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Sammanfattning 
Rapporten är sammanställd av två kandidatstudenter vid Kungliga tekniska högskolan på 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design, i samarbete med Säker Vatten AB. Efter tre års 

studier är detta en examinerande rapport för utbildningen. Rapporten är ämnad för alla typer av 

läsare, men utan byggingenjörsexamen likt vår, eller med motsvarande kunskapsnivå så kan läsare 

uppfatta rapporten som svårläst.  

Metoden för rapporten har varit så att författarna kontinuerligt intervjuat aktörer med olika 

intressen för hur branschen utvecklar sig. Aktörerna i fråga har alla mångårig erfarenhet eller en 

relevant utbildning bakom sig. Litteraturstudier har gjorts av föreskrifter, standarder, normer och 

rapporter som behandlar boendesprinkler, rörförläggningar, legionella och vattenskador. Tolkningar 

och utförande av detta baseras på kunskap som införskaffats som ingenjörsstudenter under 

utbildningens gång, allt för att så nyanserat som möjligt närma sig svaret på rapportens 

problemformulering:  

”Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador och tillväxt av 

legionella?” 

Som huvudsyfte har arbetet inneburit att fokusera på problemformuleringen. Problemformuleringen 

har i sin tur fördelats i tre frågor där varje fråga berört olika verksamheter och organisationer i 

branschen.  

1. Frågan specificerar vattenskadorna som kan uppkomma i samband med boendesprinkler. För 

att besvara den frågan har relevanta avsnitt i BBR, standarden SS 883001 samt branschregler 

Säker Vatteninstallation studerats. 

2. Frågan hanterar tillväxten av legionella i boendesprinkleranläggningar. Här har myndigheter 

och branschorganisationer såsom Smittskyddsinstitutet, Svenskt vatten och Stockholm 

Vatten varit till stor hjälp.  

3. Frågan har behandlat vilka krav som ställs på de som projekterar och installerar 

boendesprinkler idag. Utgångspunkten för fråga tre har varit normer från Svenska 

Brandskyddsföreningen som behandlar boendesprinkler, samt VVS-Företagens och 

Sprinklergruppens utbildning för sprinklermontörer.  

Förhoppningen är att den här rapporten ska fungera som underlag för skrivande av branschregler för 

projektering och installation av boendesprinkler. Branschregler som säkerställer att vattenskador och 

tillväxt av legionella undviks.  Med korrekta branschregler så bör förståelsen för boendesprinkler och 

dess effekt öka. Antalet boendesprinkleranläggningar bör då också öka, vilket skulle resultera i ett 

mer brandsäkert Sverige.  

Nyckelord: Boendesprinkler, vattenskador, legionella, branschregler, brandsäkerhet.  
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Abstract 
The report was compiled by two graduate students at the Royal Institute of Technology, Bachelor of 

Science program Constructional Engineering and Design, in collaboration with Säker Vatten AB. After 

three years of study, this is a graded report for our education. This report is intended for all types of 

readers, but without education like ours, or equivalent level of knowledge, the report may be difficult 

to understand. 

The methodology for this report is that the authors continually interviewing actors with different 

interests in how the industry develops. The players in question all have many years of experience or 

relevant training behind. Studies of literature have been made of regulations, codes, standards, and 

reports dealing with residential sprinklers pipe laying, legionella and water damage. Interpretations 

and execution of this is based on the knowledge acquired as engineering students during their 

education, all to approach an answer so nuanced as possible to the problem report: 

 

" How should residential sprinklers be designed and installed in order to avoid water damage and 

legionella growth?” 

As the main work has meant to focus on the problem statement, which in turn is divided into three 

questions, each question touched on various businesses and organizations in the industry. 

1. This question specifies the water damage which may arise in connection with residential 

sprinklers. To answer that question, the relevant section of BBR, the standard SS 883001, as 

well as industry regulations plumbing safety studied. 

2. This question handles the growth of legionella in residential sprinklers. Here are authorities 

and industry organizations such as the Infectious Diseases Institute, Swedish Water and 

Stockholm Water were a great help. 

