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Sammanfattning 
Myndighetskraven som ställs på tekniska egenskaper vid uppförande av byggnader uppdateras 

årligen och blir alltmer skarpare. I Boverkets byggregler 19 infördes automatiskt släcksystem som 

föreskriftskrav. Tidigare tillämpades de endast under allmänna råd. Syftet med denna rapport är att 

identifiera kravbilden för installation av sprinkleranläggning i byggnader i Sverige, främst ur 

myndighetsperspektiv genom litteraturstudie samt informationsinsamling via intervjuer med diverse 

erfarna nyckelpersoner med olika bakgrund inom branschen. 

Kravbilden för installation av sprinkler styrs redan från riksdagsnivån via Plan- och bygglagen. Kraven 

förtydligas och specificeras mer detaljerat för varje instans fram till Svensk standard där reglerna 

finjusterats in i detaljer som bland annat aktiveringstid, tryck och vattentäthet. Reglerna är 

dimensionerande och anpassad för olika typer av verksamheter samt områden. 

Myndighetskrav reglerar krav för installation av sprinkler i vissa vård- och omsorgslokaler medan 

försäkringsbolagen reglerar villkor för installation av sprinkler i bland annat industrilokaler. Slutsatsen 

för rapporten är att kravbilden för installation av sprinklersystem skiljer sig mellan myndighetskrav 

och villkor enligt försäkringsbolagen. Myndighetskraven identifierar risker för människans liv och 

hälsa och tar inte hänsyn till egendomsskydd, vilket försäkringsbolagen gör.  

I denna rapport kartläggs kravbilden för installation av sprinkler utifrån samhället krav från Plan- och 

bygglagen till tidigare RUS 120 för att ge en inblick i hur juridiken inverkar på tekniken inom 

byggbranschen. 
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Abstract 
For every year, the authority requirements regarding building technology gets more acute and 

intense. In Boverkets byggregler 19 automatic sprinkler system changed from advice to requirement. 

Purpose of this report is to identify pretension for installation of automatic sprinkler system in 

buildings in Sweden with focus in authority requirements through literatures and interviews.    

Requirements for installation of automatic sprinkler system are controlled by the parliament by 

Planning and Building Act. The requirements clarify and gets clearer for every authority all the way to 

Svensk standard where the requirements adjust into details and regulates terms like response time, 

pressure and design density. The requirements are dimensional and customized for different activity 

and section. 

Authority requirements settles the pretension for installation of automatic sprinkler system in some 

buildings for care in the same time insurance companies settles the pretension for installation of 

automatic sprinkler system in industry buildings. Conclusion for this report is that requirements for 

installation of automatic sprinkler system are different depends on if authority or insurance 

companies settles them. Requirements from authority focus in protection of lives while insurance 

companies focus in property loss. Boverket wants insurance companies to be more responsible for 

use of automatic sprinkler system in other buildings than buildings for care. 

Different requirements from different parts of the society specifies in this report just to let the 

reader have an insight how jurisprudence affects technology in building industry. 
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Förord 
Det har varit mer än en tillfredställelse att få upprätta detta arbete där teknik förenas samt 

kombineras med juridik från övergripande till detaljerad nivå som avslutning för mina studier inom 

installationsteknik på Kungliga tekniska högskolan. 

Jag behöver tacka min handledare Camilla Emanuelsson och hennes kollegor på ÅF 

sprinkleravdelning för all hjälp, stöd samt visat intresse för mitt arbete. De har givit mig förutom den 

tekniska fakta och den ovärderliga erfarenhetsöverföringen även varmt välkomnande till 

sprinklervärlden. 

Candy Yau  
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1. Inledning 
1874 uppfann amerikanen Henry Parmalee sprinklersystemet. De första sprinklersystemen i Sverige 

installerades för över 100 år sedan. Omfattande statistik påvisar att risken för dödsbränder kan 

minimeras och många fall undvikas i byggnader där sprinkler installerats. Erfarenhet visar på att 

sprinkler kontrollerar eller släcker branden i 98 % av fallen. Många personer skulle kunna räddas från 

bränder om sprinkler får ett ökat användande. (Sprinklerfrämjandet). 

1.1 Bakgrund 

Boverkets byggregler (BBR) uppdateras årligen och föreskriftskraven blir skarpare och tydligare för 

varje uppdatering. I BBR 19 (2012) uppdaterades hela brandavsnittet (avsnitt 5). Nya föreskriftskrav 

infördes, de tidigare krav som behölls beskrevs mer detaljerat och tillhörande allmänna råd 

tydliggjordes. Automatiskt släcksystem (sprinkler) reviderades från att tidigare varit allmänt råd, icke 

tvingande regel, till numera föresskriftskrav. Tidigare har byggherren kunnat välja tillämpning av 

sprinkler som möjlighet för att kunna göra vissa avsteg eller lättnader gällande brandskyddstekniska 

åtgärder i enlighet med allmänna råd i BBR. Sedan BBR 19 är det krav på att verksamhetsklass 5B och 

5C ska utföras med automatiskt släcksystem. Kravet gäller även för ändring av byggnader. (BBR 19, 

2012). 

”Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer 

– med fysisk eller psykisk sjukdom,  

– med funktionsnedsättning,  

– med utvecklingsstörning,  

– med demens eller  

– som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.” (BBR 19, 2012).  

”Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård.” (BBR 19, 2012). 

Sedan BBR 19 har 5e avsnittet uppdaterats med mindre revideringar. (BBR 24, 2016). 

Bakgrunden till arbetet är att identifiera kraven som ställs på installation samt utförandet av 

sprinkleranläggningar i samt utöver de regler som nämns i BBR.  

Frågeställningar för arbetet utgörs av: 

1. Vad samt vilka styr kravbilden på installation av sprinkler i byggnader i Sverige? 

2. Hur djupgående reglerar kraven utförandet samt hur omfattande är reglerna? 

3. Vilka för- respektive nackdelar bidrar dagens kravbild till? 

1.2 Målformulering 

Målet är att ge ett informativt perspektiv för tillämpning av sprinkler i enlighet med myndighetskrav 

samt vilka andra faktorer som tillämpas för att uppnå kraven. Genom detaljerad kartläggning av 

regler från olika instanser härleds de övergripande regelverken fram till de precisa dimensionerande 

kraven. Förhållande och rangordning mellan olika instanser som stiftar regelverken förtydligas med 

härledning av regelhierarkin. Faktor utanför myndighetskrav som försäkringsperspektiv och dess 

inflytande samt vikt i branschen tydliggörs utifrån villkor bolagen ställer. 
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1.3 Avgränsningar 

Fokus för arbetet ligger på krav från olika instanser samt olika intressenter som ställs på 

sprinkleranläggning i byggnader, främst kontorsbyggnader, i Sverige. För att kunna ge en rättvis bild 

på krav som ställs på sprinkleranläggning inkluderar rapporten teoretisk referensram om olika typer 

av sprinkler i olika verksamheter, olika systemtyper, aktiveringsfaktorer, riskklasser, tryck, 

vattentäthet samt flödesmätning som referenspunkter. Vattenkällor nämns endast övergripligt i 

denna rapport. Europadirektivet samt sprinkleranläggning i fordon och fartyg omfattas inte i detta 

arbete. Arbetet hålls till ett renodlat tekniskt samt juridiskt plan och tar inte hänsyn till det politiska 

perspektivet. 

