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Alla verkamheter ska ha ett skäligt brandskydd enligt LSO

Sprinklerskydd av
äldreboende i Varberg

Den dåliga brandsäkerheten på äldreboenden fick räddningstjänsten i Varberg att ställa ett ultimatum 2005 – Sprinklerskydda eller anställ mer nattpersonal!
Av Gösta Holmstedt, Brandingenjör Sprinklerfrämjandet

R

esultatet blev att kommunen samma år beslutade att sprinklerskydda
ett tjugotal äldreboenden. Projektet avslutades under hösten 2008 och den totala satsningen blev att 25 anläggningar
sprinklades till en kostnad på 20–25 miljoner. Det betyder att cirka 95 procent av
kommunens äldreboenden nu är sprinklerskyddade.

Utrymningsövning
med brister
Vid en utrymningsövning som genomfördes på ett av kommunens äldreboenden under hösten 2005 orsakade branden
en tät och irriterande rök redan efter 3–4
minuter, så att förhållandena för att kunna genomföra en säker utrymning blev
kritiska. Inom 12 minuter lyckades personalen endast utrymma en av de totalt
åtta patienter som bodde på avdelningen.
Övningen resulterade i ett brandtekniskt
föreläggande från Räddningstjänsten i
oktober 2005 för ett större antal av an-

– Det kanske inte låter så märkvärdigt i efterhand men det var inte helt
självklart för oss att ställa de här kraven,
berättar Magnus. Det var ju ingen som
hade gjort det tidigare. Jag upplever det
som att det finns en rädsla hos många
räddningstjänster för att vårt beslut ska
prövas av högre instans och att vi då ska
få fel, men i så fall är det något vi får ta.
Vi kan ju i princip ställa de krav vi anser nödvändiga för att brandskyddet ska
uppnå skälig standard. Om sedan nyttSatsa på sprinkler
janderättshavaren överklagar vårt beslut
I samverkan med socialförvaltningen i till Länsstyrelsen, ja då får vi ett beslut på
Varberg bestämdes därför senare under om det är skäligt eller inte, och det är ju
hösten 2005 att i stort sett alla äldrebo- något vi kan använda oss av.
enden skulle förses med sprinklerskydd.
I det här fallet hade vi en diskussion
I övriga anläggningar förstärktes brand- med socialförvaltningen innan vi skrev
skyddet till exempel genom förbättrade föreläggandena. Visst är vi kravställaBildre,1 Ett
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äldreboenden i Varberg
brandcellsindelningar.
men av
vi fungerar
även som samverEtt av 25kanspartner.
sprinklade
äldreboenden
Magnus PeterssonBild
som är1brandingenVi ville
ju inte att de skul- i Varberg
jör på räddningstjänsten i Varberg och le överklaga utan istället genomföra de
en av dem som varit med hela vägen, förbättringar vi ansåg vara nödvändiga.
säger så här:
Socialförvaltningen i Varberg såg heller

läggningarna för äldreboende.
Socialförvaltningen fick tre alternativa förslag från räddningstjänsten för att
skapa ett säkrare boende:
 Att förbättra brandcellsindelningen,
 att öka personaltätheten under nätterna eller
 att sprinklerskydda anläggningarna.
En ökad personaltäthet ansågs bli för dyr
och detsamma gällde en omfattande ombyggnad av brandcellernas storlek.

Ett av 25 sprinklade äldreboenden i Varberg.
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Sprinklerskyddad korridor. Möblering kan accepteras.

ingen anledning att överklaga. Den utrymningsövning vi gjorde visade på så
uppenbara brister att alla insåg att något
behövde göras. Vi gav socialförvaltningen
tre alternativ för att förbättra möjligheterna till ett säkrare boende och det var
sedan den som fick välja vilket av alternativen den förordade. Det visade sig inte
vara så svårt då kostnaderna för sprinkler
långt understeg kostnaderna för mer personal och de byggtekniska förbättringar
som krävdes för anläggningarnas brandcellsindelningar.