3. This question has dealt with the demands placed on the projecting and installing of 

residential sprinklers today. The starting point for question number three were standards 

from Swedish Fire Protection Association which deals with residential sprinklers, and training 

for installers of sprinkler.  

This report will hopefully serve as a basis for the writing of industry regulations for design and 

installation of residential sprinklers. Industry regulations which will ensure that water damage and 

the growth of Legionella will be avoided. With proper industry regulations will the understanding of 

residential sprinklers and its effect increase. The number of residential sprinkler installations should 

then also increase, which would result in a more fireproof Sweden. 

Keywords: Residential sprinklers, water damage, legionella, industry regulations, fire safety. 
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Förord 
Det här är vårt examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design på KTH 

Haninge. Den här rapporten har utförts på heltid under våren 2013 och omfattar 15 högskolepoäng. 

Att få vara med och eventuellt påverka brandskyddet i Sverige är ett av de största argumenten inför 

vårt val av examensarbete. Det har varit ett privilegium att få samarbeta med Säker vatten AB för att 

sammanställa den här rapporten som underlag för skrivande av branschregler för projektering och 

installation av boendesprinkler. 

Tack till Fredrik Runius som har varit vår handledare på Säker Vatten AB. Vi vill också tacka Thomas 

Helmersson, Säker Vatten AB, och Rolf Kling, VVS-företagen, som även de hjälpt oss med arbetet.  

Tack till Bengt Adolfi som har varit vår handledare från KTH och hjälpt oss med färdigställandet av 

rapporten. 

Under arbetets gång har vi haft ett nära samarbete med flera medarbetare från olika företag, 

organisationer och myndigheter med olika befattningar som varit till stor hjälp för att möjliggöra och 

slutföra detta projekt på bästa möjliga sätt. Tack till de aktörer som ställt upp på intervjuer och 

möjliggjort färdigställandet av denna rapport. Personerna vi vill rikta ett stort tack till är: 

 Andersen Trond S., Senioringenjör, Direktoratet for byggkvalitet 

 Arvidson Magnus, Brandingenjör, SP Brandteknik  

 Bernelius Cronsioe Caroline, Brandingenjör/Civilingenjör, Boverket 

 Brandsjö Gunnar, Certifieringsingenjör, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering 

 Bratt Peter, Byggtekniskt ansvarig, Länsförsäkringar AB 

 Bäckman Hans, Enheten för teknik och miljö, Svenskt Vatten 

 Eriksson Björn K, Smittskyddsläkare, Stockholm Smittskydd 

 Hedenberg Gullvy, Sekreterare i Dricksvattenkommittén, Svenskt Vatten  

 Hjort Jens, Project Manager, Brandskyddsföreningen  

 Holmstedt Gösta, Operation Manager, Sprinklerfrämjandet 

 Lindell Marcus, Projekteringschef, Imtech VS-teknik Sprinkler 

 Ljunggren Pia, Riskingenjör, Trygg-Hansa 

 Nilsson Bjarne, VD, Mälarsprinkler 

 Nilsson Christer, Projektchef, Folkhem 

 Mårtensson Bill, Anslutningsenheten, Stockholm Vatten 

 Sandin Sara, Brandingenjör, Storstockholms brandförsvar 

 Slagbrand Per, VD, Nordic Sprinkler 

 Svensson Håkan, Sprinklerdesigner, Brandgruppen 

 Zetterström Hans-Eric, Brandingenjör, Länsförsäkringar AB 

 Wernborg Anders, Konstruktör, Folkhem 

 Östman Birgit, Research leader, SP Trä 

Vi vill även passa på att tacka vår examinator Per Roald, programansvarig Byggteknik och Design på 

KTH. Tack också till Arne Haglund, utbildningsledare på KTH som har fungerat som en vägledare och 

mentor under hela utbildningens gång.  