1.4 Metoder 

Huvudmetoden för detta arbete grundar på litteraturstudie i form av faktainsamling via regelverk, 

konsekvensutredning, handböcker samt branschpraxis. Fakta har analyserats och filtrerats utifrån 

avgränsningsområden och sammanställts och därefter förtydligats med hjälp av metod i form av 

muntliga samt skriftliga intervjuer. Intervjuer har skett med öppna frågor med syfte att personerna 

ska förklara, motivera och beskriva svaren. Frågorna formades med möjlighet att svara utanför 

frågeställningen. Intervjufrågor till sprinklerkonsulter på ÅF har varierat för att anpassa efter 

respektive konsults bakgrund samt projekt de ansvarar för. Till AIG, Brandskyddsföreningen samt 

Sprinklerfrämjandet ställdes identiska frågor. Följdfrågorna varierade beroende på svaren från de 

fasta frågorna. 

Litteraturstudies styrka grundas på opartisk information från olika regelverk som fastställts av olika 

instanser.  

1.5 Källkritik 

Tillförlitlighet av regelverken ifrågasätts inte i detta arbete. Studenten utgår från att samtliga 

tillämpade regelverk är genomarbetade av olika instanser samt föreningar och har goda grunder för 

att kunna tillämpas i denna rapport. 

Intervjuer från flertal personer inom sprinklerbranschen bedöms som tillförlitlig och säker utifrån 

personernas fleråriga erfarenheter med olika typer av projekt, roller samt aktivitet inom branschen. 

Då intervjufrågorna varit öppna utan att försöka leda svaren till ett fast perspektiv har svaren varit 

baserad på personens erfarenhet, vilket varit en viktig grund för denna rapport. Det finns inget behov 

att ifrågasätta svaren som är baserad på erfarenhet, varför intervjuerna bedöms som tillförlitliga och 

säkra källor. 
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2. Beskrivning av kravbilden för sprinklersystem 
Omfattande statistiskt underlag påvisar att sprinkleranläggningar som är utförda i enlighet med 

gällande regelverk är effektiva och tillförlitliga. I fall där sprinkleranläggningar inte fungerat enligt 

avsett syfte har orsak berott på att reglerna inte efterföljts. (Sprinklerhandboken, 2012). I denna 

rapport klargörs vilka krav som ställs på sprinkleranläggning. 

Kravbilden för sprinkler styrs redan från riksdagen. För att få en bättre förståelse för hela kravbilden 

ska läsaren ha en inblick i regelhierarkin. 

2.1 Plan- och bygglag 

I Sverige är det riksdagen som stiftar våra lagar. Den lagen som berör byggbranschen mest är Plan- 

och bygglagen (PBL). I hela lagtexten nämns ordet brand endast vid två tillfällen. Första tillfället är 

riktad till planläggning och andra tillfället riktar sig mot byggnadsverks tekniska egenskaper; Plan- och 

bygglagen, 8 kap. 4 §. Lagtexten är utformad på en väldigt övergriplig nivå och informerar att ett 

byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet i händelse av 

brand. Genom att formulera lagen med att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om säkerhet i händelse av brand har riksdagen täckt in samtliga krav gällande 

brandsäkerhet i en enda mening. (Plan- och bygglag, 2010).  

Även om lagtexten är välformulerad och heltäckande räcker informationen inte till för att tex 

projektera ett sprinklersystem. 

2.2 Plan- och byggförordning 

Riksdagen har i uppdrag låtit regeringen upprätta Plan- och byggförordningen (PBF) där 

förtydliganden från PBL gjorts. I Plan- och byggförordningen, 3 kap. 8 § förtydligar regeringen hur vi 

ska uppfylla riksdagens krav genom att byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som 

innebär att byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, utveckling 

och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, spridning av brand till närliggande 

byggnadsverk begränsas, personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller 

räddas på annat sätt samt att hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. I PBF 

har regeringen brutit ned lagtexten och delat in kravet i fem egenskapskrav avseende säkerhet i 

händelse av brand. (Plan- och byggförordning, 2011).  

Även om kravet från PBL förtydligats ger informationen i PBF fortfarande inte tillräcklig med 

information för att projektera ett sprinklersystem. 

2.3 Boverkets byggregler 

Regeringen har i sin tur gett uppdrag till myndigheten Boverket att i detalj tydliggöra kravbilden i 

föreskrift, Boverkets byggregler (BBR). I BBR finns även tillhörande allmänt råd. Kraven i lagar, 

förordningar och föreskrifter är tvingande bestämmelser. Allmänna råd är inte tvingande 

bestämmelser utan anger ett förslag för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla ett krav i en 

tvingande bestämmelse. Enligt föreskriftskrav i BBR ska verksamhetsklass 5B (5:546) samt 5C (5:547) 

förses med automatiskt släcksystem. Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda 

boenden för personer och verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård. Gemensamt 

för verksamheten är att personerna i byggnaden inte kan förväntas ta sig ut själva och att personerna 

kan vara sovande. (BBR 24, 2016). 
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Syftet med Boverkets byggregler är främst personskydd men ger även ett visst egendomsskydd 

oavsett. De nya byggreglerna, sedan BBR 19, innehåller dessutom ökad skyddsnivå såsom krav på 

sprinkler. Boverket menar att marknaden kan ta ett större ansvar gällande egendomsskydd, vilket 

sker på andra områden där myndighetsregler saknas. En konkret jämförelse är att det inte finns 

myndighetskrav dörrar ska förses med lås. Försäkringsbolagen erbjuder reducerade premier för dem 

som har säkerhetsklassade dörrar eller inbrottslarm. Boverket menar att det finns förutsättningar 

försäkringsbolag att skapa liknande system för att minska egendomsskador vid bränder. Majoriteten 

av sprinkler som installeras sker inte efter krav enligt BBR. (Konsekvensutredning av avsnitt 5 BBR, 

2011). 

Det stora genombrottet att tillämpning av automatiskt släcksystem i föreskriftskrav i BBR 19 grundar 

sig på bland annat att Sprinklerfrämjandet, en ideell organisation som verkar för att sprida kunskap 

om sprinklersystemens oöverträffade brandskyddsegenskaper, sedan tidigare aktivt påverkat 

Boverket med hjälp av artiklar, rapporter samt statistik över inträffade bränder både i Sverige och 

internationellt där sprinklersystemen både räddat människoliv samt byggnader. Sprinklerfrämjandet 

tog även initiativ till att utveckla den första standarden för boendesprinkler i Sverige, 2007. Denna 

standard medförde underlättnaden för Boverket att införa krav på boendesprinkler inom 

verksamhetsklasserna 5B och 5C i BBR 19. (Intervju med G. Holmstedt). 

I BBR benämns krav på när sprinkler ska samt kan tillämpas. Installation av sprinkler i övriga 

verksamheter kan ske efter andra förutsättningar så som tex kompensation för olika 

brandskyddstekniska byten som faktorer att ökat gångavstånd, lägre brandmotstånd på 

konstruktioner, obegränsad maximal storlek på brandsektion mm. I BBR beskrivs dock inte hur 

utförandet ska ske för att uppfylla kraven. I tillhörande allmänna råd hänvisas utformning av 

sprinkleranläggningar till olika SIS-standarder. (BBR 24, 2016). 