Varberg är 2009 ett föredöme
Under hösten 2008 var samtliga äldreboenden utrustade med sprinklerskydd.
Enligt Magnus Petersson är en av lärdomarna att bra saker tar tid att planera och
sedan genomföra.
– Det är något man bör vara medveten
om när ett sådant här projektarbete startas. Det tog tre år för oss innan allt var
klart och då hade vi som sagt inte ens ett
överklagande, som i sådana fall avsevärt
hade fördröjt genomförandet.
Runt 25 äldreboenden har nu sprinklerskyddats i Varberg till en total kostnad
av 20–25 miljoner kronor. Några enstaka
objekt har i samverkan med socialförvaltningen av olika skäl inte sprinklats. Där
har man valt andra brandtekniska förbättringar. Totalt innebär det att cirka 95
procent av alla äldreboenden i Varberg
är sprinklerskyddade 2009. Kommunen
utgör ett undantag i landet som helhet,

kommunalt vatten och komplett sprinklercentral – i normalfallet inte högre
än kvadratmeterpriset för material och
Är det här något för andra
arbetskostnad för inläggning av en ny
kommuner att ta efter?
golvbeläggning.
– Jag rekommenderar definitivt andra
Sprinkleranläggningar i äldreboenden
kommuner att genomföra praktiska ut- kan normalt utföras enligt SBFs ”Rerymningsövningar med rökfyllnad och kommendationer för installation av botidtagning av den avdelning där övningen endesprinkler”. Boendesprinkleranlägggenomförs. Vi använde vår egen perso- ningarna är utvecklade för att rädda liv
nal både som patienter och ”personal”. (tidig aktivering och snabb släckning).
Jag tror att många kommer att uppleva
I augusti 2007 påbörjades ett samBild 1efteråt
Ett avi likhet
25 sprinklade
äldreboenden
Varbergför
samma känsla av obehag
arbete mellan
de nordiska iländerna
med vad vi gjorde, säger Magnus.
att skapa nya regler för design, installaAlla verksamheter ska ha ett skäligt tion och underhåll av boendesprinkler.
brandskydd enligt LSO och det är vi som Detta arbete avslutades i början av 2009
ska se till att lagen efterföljs. Om vi stäl- med målet att ett nytt regelverk för boler krav kommer också brandskyddet att endesprinkler ska bli antaget som en
bli bättre. Tanken att de boende själva INSTA-standard i de nordiska länderna.
ska kunna utrymma finns normalt inte Det nya regelverket för boendesprinkler
i den här typen av boenden, då de flesta kommer att få ett breddat användningsär sängliggande eller i många fall handi- område från installation i enfamiljshus
kappade i olika grad.
till flervåningshus, hotell, äldreboenden
och sjukhus.
Ett uppskattat pris för boendesprinkKostnaden för att
leranläggningar i nya anläggningar är
installera boendesprinkler
200 till 250 kronor per kvadratmeter.
I samband med projektdiskussioner är I befintliga äldreboenden blir priset nåofta uppfattningen att installation, be- got högre – cirka 300 kronor per kvasiktning och årligt underhåll av vatten- dratmeter. Dessa priser förutsätter att
sprinklersystem är dyrt och komplicerat. den kommunala vattenförsörjningen
Man tror också att sprinkler orsakar stora klarar kraven på tryck och flöde. Priset
vattenskador. I själva verket är kostna- för material och inläggningskostnad av
den per kvadratmeter för en sprinklerin- mattor (heltäckande eller linoleum) är
stallation i ett äldreboende – inklusive cirka 250–300 kronor per m2.
material, installation, anslutning till

då de flesta äldreboenden i landets kommuner saknar sprinklerskydd.

Sprinklerskyddat dagrum & kök – öppen design.

Affnyheter

Bild 2 Sprinklerskyddad korridor ‐
Möblering kan accepteras

Bild 3 Sprinklersky

Detalj av sprinklerinstallation i dagrummet.
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Bild 4 Detalj av sprinklerinstallation i dagrummet