Hampus Asp och Adam Mohammadi 

Haninge, maj 2013 



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

  



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

Begreppsförklaring 

Standarder 

SS-EN12845 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Automatiska sprinklersystem 

– Utförande, installation och underhåll 

SS-EN 12259 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- 

och vattenspraysystem 

SS 883001  Svensk standard. Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, 

installation och underhåll. Identisk med INSTA 900-1 

SS 883002 Svensk standard. Krav och testmetoder för sprinkler och tillhörande 

brickor. Identisk med INSTA 900-2 

SS-EN 1717  Vattenförsörjning – Skydd mot förorening av dricksvatten – Allmänna 

krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning 

SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet 

INSTA 950 Nordisk standard gällande tekniska byten i byggnader 

INSTA 900-3  Nordisk standard gällande dimsprinkler 

Normer 

SBF 1003  Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar 

SBF 1018:3   Behörig ingenjör vattensprinkler  

SBF 1020:3   Norm Anläggarfirma vattensprinkler 

SBF 1030  Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler 

SBF 120:7   Regler för automatiskt vattensprinklersystem  

SBF 141  Anvisningar för besiktningsman 

SBF 142:1   Anvisningar för anslutning av vattensprinkleranläggning  

SBF 2008:1   Behörig ingenjör boendesprinkler  

SBF 2009:1   Anläggarfirma boendesprinkler 

SBF 501:1   Regler för boendesprinkler  

Förklaringar 

Bar Enhet för tryck definierad som 100 000 Pascal = 1 Bar 

Tekniska byten Avsteg från det passiva brandskyddet kan göras om sprinkler är 

installerat 

Våtzon 1  Väggytor vid duschplats och en meter utanför dessa och hela golvytan. 
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Förkortningar 

AB   Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

ABK Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet 

ABT  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader med avseende på 

byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

BAFSA British Automatic Fire Sprinkler Association 

BIBS Behörig ingenjör boendesprinkler 

BBR  Boverkets Byggregler 

BBV   Byggkeramikrådets branschregler för våtrum  

EES  Europeiska frihandelssammanslutningen 

GVK   Golvbranschens Våtrumskontroll 

KTH  Kungliga Tekniska Högskolan 

LTH  Lunds Tekniska Högskola 

MSB   Myndighet för samhällsskydd och beredskap 

NFPA  National Fire Protection Association 

RTI-värde  Re-spons Time Index  

Det värde som avgör sprinklerhuvudets aktiveringstid  

SBSC  Svensk Brand och Säkerhetscertifiering 

SBF   Svenska Brandskyddsföreningen 

SP  Sveriges tekniska forskningsinstitut 

VVS  Ventilation, Värme och Sanitet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige omkommer cirka 100 personer varje år i bostadsbränder, bränder som skulle kunna 

förhindras med hjälp av boendesprinkler. Istället för att rummet blir övertänt inom fem minuter så 

aktiveras ett eller flera sprinklerhuvud där det brinner, på så vis kontrolleras branden. När branden 

kan kontrolleras så ökas brandsäkerheten och tiden för säker utrymning. Boendesprinkler kommer 

ursprungligen från USA, det är också där systemet har utvecklats mest genom åren. Det 

introducerades på marknaden i början av 1970-talet, NFPA publicerade de första 

installationsanvisningarna. I Sverige är det dock ovanligt med just boendesprinkler, men traditionella 

sprinkler förekommer i publika utrymmen och lagerlokaler. 1 

Pensionärer som bor i äldreboende har fem gånger så hög sannolikhet att drabbas av en dödsbrand 

jämfört med resterande boendemiljöer i landet. Detta rapporterar MSB i sin redogörelse ”Rimligt 

brandskydd i olika boendemiljöer” som de fått i uppdrag att genomföra av regeringen. Rapporten 

överlämnades till regeringen i maj 2011 där huvuduppgiften var att undersöka hur brandskyddet bör 

ökas för de äldre som bor på särskilda boenden. Automatiska släcksystem blev, efter ett övergångsår, 

den 1 januari 2013 obligatoriskt vid nybyggnation och renovering av sjukhus, vårdhem och 

äldreboenden, detta efter krav från Boverket. Det nya lagkravet kommer att medföra en kraftig 

ökning av installationer av boendesprinkler, vilket gör att boendesprinklermarknaden kommer att 

växa mycket. 2 

”Vi har definitivt redan sett konsekvenserna av ändringarna av BBR och vi har idag direkt kontakt 

med flera kommuner och landsting som planerar installation av sprinkler i sina fastigheter.” 3 

 

Med en växande marknad så uppkommer också nya principlösningar i takt med att nya leverantörer 

äntrar marknaden. Med branschregler för installation av boendesprinkler kan dessa lösningar 

begränsas inom vissa ramar, vilket skulle leda till att vattenskador och tillväxt av legionella i ledningar 

för boendesprinkler undviks. 