Vanliga orsaker till installation av sprinkler i kontorsbyggnader är på grund av möjligheterna till 

brandskyddstekniska byten enligt BBR. (Intervju med J. Thörnqvist, AIG). 
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Allmänt råd Brandskyddstekniska lättnader vid installation av sprinkler 

5:331 Gångavstånd till 
utrymningsväg 

I utrymmen, förutom i verksamhetsklass 3B, som skyddas med 
automatiskt släcksystem får gångavstånd ökas med en 
tredjedel. 

5:336 Utrymningsplats Publika lokaler som är försedda med automatiskt släcksystem 
behöver inte förses med utrymningsplats. 

5:527 Kablar Om utrymningsvägen är försedd med automatiskt släcksystem 
kan lägst klass Dca-s2,d2 accepteras. 

5:531 Byggnad i klass Br1 För byggnader med brandbelastning > 1600 MJ/m2 som 
skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning får 
avskiljande konstruktion utföras i brandteknisk klass EI 120 
istället för EI 240.  

5:534 Dörr, lucka och port Utrymmen som är försedda med automatisk 
vattensprinkleranläggning får utformas med halva den 
brandtekniska klassen för aktuell byggnadsdel samt utan krav 
på isolering (dock i lägst klass E 30). 

5:561 Allmänt (Stora byggnader) Utrymmen får utformas utan särskilt skydd mot omfattande 
brandspridning i obegränsad maximal storlek på brandsektion 
vid installation av automatisk vattensprinkleranläggning. 

5:732 Brandgasventilation Öppningar i källare får utföras med area motsvarande minst 
0,1 % av brandcellens nettoarea om brandcellen förses med 
automatisk vattensprinkleranläggning istället för minst 0,5 %. 

Tabell 01. Urval på brandskyddstekniska lättnader vid installation av sprinkler i byggnader ur BBR. 

(BBR 24, 2016). 

2.4 Svensk standard 

”Exempel på faktorer som kan påverka tillförlitligheten är typ av vattenkälla, tryck, vattenflöde, 

verkningsyta, typ av utlösningsmekanik, utformning av ventiler, underhåll samt antal, typ och 

placering av sprinklerhuvuden. Tillförlitligheten och förmågan hos automatiska 

vattensprinkleranläggningar kan verifieras enligt SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259.” (BBR 

24, 2016). 

I SS-EN 12845 Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, 

installation och underhåll anges krav samt rekommendationer avseende konstruktion, installation 

och underhåll av fast installerad vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt 

särskilda krav för sprinklersystem som utgör del av personsäkerhetsfrågor på detaljerad nivå. 

Standarden omfattar sprinklertyper som specificeras i enlighet med SS-EN 12259-1. Standarden 

omfattar provning av anläggningen, utförandet av vattenkällor, riskklassificering, rörsystem, 

aktiveringstemperatur, konstanter, komponenter, installation och underhåll samt utökning av 

befintliga system. Avvikelser i anordningen av sprinklersystem kan tillåtas när det påvisats att 

avvikelser medför en skyddsnivå som minst är i nivå med denna Europastandard, till exempel genom 

representativa och omfattande brandtester samt att de dimensionerande kraven fullständigt 

dokumenterats. (SS-EN 12845, 2016). 
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I SS-EN 12259-1 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och 

vattenspraysystem – Del 1: Sprinklerhuvuden anges detaljerade krav för utformning av 

sprinklerhuvud såsom känslighet, responstid, glasbulb, spridningsbild av sprinkler med mera.  

(12259-1, 2001). 

2.5 SBF 120 (Sprinklerhandboken) 

Tidigare sammanställde försäkringsbolag krav för installation av sprinkler i RUS 120 som numera 

utgått och ersatts av SBF 120. I SBF 120 förtydligas kraven enligt SS-EN 12845 och tekniska krav 

spaltas upp för att i detalj kunna upprätta ett sprinklersystem i enlighet med gällande lagstiftning. 

Den tar upp, som SS-EN 12845, riskklassificering, utförandet av vattenkällor, komponenter, 

installation och provning av anläggningen, underhåll och utökning av befintliga system samt 

informerar om byggnadstekniska perspektiv i byggnader som ska uppmärksammas för att 

sprinklersystem ska utföras korrekt samt vara förenligt med dess syfte. (Sprinklerhandboken, 2012).  

2.6 Försäkringsbolag 

1874 uppfann amerikanen Henry Parmalee sprinklersystemet för att skydda sin pianofabrik. De första 

sprinklersystemen i Sverige installerades för över 100 år sedan. Sprinklersystem installerades nästan 

uteslutande för att skydda mot egendomsbränder, i första hand fabriker och lagerbyggnader, fram till 

1980-talet. Efter flera dödsbränder i USA där flera hundra liv krävdes började systemet utvecklas för 

att även kunna tillgodose personsäkerhet. Internationell statistik tyder att sprinklerskyddade 

byggnader har ett avsevärt bättre brandskydd jämfört med byggnader utan sprinkler. 

Sprinklersystemen bidrar till betydligt färre liv som omkommer vid bränder. I Sverige har installation 

av sprinkler traditionellt säkerställts genom försäkringsbranschens tidigare regler, RUS 120, som 

numera upphävts och ersatts med SBF 120 som ges ut av Svenska Brandskyddsföreningen. ”I snabb 

takt bryter nu alternativa föreskrifter och bestämmelser in på marknaden. Under 2004 kom till 

exempel den nya svenska standarden för sprinklerinstallationer, SS-EN 12845, att inarbetas i SBF 120 

(och därmed i praktiken ersätta mycket av de gamla reglerna). De amerikanska NFPA 13-reglerna 

utgör också en alltmer integrerad del av SBF 120.” (Sprinklerfrämjandet). 

Försäkringsbolagen ställer inga krav på att beställaren måste installera sprinkler. Däremot kan 

försäkringsbolag uppmana beställare till att installera sprinkler baserat på rapporter och statistik för 

olika verksamheter med hög brandbelastning. Verksamheter med risk för stora skador och 

exponeringar kan försäkringsbolagen neka teckna avtal med om inte sprinkler installeras. Högrisk 

verksamhet som tex pappersindustri ”tvingar sig själva” till att installera sprinkler. Det finns rapporter 

på att den typ av verksamhet medför höga risker och förödande konsekvenser i händelse av brand. 

Skulle beställaren vägra installera kan försäkringsbolag neka att teckna avtal för verksamhet. Många 

beställare känner till sprinklersystem men är inte alltid insatta i de tekniska detaljerna. 

Försäkringsbolag kan stötta beställarna genom att förklara möjligheter, konsekvenser, statistik samt 

tolka regelverken för installation av sprinkler. Försäkringsbolagen ställer inga krav på att beställare 

måste installera sprinkler, däremot skulle en viss typ av lokaler inte bli försäkringsbara om det inte 

finns sprinkler i lokalerna, tex industrilokaler. Interna riktlinjer inom försäkringsbolag kan variera 

beroende på vilket försäkringsbolag beställaren väljer. Syftet är dock enhetligt, att lokaler med hög 

risk för exponering bör förses med sprinkler. (Intervju med J. Thörnqvist, AIG). 

