamhetsklass 5C, sjukhus. På 
dessa två områden vistas personer som har 
begränsade eller inga förutsättningar att 
sätta sig själva i säkerhet vid en brand. Nå-
gon sådan reglering har aldrig tidigare fun-
nits i Sverige.

För industri och kontor, verksamhets-
klass 1, som svarar för huvuddelen av Sveri-
ges redan installerade sprinkler, är det ett 
frivilligt åtagande att installera sprinkler. 

Göte Andersson

Bilden är från ett försök hos SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut om vilka skador 
en brand orsakar på en bostadsinredning 
efter bara tre minuter. FOTO: BRANDPOSTEN/SP

Caroline Cronsioe, 
Boverket.

Jens Hjort, Brand-
skyddsföreningen.

Marcus Cato, SKL.
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anordning bestående av en legering som 
smälter vid relativt låg temperatur (ofta 
cirka 70 °C) eller en glasampull med en 
vätska som expanderar eller sprängs vid 
samma temperatur. Ett sprinklermun-
stycke utlöses var för sig, oberoende 
av resten av installationen. Normalt så 
släcks eller kontrolleras en brand av 
en eller ett fåtal sprinkler. Efter utlös-
ningen sprids vatten mot den yta som 
munstycket är riktat mot.

Försäkringsbolagen har under lång 
tid drivit att sprinkler ska införas för att 
säkra egendomsskydd. Försäkringsbolag 
i Sverige har erbjudit rabatter med upp 
till 50 procent på brandpremien, till de 
företag som inför sprinkler. 

NVS Installation AB är en av de största 
installatörerna av sprinklersystem i Sve-
rige idag och företaget bedömer att in-
dustrin idag svarar för uppskattningsvis 
60–70 procent av marknaden. NVS anger 
att myndigheter har ställt krav på bättre 
brandskydd i lokaler där många personer 
vistas samtidigt, till exempel köpcen-
trum och kontor.

Positiva sprinklerinstallatörer
Boverkets beslut att införa obligatoriskt 
krav på sprinkler även i sjukhus och sär-
skilda boenden för personer med vårdbe-
hov representerar därför något helt nytt 
i Sverige. Det är en viktig förändring på 
den svenska marknaden. 

Boverkets planer på att införa krav på 
sprinkler har varit kända en tid. Runt om 
i landet fi nns också kommuner och sjuk-
hus som de senaste åren fattat beslut om 
att införa sprinkler.

– Det är klart att 
sprinklermarknaden 
kommer att växa i 
Sverige till följd av 
Boverkets nya krav. 
Det byggs många nya 
äldreboenden idag där 
boendesprinkler in-
stalleras. Vår erfaren-
het är också att sjuk-
husen sällan har installerat sprinkler. 
Vi ser nu sjukhus som beslutar att införa 
sprinkler. Det gäller till exempel nya 
Karolinska sjukhuset i Solna och fl era 
andra sjukhus, säger Lennart Håkansson 
hos NVS.

Omsättningen för NVS sprinklerverk-
samhet var cirka 280 miljoner kronor 
år 2010 och företaget hade enligt egen 
uppgift cirka 30 procent av den svenska 
marknaden. I sprinklerverksamheten 
fi nns 40 tjänstemän och 180 montörer.

Hos Bravida/C2M sprinkler pågår idag 
ett femtontal projekt inom olika former 
av vårdinrättningar, berättar vd Michael 
Eriksson. Bravida och C2M slog ihop sina 
sprinklerverksamheter 2011 och räknar 
med en omsättning på cirka 140 miljoner 
kronor för 2012.

– Även om marknaden är minst sagt 
svår att bedöma i nuläget med låg lön-
samhet så räknar vi med en tillväxt un-
der 2012 och där kommer sprinkler inom 
vårdboende att spela en viktig roll för 
oss. Vår andel inom vårdboendet kom-
mer att öka väsentligt då vi sitter med en 
stor egen projekteringskapacitet vilket 
är en nyckel till kostnadseffektiva lös-
ningar. De fl esta av våra åtaganden just 
nu är totalentreprenader där vi är med 
i ett tidigt stadium och tar fram förut-
sättningar och bygghandlingar. Även om 
tekniken i grund och botten är enkel så 

används inom boendesprinkler ofta till-
verkarspecifi ka sprinkler som det krävs 
detaljerade kunskaper för att applicera 
på rätt sätt, säger Eriksson.

– Vi har defi nitivt redan sett konse-
kvenserna av ändringarna av BBR och vi 
har idag direkt kontakt med fl era kom-
muner och landsting som planerar in-
stallation av sprinkler i sina fastigheter, 
tillägger Michael Eriksson.

YIT har under 2011 köpt Misab Sprink-
ler & VVS AB, en av de mindre sprink-
lerleverantörerna. Peter Werner hos YIT 
bedömer att företaget svarar för 10 till 15 
procent av den svenska sprinklermark-
naden 2011 och 2012.

– Boomen för sprinkler i äldreboen-
den, skolor och sjukhus är redan här. 
Jag tror att marknaden ökar något 2012. 
Hur mycket beror på den allmänna 
ekonomiska utvecklingen i Sverige. Vi 

Lennart Håkans-
son, NVS.