1.2 Syfte och mål  
Den här rapporten är menad att fungera som underlag för skrivande av branschregler för 

projektering och installation av boendesprinkler. Med branschregler minskas risken för vattenskador 

samt tillväxt av legionellabakterier i sprinklersystemen. För att kunna få fram underlag för 

branschregler arbetades en problemformulering fram. Problemformulering delades upp i tre stycken 

delfrågor för att underlätta arbetet och att göra målet mer mätbart. 

  

                                                             
1
 Östman, Birgit och Arvidsson, Magnus och Nystedt, Fredrik. Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter och 

brandskyddsprojektering med nya möjligheter. Göteborg, 2002 
2 Andersson, Göte. Sprinkler Del 2: Jättemarknad väntar. VVS-Forum. Mars 2012 
3
 Michael Eriksson, VD Bravida/C2M, Citat från: Andersson, Göte. Sprinkler Del 1: Nya regler i BBR. VVS-Forum. 

Februari 2012 
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Problemformulering 

Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador och tillväxt av 

legionella? 

Delfrågor 

1. Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador? 

2. Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika tillväxt av legionella? 

3. Vilka krav ska ställas på de som projekterar och installerar boendesprinklersystem? 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kring boendesprinkler och att få in branschregler för installation av boendesprinkler kan ses 

enormt, därför är avgränsningen som problemformuleringen anger. Den här rapporten ska alltså 

endast reda ut hur boendesprinkler ska projekteras och installeras för att undvika problem med 

vattenskador och tillväxt av legionella.  

Rapporten behandlar alltså inte hur traditionella sprinkler ska projekteras, därför har ingen 

djupdykning gjorts i normerna som behandlar sådana sprinkler. Rapporten kommer enbart att 

behandla boendesprinklersystem byggda enligt SS 883001 och som är kopplade till 

tappkallvattenledningar som är anslutna till det allmänna vattenledningsnätet.  

Det här arbetet motsvarar en kandidatexamen, det vill säga 15 högskolepoäng vilket uppfyller 10 

veckors studier på heltid per student. Startskottet för arbetet var den 12 mars 2013 och rapporten 

färdigställdes den 17 maj 2013.  

1.4 Metoder och material 

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med flera aktörer från olika delar av branschen, detta för att rapporten ska 

vara akademisk och opartisk. Aktörerna vi har intervjuat och kort fakta om dessa, återfinns i kapitel 

5.1. Frågorna vi ställt till personerna har i viss mån varierat, beroende på vilken inom del av 

branschen de är verksamma. Dock så har flertalet kärnfrågor varit med på samtliga intervjuer, detta 

för att rapporten är av akademisk sort och synpunkter från samtliga delar av branschen är viktiga. 

Dessa kärnfrågor har hjälpt till att forma arbetet och dess slutsats.  

Litteraturstudier 

Föreskrifter, standarder och normer som berör sprinkler har studerats för att reda ut vad som gäller 

för boendesprinkler och hur det ska projekteras och installeras för att undvika vattenskador och 

tillväxt av legionella.  Viktiga föreskrifter som har studerats är BBR avsnitt 5 och 6. Standarden som 

främst har studerats är SS 883001. Normerna som har undersökts är de som SBF givit ut som 

behandlar boendesprinkler och anslutning till det allmänna vattenledningsledningsnätet. Även annan 

facklitteratur, reportage och tidigare rapporter som berör boendesprinkler och legionella har 

studerats.  
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Seminarier 

Två seminarier har besökts för att få information och erfarenheter från branschen. 