Försäkringsbranschen är noga med att inte ha något affärsmässigt samarbete med varandra. Även 

om varje bolag fattar sina egna beslut är affärsidén med försäkringar i princip samma i alla bolag. Alla 

försäkringsbolag är övertygande om att sprinkler är en av de enskilt mest betydelsefulla åtgärderna 

för att förhindra omfattande samt kostsamma brandskador. Detta leder till att det för vissa särskilt 

riskfyllda objekt kan ställas krav på sprinkler i form av villkor, vilket alltid påverkar premiesättningen 
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eftersom sprinkler innebär ett lägre EML (estimated maximum loss). Branschorganisationen Svensk 

Försäkring, som fram till år 2000 gav ut regelverk för sprinkler, begränsar sig idag till att ge ut FTR 

som är rekommendationer till hur bolagen kan formulera sina villkorskrav för sprinkler för att det ska 

bli tillförlitliga installationer. Svensk Försäkring ger även ett årligt bidrag till Brandskyddsföreningen 

för att upprätthålla normverksamheten för sprinkler (samt andra områden) på en oberoende grund.  

Även om interna riktlinjer/företagspolicy kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag är principen 

detsamma. Försäkringsbolagen gör riskbedömning och i vissa fall kräver de sprinkler för att kunna 

teckna ett avtal med beställaren och i andra fall föreslås sprinklerinstallation med en ekonomisk 

morot i form av premiesänkning. Premiesättning hanteras för varje försäkringsobjekt generellt. 

Ibland kan försäkringsbolag försäkra ett större fastighetsbestånd i klump och då finns det risk för att 

bedömningen blir ytligt vid försäkringstecknandet. Rekommendationer om sprinklerinstallation ställs 

då först vid platsbesök av riskingenjören. Konsekvensen är att premien redan kan vara bestämt vid 

den tidpunkten vilket medför att den ekonomiska moroten inte längre blir möjlig. 

En viktig faktor för försäkringsbolagen är att tillförlitligheten för sprinklersystemet ska fungera som 

avsett. Försäkringsbolagen hänvisar till de standarder som BBR hänvisar till samt kompettlerande 

krav enligt regelverk SBF 120. (Intervju med J. Hjort, Brandskyddsföreningen). 

”En mycket väsentlig faktor är SBF 120-kravet på tredjepartskontroll genom leverensbesiktning vid 

nyinstallation och sedan årligt återkommande revisionsbesiktningar. Dessa ska utföras av certifierade 

besiktningsföretag som är fristående från företag som projekterar, installerar, utför service eller äger 

anläggningen. Brandskyddsföreningen skriver kravdokumentet för besiktningsföretaget och 

certifieringen ska utföras av ackrediterat certifieringsorgan (idag SBSC). När försäkringsbolagen ställ 

krav på sprinkler så krävs att brister som upptäcks vid revisionsbesiktning åtgärdas.” (Intervju med J. 

Hjort, Brandskyddsföreningen). 

2.7 Certifiering 

Rätt utförd dimensionering och installation är avgörande för sprinklersystemets funktion. Därför 

finns det även regler för vilka företag som får utföra dimensionering och installation samt 

personcertifiering. (Sprinklerfrämjandet). 

I SBF 1018:4 Behörig ingenjör vattensprinkler redogörs olika typer av personcertifiering inom 

branschen med målsättning om att bidra till att vattensprinklersystem utförs med tillfredsställande 

kvalité och tillförlitlighet. Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på kompetens en 

Behörig ingenjör vattensprinkler (BIV - enskild person som innehar certifikat enligt SBF 1018:4) ska ha 

och ska arbeta för att vattensprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt sätt i enlighet med 

gällande regler. BIV ska följa de gällande regelverk samt informera om villkor som kan ha betydelse 

för bedömningen av vattensprinkleranläggningens skyddsvärde, till exempel försäkringsvillkor. 

Certifierad BIV ska uppfylla kriterierna som sakkunnig person enligt SBF 1020 Norm Anläggarfirma 

vatten sprinkler respektive besiktningsman enligt SBF 1003 Norm Besiktningsfirma 

brandskyddsanordningar. En BIV kan även vara sakkunnig person enligt SBF 2009 Norm 

Anläggarfirma boendesprinkler.  

I SBF 1018:4 regleras kravs som nödvändig utbildning och erfarenhet, tillräcklig kunskap om regler, 

standarder och föreskrifter, tillgång till relevant information och skriftliga instruktioner samt kunskap 

om produkter. För att erhålla certifikat ska en skriftlig examination genomföras för att styrka. 

Utfärdat certifikat ska omprövas med intervall om 5 år. (SBF 1018:4 Behörig ingenjör vattensprinkler, 

2016). 
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2.8 Lag om skydd mot olyckor 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor reglerar bland annat underhåll samt kontroll av 

utrustning för släckning av brand i befintliga byggnader och anläggningar. (Lag om skydd mot olyckor, 

2003). 
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3. Teoretisk referensram 
Enligt föreskriftskrav i BBR 5:252 står det skrivet: ”Om ett automatiskt släcksystem är en 

förutsättning för brandskyddets utformning ska det utformas så att det, med hög tillförlitlighet, har 

förmåga att släcka eller kontrollera en brand under avsedd tid. Systemet ska aktivera tillräckligt 

snabbt och ska utformas med tillräcklig täckningsgrad för att säkerställa avsedd funktion. Systemet 

ska ha sådana egenskaper som krävs för att säkerställa att aktivering kan ske med hög tillförlitlighet. 

Systemet ska utformas så att korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte 

påverkar tillförlitligheten. System med släckmedel som kan ha toxiska egenskaper ska utformas så att 

betryggande personsäkerhet upprätthålls.” 

Sprinkler är benämning på system som begränsar uppkommen brand. Systemet kan ske med eller 

utan automatik och består av ett antal sprinklermunstycken (sprinkler-huvud) som monterats i tak 

eller vägg i ett utrymme. (Sprinklerhandboken, 2012). 

Ett automatiskt vattensprinklersystem är konstruerat för att upptäcka brand och i tidigt stadie släcka 

den med hjälp av vatten eller genom att begränsa och kontrollera brandens storlek till dess att 

släckning kan ske på annat sätt. Ett sprinklersystem består av en vattenkälla/vattenkällor och av en 

eller flera sprinklersektioner. Varje sprinklersektion består av en larmventil samt av ett rörsystem 

försett med sprinklerhuvuden. Sprinklerhuvudena är installerade på bestämda platser. De viktigaste 

komponenterna framgår i bild 01. (SS-EN 12845, 2016).  

 

Bild 01. Huvudsakliga komponenter i sprinklersystem. (SS-EN 12845, 2016). 