När branden nått så här långt är det 
risk för att liv redan gått till spillo och 
att det handlar för brandkåren om att 
rädda egendom. FOTO: COLOURBOX
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tänker växa, säger Peter 
Werner.

– YIT tror på en 
marknadstillväxt på 5 
till 10 procent per år på 
längre sikt, säger Peter 
Werner.

Kungälvs Rörläggeri 
är en av de nya instal-
latörerna som gått in på sprinklermark-
naden de senaste åren.

– Vi certifi erade oss 2010 och räknar 
med en omsättning på åtta miljoner 
kronor 2011. Vi hop-
pas öka omsättningen 
inom sprinkler till 20 
till 25 miljoner kronor 
inom två år. Vi lägger 
störst fokus på boen-
desprinkler, säger Ulf 
Hagström på Kungälvs 
Rörläggeri.

Vad kostar det för 
ett installatörsföretag att gå in på sprink-
lermarknaden som Kungälvs Rörläggeri 
gjort? 

Ulf Hagström svarar att det kostat 
företaget cirka 150 000 kronor det första 
året. Dessutom krävs ett i stort sett nytt 
kvalitetssystem, vilket naturligtvis kos-
tat en hel del.

Skillnader i standarder
Det fi nns några viktiga 
skillnader mellan den 
europeiska sprink-
lerstandarden (SS-EN 
12845:2004) och den 
nya svenska boen-
desprinklerstandarden 
(SS 883001). VVS-
Forum har pratat med 
brand ingenjör Pia Ljunggren på försäk-
ringsbolaget Trygg-Hansa.

1. Krav på vattentäthet, det vill säga 
vatten i mm per minut och ytenhet, är 
högre i den europeiska sprinklerstandar-
den. Detsamma gäller för den dimensio-
nerade verkningsytan, det vill säga den 
minsta yta som ska kunna begjutas med 
vatten.

2. Krav på vattenförsörjningens varak-
tighet för att upprätthålla vattentätheten 
är betydligt högre i Europastandarden. 
För boendesprinkler kan det räcka med 
10 minuter medan för Europastandarden 
fi nns normalt krav på 60 minuter. 

En boendesprinkler ska ge möjlighet 
att rädda en person från brand i perso-
nens bostad. Då räcker det normalt med 
att enstaka sprinkler kan fullgöra sin 

uppgift i tio till femton minuter. Under 
den tiden hinner personalen på ett äldre-
boende hjälpa personen ut ur bostaden. 
Europastandarden ska begränsa eller 
stoppa brand så att räddningstjänsten 
hinner komma. Därmed fi nns förutsätt-
ning att även rädda egendom. Europa-
standarden kräver därmed tillgång till 
betydligt mer vatten och vanligtvis med 
högre tryck. Detta handlar ytterst om di-
mensioneringen av vattenförsörjningen.

Den europeiska sprinklerstandarden 
(SS-EN 12845:2004) kom till Sverige år 
2004 och den har i princip använts sedan 
dess.

År 2007 enades Danmark, Finland, 
Norge och Sverige om att utveckla en 
gemensam boendesprinklerstandard. 
Standarden består av två olika delar som 
blev klara 2009 och 2010. Den ena delen 
beskriver hur installationen ska göras 
och hur systemet ska underhållas. Den 
andra delen handlar om krav och testme-
toder för sprinklerhuvuden.

Certifi eringskrav
I Sverige fi nns en väl defi nierad modell 
för att säkra att en fastighetsägare ska 
kunna verifi era att sprinklerstandarden 
verkligen följs. Denna modell tillämpas 
redan för Europastandarden och ska 

även tillämpas för boendesprinklerstan-
darden.

Brandskyddsföreningen har utarbetat 
certifi eringskrav för att säkra att stan-
darder tillämpas korrekt. Varje instal-
lationsföretag ska enligt dessa krav ha en 
behörig ingenjör som har kompetens för 
att leda installationen av sprinklersys-
tem. Då kan även företaget certifi eras.

I december förra året publicerade 
Brandskyddsföreningen dokumenten 
med certifi eringskrav på den nya boen-
desprinklerstandarden. I praktiken är 
det så att kunskapskraven är lägre på en 
behörig ingenjör för boendesprinkler, 
jämfört med de krav som fi nns på be-
höriga ingenjörer för den traditionella 
sprinklerstandarden.

I Sverige kan Svensk Brand- och Säker-
hetscertifi ering utfärda certifi kat. Minst 
vart femte år ska företag och behöriga 
ingenjörer genomgå prov för ny certifi e-
ring. 

I Brandskyddsföreningens krav ingår 
även årlig revision av installerade sprink-
lersystem för att garantera funktionen.

Försäkringsbolag kan ge rabatt till 
fastighetsägare som kan uppvisa ett in-
tyg på att de har ett installerat sprinkler-
system som följer standardkraven.

Göte Andersson

Pia Ljunggren, 
Trygg-Hansa.

Ulf Hagström, Kung-
älvs Rörläggeri AB.

Peter Werner, YIT.
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Den primära uppgiften för boende-
sprinkler är att ge människor tid och 
möjlighet att sätta sig i säkerhet.