1. Seminarium om trygga och friska fastigheter, anordnat av Säker Vatten AB.  

2. Sprinklerseminarium, anordnat av Brandskyddsföreningen.  

Platsbesök 

Platsbesök hos Folkhems produktion av åttavåningshus har gjorts för rapportens skull, där alla 

lägenheter i fastigheten är försedda med boendesprinkler. Platsbesök har också gjort i en villa där 

boendesprinkler är installerat. Mer om de besöken i kapitel 5.4.  

Handledning  

Under rapportens gång har mycket information insamlats och intrycken från branschen har varit 

stora. För att få ut det bästa av arbetet har handledarna till den här rapporten, Bengt Adolfi och 

Fredrik Runius, kontinuerligt fungerat som bollplank och rådgivare. När osäkerhet funnits i 

rapportskrivandet har de funnits till hand för att hjälpa till. Med sina kunskaper och erfarenheter från 

branschen har de varit till stor hjälp. 

Rapportskrivning 

I takt med att information samlats in från intervjuer, seminarier, litteraturstudier och platsbesök har 
rapporten skrivits parallellt. Detta för att det är först när fakta dokumenteras som det upptäcks vad 
som behöver kompletteras. 

Alternativa lösningsmetoder 

Problemformuleringen har lösts på det sätt författarna har ansett det mest lämpligt, genom att 

studera boendesprinkler utifrån styrande dokument och att själva fråga branschen relevanta frågor. 

Det är möjligt att lösa uppgiften genom att bara noggrant studera styrande dokument eller via 

intervjuer med rätt aktörer, men författarna anser inte att de alternativen skulle ge ett rättvist 

resultat.   

1.5 Hur definieras boendesprinklervatten? 
Då det inte finns någon tydlig definition av vad sprinklervatten är klassat som i BBR, därför har 

författarna varit i kontakt med Boverket för att ta reda på vilket vatten det klassas som, tappvatten 

eller övrigt vatten. Efter en viss tids arbete och en frekvent dialog med Boverket fick författarna 

följande svar: 

”Om dricksvatten finns i sprinklerledningarna är det vattnet att betrakta som tappvatten.  Om det 

vattnet som finns i sprinklerledningarna inte är tappvatten, t.ex. om vattnet hämtas från en sjö, så är 

det övrigt vatten.” – Caroline Bernelius Cronsioe, brand- och civilingenjör, Boverket  

Definitionen var viktig för att få svar på problemformuleringen som rapporten ska besvara, då BBR 

anger olika funktionskrav på tappvatten och övrigt vatten. Caroline angav också att samtliga 

tillämpliga krav som kan appliceras på boendesprinkler i BBR avsnitt 6:6 ska uppfyllas.  

I kapitel 6 analyseras konsekvenserna av denna definition.   
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Boendesprinkler, en växande marknad 
Sprinklerverksamheten är på väg att expandera. Boverkets nya byggregler innebär obligatoriska krav 

på sprinkler vid nyproduktion och renovering av sjukhus och äldreboenden, där personer som har 

nedsatt förmåga sätta sig själva i säkerhet befinner sig. Det vill säga, enligt Boverket, den 

verksamhetsklass som kallas verksamhetsklass 5 B.  

Sjukhusen ska utrustas med traditionella sprinklersystem, enligt den europeiska standarden SS-EN 

12845. Äldreboenden kan utrustas med boendesprinkler enligt SS 883001. Boendesprinkler är en 

mycket enklare installation än traditionella sprinkler, då boendesprinkler endast behöver anslutas till 

en kallvattenservis till skillnad från det mer komplicerade system som traditionella sprinkler har. 4 

En av de största förändringarna från den äldre versionen av BBR är just brandskyddet. BBR:s nya krav 

angående boendesprinkler är ett positiv steg mot rätt håll, detta anser brandskyddsföreningen som 

har i uppgift att stärka Sveriges brandskydd. 2009 och 2010 installerades cirka 30 000 

boendesprinklermunstycken i Sverige, att installera ett helt system kostar 200-300 kronor per 

kvadratmeter, motsvarande 1-2 % av totala byggnadskostnaden.  5 

I dagsläget finns ungefär 20 certifierade företag som arbetar med sprinkler, där Imtech (f.d. NVS), 