1. Sprinklerhuvud 6. Huvudstamrör 

2. Stigarrör  7. Larmventil 

3. Sprinklerpunkt 8. Stigarledning 

4. Fördelningsrör 9. Grenrör 

5. Stickrör  10. Nedåtgående fördelningsrör 
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3.1 Beskrivning av olika sprinklertyper 

Sprinklersystem varierar i effektivitet och delas huvudsakligen in i två typer, konventionell sprinkler 

respektive boendesprinkler. Konventionell sprinkler avser skydda både personer i byggnaden och 

själva byggnaden samt dess innehåll genom att begränsa branden. Boendesprinkler koncentrerar på 

att möjliggöra utrymning för personer än att skydd egendom. Vattentäthet och varaktighet är två 

faktorer som skiljer dessa typer från varandra. Boendesprinkler är anpassad för boendemiljö som 

begränsar brand innan att utrymningsförhållanden blir kritiska, vilket innebär att boendesprinkler 

generellt sett är mindre kostnadskrävande än konventionella sprinklersystem. Sprinklersystem är 

heltäckande för vårdverksamheter. (Sprinklerhandboken, 2012). 

Konventionell sprinkler ger en sfärisk typ av vattenspridning där ca 40% av vattnet kastas upp mot 

taket. Den kan placeras både uppåt och nedåt beroende på behovet. 

Spraysprinkler ger en paraboloid vattenspridning där ca 90% av vattnet kastas nedåt. Den finns i 

uppåt- respektive nedåtvänd variant. 

Flatspraysprinkler har en spriddarplatta särskilt utformad för att ge en flack spridningsbild. Lämplig 

att tillämpas för trånga utrymmen. 

Väggsprinkler ger en halvsfärisk vattenspridning och är avsedd att monteras utefter väggar och nära 

tak (ca 7 cm från tak). Väggsprinkler kan generellt inte ersätta normala sprinkler utan fungerar som 

ett komplement och tillämpas då normala sprinkler av olika anledningar inte kan installeras. Det finns 

två olika typer av väggsprinkler, horisontalt samt vertikalt monterad. 

Boendesprinkler är en speciell variant av spraysprinkler eller väggsprinkler. Det som karakteriserar 

boende sprinkler är att spridarplattan utformats för att ge en spridning som täcker den övre väggytan 

för att kunna vattenbegjutna ansamlingar av brännbart material på högre höjder såsom gardiner och 

annat förekommande i boendemiljöer. Boendesprinkler utformas med lägre K-faktor än 

normalsprinkler och avger mindre vatten vid samma tryck.  

Extended coverage-sprinkler (sprinkler med utökad täckningsyta) täcker större ytor än en standard-

spraysprinkler med bibehållen prestanda, upp till 300 % större yta. 

ESFR (Early Suppression Fast Response) tillämpas oftast som lagersprinkler men kan även användas 

på utomhus på flygplatser under skärmtak för fordon med hög brandbelastning. ESFR producerar 

större och tyngre droppar med hög utgångshastighet och kan lösa ut snabbt och leverera mycket 

vatten. 

Vattendimma tillämpades tidigare inom sjöfart och offshoreindustri men används nu allt oftare inom 

konventionella byggnader. Vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter med hjälp av ett högre 

tryck än i vanliga sprinklersystem. (Sprinklersystem regler och standard, 2016). 

De allra flesta bränder släcks eller kontrolleras av 1–3 sprinkler. Endast de sprinkler som är belägna 

inom det kritiska utrymmet aktiveras. (Sprinklerfrämjandet). 

I vanliga kontorsbyggnader är det vanligast att tillämpa spray sprinkler i undertak med hänsyn till en 

effektiv spridningsbild som passar verksamheten. Konventionella sprinkler används ovan undertaket 

för att skydda kabelstegar. (Intervju med J. Eriksson, ÅF).   
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3.2 Beskrivning av olika systemtyper 

Enkelutlösningssystem utgörs av fyra olika typer.  

Våtrörsystem är det mest förekommande systemet och utgör ca 80 % enligt svensk statistik. 

Våtrörsystem är konstant fyllt med vatten både uppströms och nedströms larmventilen. Vid 

aktivering kan vatten levereras omedelbart utan fördröjning då rören sedan tidigare är fyllda med 

vatten. Uppströms larmventil: En punkt före larmventil på vattenkällans sida. Nedströms larmventil: 

En punkt efter larmventil på sprinklerrörnätets sida. 

Torrörsystem tillämpas i utrymmen där temperatur inte kan hållas ovanför vattnets frysrisksgräns. 

Sprinklerrörnätet är fyllt med luft under tryck nedströms larmventilen. Vatten finns uppströms 

larmventilen som hålls i stängt läge genom rörsystemets övertryck. Lufttrycket anpassas till 

vattenkällans tryck. Då sprinklerhuvud aktiveras sjunker lufttrycket vilket medför att larmventilen 

öppnas och vattnet flödar igenom. Systemet innebär fördröjning på vattenavgivning genom 

sprinklerhuvudet, fördröjning som påverkar lufttryckets storlek, rörsystemets volym och 

vattenkällans tryck. Krav på fördröjning regleras enligt SS-EN 12845 med en maximal längd på 60 

sekunder. Till skillnad från våtrörsystem har torrörsystem en kompressor som fyller på luft nedströms 

larmventilen för att upprätthålla avsett lufttryck samt backventil som reglerar att luften strömma åt 

rätt håll från kompressorn. 

Förutlösningssystem som oftare benämns som pre-action-system är blandning av våtrörsystem samt 

torrörsystem. Sprinklerrörnätet som är fyllt med luft istället för vatten skiljer sig från torrörsystem 

genom att en separat anordning med luft alternativt vattentryck håller larmventilen stängd tills 

aktivering sker från detekteringssystem. Detektering kan ske via rökdetektorer och värmedetektorer 

som kopplas till larmventilen. Då detektorer aktiveras fylls sprinklerrörnätet med vatten innan 

sprinklerhuvudena utlöses. Syftet med förutlösningssystem är att det ska finnas vatten framme vid 

sprinklerhuvudena när de aktiveras och undviker därmed fördröjning. Systemtypen kan tillämpas i 

ouppvärmda utrymmen utan att riskera frysrisk. En annan fördel med systemet är att 

detekteringssystemet kan brukas för att öka säkerheten mot vattenskada. Det finns två olika typer av 

förutlösningssystem som regleras i SS-EN 12845. Typ A aktiveras endast via detekteringssystem och 

inte vid aktivering av sprinklerhuvuden. Typ B aktiveras antingen via detekteringssystemet eller via 

sprinklerhuvuden. Fördelen med typ A är att oönskade vattenskador minimeras i jämförelse med typ 

B i situation som att sprinklerhuvud av misstag går sönder. Nackdelen med typ A är att den är 

beroende av ett enda aktiveringssätt jämförelse med typ B som förlitar sig på två skilda sätt. 

Torrörförlängningssystem tillämpas vid mindre utrymmen som kan utsättas för minusgrader, tex 

mindre skärmtak. Antalet sprinkler per system får inte överstiga 100. Systemet avser att ett mindre 

torrörsystem kopplas på ett intilliggande våtrörsystem. I praktiken blir det som att förlänga 

våtrörsystemet med torrör. Utförandekraven regleras i SS-EN 12845. (Sprinklersystem regler och 

standard, 2016). 

I vanliga kontorsbyggnader är det vanligast att tillämpa våtrörsystem då ingen extra säkerhet är 

nödvändigt samt att frysrisk inte är kritisk för den typen av verksamhet. (Intervju med J. Eriksson, 

ÅF). 
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3.3 Aktivering av sprinkler 

Sprinkler aktiveras av en anordning som sitter i sprinklerhuvudet. De vanligaste aktiveringsanordning 

utgörs av smältbleck samt glasampull (glasbulb). Glasbulb sprängs vid en viss temperaturhöjning kan 

aktivera sprinklerhuvud i olika temperaturer och vätskan i bulben klassas upp i olika färgkoder 

beroende på olika aktiveringstemperaturer enligt SS-EN 12259-1. (Sprinklerhandboken, 2012). 

Färg Orange Röd Gul Grön Blå Malva Svart 

Aktiveringstemperatur (C) 57 68 79 93 141 182 204/260 
Tabell 02. Aktiveringstemperatur för olika glasampuller. (SS-EN 12259-1, 2001). 

Bild 02. Grön glasbulb aktiveras vid 93o C. Bild 03. Röd glasbulb aktiveras vid 68o C. 

Röd glasbulb som aktiveras vid 68o C är den mest förekommande i byggnader. I vissa 

verksamheter/rum kan det finnas behov av lägre aktiveringstemperatur som tex kylrum där 

genomsnittstemperaturen är lägre än i ett normalt rum där människor vistas stadigvarande. Där kan 

orange glasbulb som aktiveras vid 57o C tillämpas. Grön glasbulb som aktiveras vid 93o C kan 

tillämpas innanför glastaksinstallation där taket kan utsättas för en högre temperatur eller i 

anslutning till starka lampor samt skyltfönster. Blå glasbulb som aktiveras vid 141o C kan monteras i 

storkök, utanför bastuanläggning eller andra ställen där högre temperatur ofta påträffas. Krav på 

aktiveringstemperatur varierar beroende på verksamhet. Aktiveringstemperatur ska väljas så nära 

omgivningstemperaturen som möjligt, dock minst 30o C över normal omgivningstemperatur enligt 

SS-EN 12845. (Intervju med J. Eriksson, ÅF). 

Bild 04. Aktivering av glasbulb. (Sprinklerfrämjandet) 

Röd glasbulb som aktiveras vid 68o C är den mest förekommande i vanliga kontorsbyggnader. 

(Intervju med J. Eriksson, ÅF). 



 

13 
  

3.4 Riskklasser 

Verksamheter delas in i olika riskklasser beroende på brandbelastning. Riskklasserna utgörs av är Låg 

LH (Light hazard), Normal OH (Ordinary Hazard) och Hög HH (High Hazard). Riskklass OH har fyra 

undergrupper som grupperas efter brandspridningsfaktor (OH1, OH2, OH3 och OH4, där OH1 har 

lägst brandspridningsfaktor och OH4 har högst). Riskklass HH har två undergrupper som grupperas 

efter verkningsyta, vattentäthet och varaktighetstid (HHP- High Hazard Production samt HHS- High 

Hazard Storage). Riskklasserna påverkar dimensioner på rören i systemet. I en hög riskklass tillämpas 

större dimensioner än i en låg riskklass för att uppfylla kraven. (Sprinklerhandboken, 2012). 

Riskklass Verksamhet 

LH Verksamhet med låg brandbelastning och liten mängd brännbart material. 

OH 

OH1 

OH2 

OH3 

OH4 

Normal brandbelastning och normal brännbarhet 

Sjukhus, hotell, restaurang, skolor, kontor mm 

Laboratorier, metallbearbetning, bilgarage mm 

Elektroniktillverkning, bilverkstäder, varuhus, köpcenter mm 

Biografer, teatrar, tobaksfabriker, sågverk mm 

HH 

HHP 

HHS 

Hög brandbelastning och hög brännbarhet 

Sågverk, pappersmaskinshallar, gummitillverkning mm 

Lager 
Tabell 03. Riskklasser i olika verksamheter. (SS-EN 12845, 2016). 

Vattenförsörjningen ska vara utförd så att den automatiskt kan förse med minst den erforderliga 

flödes- och tryckkapacitet som sprinklersystemet kräver. Där vattenförsörjningen även används till 

andra brandskyddssystem så som brandpost och brandslang ska varje vattenkälla ha tillräcklig 

kapacitet för att uppfylla minsta krav på varaktighet beroende på riskklass. (SS-EN 12845, 2016). 

Riskklass LH OH HHP HHS 

Varaktighet (min) 30 60 90 90 
Tabell 04. Varaktighet för olika riskklasser. (SS-EN 12845, 2016). 

Riskklassen tillsammans med det beräknade vattenbehovet avgör vilken vattenförsörjning som 

behövs. I kontorsbyggnader definieras brandbelastning och brännbarhet som normal och ingår i 

riskklassen OH1. (SS-EN 12845, 2016). 
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3.5 Tryck 

Placeringen av den hydrauliskt sämsta verkningsytan fastställs genom att identifiera den sämst 

belägna punkten, dvs del av byggnad som ligger längst bort från sprinklercentralen samt högst upp i 

byggnaden. Hydrauliskt sämsta läge ska uppfylla minimikravet för trycket. (Intervju med C. 

Emanuelsson, ÅF). 

 

Bild 05. Hydrauliskt sämsta verkningsyta i enkelsidiga och dubbelsidiga system där 1 redovisar sämsta 

verkningsyta och 2 fyra sämst belägna sprinkler. (SS-EN 12845, 2016). 

Om det kommunala nätet uppfyller det tryck och flöde som erfordras, kan det användas. I vissa 

anläggningar kan förstärkning av tryck och flöde ske med hjälp av sprinklerkonsultens beräkningar 

genom fördelning av vatten, grövre dimensioner på rör samt val av sprinklermunstycken med olika K-

faktorer. I andra mer krävande fall kan pumpar installeras för att förstärka trycket. Om inte ens det 

räcker till behöver en bassäng installeras för att kunna uppfylla kravet på tryck och flöde. (Intervju 

med C. Emanuelsson, ÅF). 



 

15 
  

Tabell 05. Tryck och flödeskrav för schablonberäknade system i riskklass LH och OH. Vattenkällan ska 

kunna leverera minst erforderligt flöde och tryck enligt tabell till varje larmventil. Tryckförlusten i 

rörledningar och den statiska tryckförlusten mellan vattenkällan och respektive larmventil beräknas 

separat. (SS-EN 12845, 2016). 

Statisk tryckskillnad mellan två sammanbundna punkter i ett system beräknas enligt:  

� = 0,098 ×ℎ 

där p är den statiska tryckskillnaden (i bar) och h är det vertikala avståndet mellan systempunkter (i 

meter). 

Lägsta munstyckstryck i sprinkler i den hydrauliskt sämst belägna sprinklern får, när alla sprinkler 

inom verkningsytan samtidigt avger vatten, inte understiga vad som krävs för att uppnå den 

vattentäthet eller enligt tabell, beroende på vilket som är störst. (SS-EN 12845, 2016). 