Bravida/C2M och YIT är några av de största aktörerna. De tror att det kommer att ske en tillväxt 

framöver inom sprinklerverksamheten som är direkt kopplade till Boverkets nya krav. 6 

  

                                                             
4 Caroline Bernelius Cronsioe - Boverket 
5
 Andersson, Göte. Del 1: Nya regler i BBR. VVS-Forum. Februari 2012 

6
 Ibid 
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2.2 Säker Vatten AB 
Vattenskador kostar ungefär tio miljarder kronor årligen.7 I BBR anges funktionskraven för 

tappvatteninstallationer, men det finns inga regler för utförandet av rörförläggning. Det har istället 

överlåtits till branschorganisationer. Säker Vatten AB grundades år 2005 efter initiativ av VVS-

företagen. Detta gjordes för att minska på vattenskadekostnader genom att införa branschregler 

Säker Vatteninstallation och på så sätt förhindra uppkomsten av egendomsskador och personskador 

på grund av bristfälliga rörinstallationer. Branschreglerna är framtagna med Boverkets Byggregler 

som utgångspunkt. Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra 

branschreglerna, att kontrollera och auktorisera VVS-företag samt att utfärda branschlegitimationer. 

Servicebolaget Säker Vatten AB och branschregler Säker Vatteninstallation ägs av VVS-Auktorisation. 

Det är en ekonomisk förening vars medlemmar är auktoriserade VVS-företag. I föreningens styrelse 

sitter utvalda medlemmar från föreningen. 8 

 

Figur 1. Logotype Säker Vatten AB. Källa: sakervatten.se 

  

                                                             
7
 Peter Bratt – Länsförsäkringar AB 

8
 Säkervatten.se 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel av rapporten redovisar relevant bakgrundsfakta som finns i skriftlig form. I kapitlet 

anges också vilka krav som gäller för boendesprinkler idag, som är relevanta för vår 

problemformulering.  

3.1 Boendesprinkler 
”Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess 

främsta uppgift är att rädda liv. Det installeras i de delar av bostaden där dödsbränder sker och 

kombineras alltid med brandvarnare.” 9 

Boendesprinklersystem är konstruerat enligt principen våtrörsystem vilket betyder att det är ett 

vattenfyllt rörsystem. Våtrörsystem är ett enkelutlösningssystem som innebär att ett rörsystem med 

slutna sprinklerhuvud som påverkas individuellt av brand. Cirka 97 % av alla bränder släcks eller 

kontrolleras i byggnader med sprinklersystem. 10 

Detta system är anpassat för boendemiljö och inga andra verksamheter. Ledningarna är kopplade i 

de flesta fall direkt till det allmänna vattenledningsnätet, om trycket är för lågt så ska man 

komplettera med en tryckhöjningspump.  För att avgöra om en tryckhöjningspump behövs, utförs ett 

förberedande kapacitetsprov. Utformningen av systemet är begränsad, dragningarna är förenklade, 

det är tänkbart att istället för larmventil installera en flödesvakt vilket innebär att kostnaderna kan 

reduceras. 11 

En larmventil är konstruerad som en backventil med en klaff som i normalt tillstånd håller 

genomströmningen stängd. Det går att ha olika anslutningar till en larmventil, en av dessa 

anslutningar kan vara en tryckvakt som sänder en signal till ett lokalt bemannat centrum eller till en 

central larmmottagare, då anordningen aktiveras. Klaffen utsätts då för ett genomlopp och trycket 

minskas. Med hjälp av en flödesvakt så kan man få en mer detaljerad upplysning om var i en 

sprinklerledning som munstycket har aktiverats, också här monteras en tryckvakt som ger en signal 

till ett lokalt bemannat centrum eller till en central larmmottagare. Provventiler, som alltid ska 

monteras i samband med flödesvakten, ser till att funktionen i flödesvakten testas. Både larmventil 

och flödesvakt har en larmfördröjning på en minut för att det inte ska larma i onödan vid mindre 

tryckstötar. 