Riskklass LH OH HHP och HHS 

Tryck i bar 0,70 0,35 0,50 
Tabell 06. Lägsta munstyckstryck i sprinkler i olika riskklasser. (SS-EN 12845, 2016). 
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3.6 Vattentäthet 

Vattentäthet beräknas för det totala flödet i milliliter per minut från en grupp av fyra intilliggande 

sprinkler dividerat med den totala täckningsytan i kvadratmeter för de fyra sprinklerna. Vid färre än 

fyra sprinkler i direkt anslutning till varandra beräknas vattentätheten som det lägsta flödesvärdet 

från någon sprinkler delat med täckningsytan för den sprinklern. Vattentätheten för varje 

verkningsyta eller den skyddade ytan regleras i SS-EN 12845. Täckningsytan för varje sprinkler ska 

avgränsas med linjen som dras mittemellan intilliggande sprinkler i rät vinkel med linjen som ansluter 

sprinklerna till varandra (och gränslinjen för täckningsytan eller halva avståndet till närmaste 

sprinkler beroende på vad som blir störst) bild 04. (SS-EN 12845, 2016). 

 

Bild 06. Fastställande av täckningsyta av sprinkler. (SS-EN 12845, 2016). 

Vattenflöde ur en sprinkler beräknas enligt följande formel 


 = �×√ 

där Q är flöde i liter per minut, K är faktor och P är tryck i bar. (SS-EN 12845, 2016). 

Vattentäthet för vattenspraysprinkler i kontorsbyggnader utgörs av 5 mm/min. (Intervju med C. 

Emanuelsson, ÅF). 

 

  



 

17 
  

3.7 K-faktor 

Strömningsförlusten genom sprinklerhuvudets munstycksöppning benämns som K-faktor och utgör 

en viktig del av sprinklertekniken. Generellt har en liten öppning en mindre K-faktor än en stor 

öppning. 

K-faktorn används bland annat för att beräkna anläggningens tryckbehov. Trycket beräknas enligt 

följande formel: 

 = (
�)� 

där P är tryck i bar, Q är flöde i liter per minut och K är K-faktor. (SS-EN 12845, 2016). 

Tabell 07. Sprinklertyper och K-faktorer för olika riskklasser. (SS-EN 12845, 2016). 

3.8 RTI-värden 

RTI, Response Time Index, är ett sätt att beräkna sprinklers termiska snabbhet och enhet anges i 

metersekund½, (ms)½. Sprinkleranläggning bör vara utformad enligt rekommendationer i SBF 120 och 

ha sprinklerhuvuden med RTI-värde ≤ 50. Aktiveringstid variera beroende på verksamhet. Vanligast 

förekommande är 30 – 60 sekunder. Beräkning av RTI redovisas I SS-EN 12259-1. (Intervju med J. 

Eriksson, ÅF). 

Sprinkler med olika känslighet ska användas i enlighet med tabell 38. När sprinkler finns i ställage ska 

sprinkler i tak ha en känslighet som är lika eller lägre än de som är placerade i ställage.  

(SS-EN 12259-1, 2001). 

Tabell 08. Sprinklerkänslighet för Standard response A, Special response och Quick response. 

(SS-EN 12259-1, 2001). 
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4. Faktainsamling 
Faktainsamling av diverse regelverk och konsekvensutredning har skett via internet då de finns 

tillgängliga för allmänheten. Svenska standarder har lånats från Kungliga tekniska högskolans 

bibliotek för studenter. Handböcker samt branschpraxis och riktlinjer har erhållits från ÅF. Intervjuer 

har skett med olika viktiga nyckelpersoner inom branschen.  
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5. Resultat 
Resultat för denna studie presenteras enligt nedan:  

1. Vad samt vilka styr kravbilden på installation av sprinkler i byggnader i Sverige? 

Kravbilden för installation av sprinkler i byggnader i Sverige styrs redan från riksdagsnivån via 

PBL. Därefter förtydligar regeringen kraven via PBF. Boverket specificerar i sin tur kraven till mer 

detaljerade föreskriftskrav.   

Försäkringsbolagen har ett stort inflytande vid installation av sprinkler även om de inte direkt 

ställer krav på att beställaren måste installera sprinkler i byggnader. Däremot kan 

försäkringsbolagen ställa villkor på att sprinkler ska installeras i vissa typer av högrisk lokaler för 

att avtal ska kunna tecknas med beställaren.  

Vid installation av sprinkler får brandskyddstekniska lättnader göras i vissa fall och byggnader, så 

som tex att öka maximalt tillåtet gångavstånd, lägre brandmotstånd på konstruktioner, 

obegränsad maximal storlek på brandsektion. Dessa är dock allmänna råd och inte 

föreskriftskrav. 

2. Hur djupgående reglerar kraven utförandet samt hur omfattande är reglerna? 

Svensk standard omfattar precisa dimensionerande krav på hur detaljerat sprinkleranläggning 

ska utföras. Dessa krav utformas med fasta storlekar och dimensioner som grundar sig på 

omfattande studier, prover samt statistik. Kraven är strikta och generellt ska avsteg från reglerna 

inte göras. Vid eventuella avvikelser ska dessa kunna styrkas och bevisas att avvikelser medför en 

skyddsnivå som minst är i nivå med Europastandard, till exempel representativa och omfattande 

brandtester samt att de dimensionerande kraven fullständigt dokumenterats. Syftet med strikta 

och detaljerade regler är att undvika risker för felutföranden vid installation av sprinkler. Följer 

installationen de gällande kraven ska anläggningen fungera som den är avsedd för. 

3. Vilka för- respektive nackdelar bidrar dagens kravbild till? 

• Boverkets byggregler är baserad på skydd mot människans liv och hälsa medan 

försäkringsbolagen ställer villkor utifrån egendomsskydds perspektiv. Dessa faktorer 

tolkas som för- samt nackdel beroende vilken part frågan ställs till.  

• Då det inte finns en enhetlig utbildning för ”sprinkleringenjörer” kan regelverk tolkas 

olika mellan olika områden samt branscher. Detta ses som en svaghet inom branschen. 

• Ideell organisation som Sprinklerfrämjandet håller nära samarbete med myndigheter, 

vilket resulterat till förändring i regelverk. Detta medför till fördel att myndigheter får 

bättre kunskap om sprinkler. 

• Interna riktlinjer samt policy mellan olika försäkringsbolag kan skilja sig då dessa inte 

samarbetar gällande villkorsställning för sprinkler även om statistiken bolagen erhålls är 

densamma. Omständigheten bedöms som för- samt nackdel beroende vilken part frågan 

ställs till.   
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6. Slutsats 
Målet med denna rapport är att ge ett informativt perspektiv för tillämpning av sprinkler i enlighet 

med myndighetskrav samt identifiera vilka faktorer som ska tillämpas för att uppnå kraven. Även om 

syftet med arbetet kunnat uppnås och faktiskt överträffats då resultat visar att stor del av installation 

sker utöver myndighetskrav, finns det mycket kvar i ämnet (både tekniskt och juridiskt) att studera 

vidare kring. 