Boendesprinklermunstycken har ett lågt RTI-värde och eftersom dessa sprinkler endast är avsedda 

för boendemiljöer så är även K-faktorn relativt lågt. RTI-värde är det värde som avgör 

sprinklerhuvudets aktiveringstid, hur snabbt ett sprinklerhuvud aktiveras. Flödesspridningen ur 

munstycket fastställs av dess K-faktor. Flödet på sprinklerhuvuden motsvarar 60-70 liter per minut. 

Varaktigheten för boendesprinkler varierar från 10 till 30 minuter beroende på dess typ av system. 

Ett boendesprinklerhuvud tar hand om mer än 90 % av alla bränder i bostadsenheten.  

Tillförlitligheten för boendesprinklersystem är hög men eftersom installationen är förenklad är det 

väldigt viktigt att installationen av boendesprinkler görs enligt gällande monteringsanvisning.12 Det är 

                                                             
9
 Östman, Arvidsson och Nystedt. Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter och brandskyddsprojektering med 

nya möjligheter. 
10 Ibid 
11

 Hjort, Jens. Automatiska vattensprinklersystem. Stockholm, 2010 
12

 Ibid  
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även möjligt att installera dessa munstycken dolda eller infällda för att undvika mekanisk påverkan, 

se figur 3. Sprinklerhuvud installeras antingen i taket eller i väggen, exempel i figur 4. 

 

 

Figur 2. Inkommande servis boendesprinklersystem typ 1. Foto och illustration: Adam Mohammadi 
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Figur 3. Infälld sprinkler i undertak, i detta fall utan skyddslock. Folkhems produktion i Sundbyberg. Foto: Adam 
Mohammadi 

 

 

Figur 4. Sprinklerhuvud. Den till vänster är till för väggmontage, övriga är till för montering i tak. Foto: Adam 
Mohammadi 
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Ett sprinklerhuvud är en temperaturstyrd ventil som öppnas för att frigöra vatten när det 

värmekänsliga elementet når en specifik temperatur. De flesta sprinklerhuvuden som installeras idag 

är av typen med en glasbulb. Denna bulb är fylld med en vätska och en liten bubbla av luft. När 

bulben värms till sin driftstemperatur expanderar vätskan och komprimerar luftbubblan, den 

expanderande vätskan bildar då en fraktur på glasbulben. Detta tillåter frisättningen av vattnet i 

rörsystemet bakom sprinklerhuvudet. 

Boendesprinkler har en aktiveringstemperatur på 68 °C. Undantag görs i varmare utrymmen, 

exempelvis bastu eller badrum. Utgångspunkten är att försöka välja en aktiveringstemperatur som är 

minst 30 °C över allmän omgivningstemperatur. Aktiveringstemperaturen visas genom den 

rödfärgade vätskan i glasbulben. 13 Sprinklerhuvudets värmekänslighet visas genom färgen på 

vätskan. Andra färger och temperaturer visas i tabell 1.  

°C 57 68 79 93/100 121/141 163/182 204/260 

Bulb orange röd Gul grön blå malva svart 

Tabell 1. Aktiveringstemperaturer, färgen på vätskan i glasbulben anger aktiveringstemperaturen. Källa Hjort. 
Automatiska vattensprinklersystem 

 

  

Figur 5. Sprinklerhuvuden med olika vätskefärg. Foto: Adam Mohammadi 

 

  