Det viktigaste resultatet för arbetet är att även då myndighetskraven för brandskydd samt 

installation av sprinkler blir hårdare och skarpare är det inte endast de kraven som avgör om 

sprinkler ska tillämpas i byggnader i Sverige. Syftet med sprinkler ur myndighetsperspektiv är att 

rädda liv och hälsa. I många fall där sprinkler installeras i byggnader är för att uppfylla villkoren enligt 

försäkringsbolagen. Egendomsskydd samt försäkringsperspektiv är två faktorer som 

myndighetskraven inte reglerar. Försäkringsperspektivet var inte medräknat i detta arbetet från 

början utan lades till succesivt då bättre inblick i ämnet erhållits med hjälp av intervjuer med olika 

nyckelpersoner inom branschen. 

En viktig faktor som ofta skapar missförstånd är att försäkringsbolagen ställer inga krav på att 

beställare måste installera sprinkler. De är snarare interna riktlinjer och policy som kan variera 

beroende på företag. Beställaren har valmöjlighet att vända sig till alternativa försäkringsbolag om 

beställaren inte vill uppfylla villkor på installation av sprinkler ett försäkringsbolag begär. Det är alltså 

inga krav utan villkor. 

Boverket har vid flertal tillfällen fått frågan om myndigheten inte ska i större omfattning ställa krav 

som inkluderar egendomsskydd. Boverket menar att kraven i byggreglerna redan innebär ett skydd 

av egendom och miljö då de automatiskt kommer med vid reglering för skydd av liv. I PBL samt PBF 

ställs bland annat krav på att brandspridning inom samt mellan byggnader ska begränsas. Boverket 

förtydligar detta i BBR genom krav på exempelvis brandcellsindelning och sprinklersystem. Boverket 

informerar att med ökad kontroll i den PBL som trädde i kraft 2010 har byggprocessen förbättrats, 

vilket syftar till att resulterat en bättre tillämpning av byggreglerna. Gällande egendomsskydd anser 

Boverket att marknaden kan ta ett större ansvar, så som inom andra områden där myndighetskrav 

inte reglerar området. En vanlig jämförelse är att det inte finns myndighetskrav på lås i dörrar men 

försäkringsbolagen erbjuder reducerade premier om beställaren har säkerhetsklassade dörrar eller 

inbrottslarm. Boverket menar att förutsättningar finns för försäkringsbolag att skapa ett liknande 

system för att minska egendomsskador vid bränder för installation av sprinkler. Fördelen med ett 

sådant system är att kraven kan påföras retroaktivt, vilket Boverkets regler inte kan. Slutsatsen kring 

Boverkets uttalanden är att gå tillbaka till regelverk som påminner om RUS 120 där det var 

försäkringsbranschen som var kravställare till installation av sprinkler. 

Ett oväntat resultat efter intervjuer med sprinklerkonsulter på ÅF dök upp gällande att det än idag 

inte finns en enhetlig utbildning för ”sprinkleringenjörer”. Konsulter som yrkar inom sprinklerområde 

har olika bakgrund, oftast en teknisk utbildning. Det finns föreningar och organisationer som håller 

föreläsningar och kortare utbildningar. Därför kan tolkning av regelverk, handböcker samt praxis 

skilja sig beroende på vilket företag konsulten jobbar/jobbat på, vilken mentor konsulten haft vid 

introduktion av yrket samt vilka föreläsningar konsulten gått på. Då det inte finns en enhetlig 

utbildning är konsulterna medvetna om risken att tolkning av regelverken kan variera. Det finns olika 

forum och sprinklerkonferenser där sprinklerkonsulter från hela landet samlas och tar upp kritiska 

moment inom yrket, därav även tolkning av regelverk. Dessa verktyg leder till mer enhetlig 

bedömning samt ovärderlig erfarenhetsöverföring. 
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Ett glädjande resultat av detta arbete är att få reda på att Sprinklerfrämjandet bearbetar och 

samverkar med olika myndigheter såsom Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap för en ökad kunskap, med syfte att utveckla sprinklerteknikens acceptans inom gällande 

byggnadslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta 

följa deras arbete som kan leda till att skapa förbättringar i regelverken med avseende på 

sprinklertekniken. 

6.2 Diskussion  

Eventuell svaghet eller risk med detta arbete är just tolkning av regelverk. Denna svaghet har 

studenten tagit hänsyn till och minskat risken genom att följa upp fakta från litteraturstudie med 

tolkning i form av intervjuer med flertal erfarna nyckelpersoner inom branschen. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Under flyktingsituationen 2016 fick Boverket i uppdrag av regeringen att införa lättnader samt avsteg 

avseende byggregler för tillfälliga anläggningsboende. Bland de lättade kraven ingår 

brandskyddsutförande för verksamhetsklass 3A, 3B samt 4. (ATA – Anpassningar och avsteg för 

tillfälliga anläggningsboenden, 2016). 

• Verksamhetsklass 3A omfattar bostäder.  

• Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden.  

• Verksamhetsklass 4 omfattar hotell, vandrarhem, bed and breakfast, och andra typer av 

tillfälligt boenden. (BBR 24, 2016). 

Sedan flyktingsituationen i Sverige har bränder uppstått vid flertal asylboenden, alltså samtidigt som 

kraven sänkts. Ett intressant arbete är att studera vad dessa lättnader är baserad på, vilka faktorer 

som ingått i beslutet, vad som gör att dessa verksamheter anses kunna uppföras med lägre 

säkerhetskrav samt vilka konsekvenser beslutet kan innebära. Förslagsvis kan statistik samlas in över 

antal bränder i vårdmiljöer där ökat krav med avseende på installation av sprinkler påförts och 

jämföra dessa med statistiskt antal bränder i de verksamhetsklasser som beviljats lättnader och 

avsteg. Utredning kring krav samt behov av sprinkler i asylboenden är även ett tänkvärt ämne. 
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Bilaga A 
Intervjufrågor 

Frågor ställda till AIG, Svenska Brandskyddsföreningen samt Sprinklerfrämjandet presenteras enligt 

nedan (frågorna ställdes även till Trygg-Hansa, FM Global, IF samt Länsförsäkringar, dock utan 

resultat). 

• De myndighetskrav jag hittar där sprinkler ska installeras är enligt BBR i verksamhetsklass 5B 

samt 5C. Övriga verksamheter omfattas alltså inte med myndighetskrav. Vad anser ni om 

detta? Vilka eventuella önskemål har ni gällande förändring av gällande regler? 

• Regler i BBR fokuserar främst på människans liv och hälsa. Egendomsskydd nämns inte i 

reglerna. Vad anser ni om detta? Vilka eventuella önskemål har ni gällande förändring av 

gällande regler? 

• Vilka krav samt hur uppmanar försäkringsbolaget byggherrar att installera sprinkler när 

myndighetskraven inte kräver detta?  

Extra fråga till Sprinklerfrämjandet: 

• På er hemsida står det: ” Bearbeta och samverka med olika myndigheter för en ökad 

kunskap, med syfte att utveckla sprinklerteknikens acceptans inom gällande 

byggnadslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter, ex.vis Boverket och Myndigheten för 

Samhällsskydd & Beredskap (MSB). Detta arbete kan leda till att skapa lagändringar avseende 

sprinklertekniken”. Har ni haft möjlighet att informera myndigheter om era reflektioner? Hur 

har dessa tagits emot om så är fallet? Hur skulle regelverken se ut om ni får påverka dessa? 

 

 