                                                             
13

 Hjort. Automatiska vattensprinklersystem. 
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Boendesprinklers huvuduppgift är att rädda liv genom att människor kan sätta sig i säkerhet innan 

huset brunnit ner, men i praktiken skyddar boendesprinkler även egendom. Förhoppningen är att 

detta system ska användas i alla typer av boende, inte bara där det är obligatoriskt.  Det som skiljer 

traditionella sprinklersystem mot boendesprinkler är dels att traditionella sprinklersystem är till för 

att skydda egendom inom olika verksamheter som industri, lager, affär och liknande. Rent tekniskt så 

skiljer sig dessa två system i vattenflöde och att det är längre varaktighet från vattenkällan, 

varaktigheten på det traditionella sprinklersystemet är oftast som lägst 60 minuter. Detta för att 

kraven på det traditionella sprinklersystemet är mycket högre jämfört med boendesprinkler när det 

gäller skydd av egendom. 14 

 Boendesprinkler Traditionell sprinkler 

Vattenflöde 60- 70 l/min 200-500 l/min 

Varaktighet 10-30 minuter Minst 60 minuter 

Dimensionering Dimensionerat för aktivering av 

2-4 sprinklerhuvud 

Dimensionerat för aktivering 

betydligt fler aktiveringar 

Servis Kan anslutas till 

tappkallvattenledningen från 

kallvattenservisen 

Egen servis 

Kostnader Lägre installationskostnader 

pga. enklare dragningar, 

larmventil kan bytas ut mot 

flödesvakt 

Dyrare installationer än 

boendesprinkler 

Syfte Rädda liv Rädda egendom 

Tabell 2. Skillnad boendesprinkler och traditionell sprinkler. Fakta från artikel Löfvendahl, Anders. Sprinkler av 
amerikansk modell kan rädda liv i bostäder. Husbyggaren. Nr 2 2002 

  

                                                             
14

 Östman, Arvidsson och Nystedt. Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter och brandskyddsprojektering med 
nya möjligheter. 
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Installationen av boendesprinkler sker oftast inom boytan, man ska inte installera boendesprinkler i 

områden som vinden, källaren och garaget. Andra ytor inom boendemiljön som man inte installerar 

boendesprinkler är sådana utrymmen där risken för dödsbränder är lågt, det kan vara toaletter och 

badrum utan tvättutrustning och garderob. 15 

Rum och utrymmen som 

inte behöver sprinklas 

Exempel på rum och 

utrymmen utan sprinkler 

Undantag, utrymmen som ska 

sprinklas 

Rum och utrymmen inom 
bostadsenheten med låg risk 
för brand 

Toalettrum, badrum, 
garderob, linneskåp och 
skafferier 

1. Toalettrum eller badrum 
försedda med eller förberedda 
för eldrivna maskiner 

2. Förråd för kläder och dylikt 
inom bostadsenheten 

3. Bastu 

Utrymmen som inte 
utnyttjas för boende och 
som är brandtekniskt 
avskilda från 
bostadsenheten 

Förråd, tvättstuga, 
avfallsrum, soprum, 
pannrum, garage, icke 
inredningsbara vindar, 
kryputrymmen  

 

Hisschakt och hissmaskinrum   

Installationsutrymmen Installationsschakt, 
undertaksutrymmen, 
installationsgolv 

 

Utrymningsvägar  Korridorer i hotell som utgör 
utrymningsväg 

Utrymmen som står i direkt 
förbindelse till det fria eller 
är helt belägna utomhus 

Balkonger, loftgångar, 
verandor, entréer med 
skärmtak, carports samt 
oisolerade, ouppvärmda 
inglasade balkonger 

 

Tabell 3. Utrymmen som inte behöver förses med boendesprinkler. Källa: Östman, Arvidsson och Nystedt. 
Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter och brandskyddsprojektering med nya möjligheter.  

                                                             
15

 Ibid. 
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Fördelar med boendesprinkler 

Räddar liv  

Boendesprinkler aktiveras där branden uppstår och på så sätt kontrolleras branden. Det ger en ökad 

evakueringstid och människor i byggnaden kan sätta sig själva i säkerhet, alternativt i vårdhem om 

man är rörelsehindrad bli förd till säkerhet av personal. Boendesprinkler räddar liv också genom att 

det reducerar rökutvecklingen och på så sätt sprids inte farliga rökgaser.  

Räddar egendom 

Boendesprinklers främsta uppgift är att rädda liv men ett boendesprinklersystem kan också skydda 

egendom. 

Figur 6. Brandskador med och utan boendesprinkler. Källa: Östman, Arvidsson och Nystedt. Boendesprinkler räddar liv – 
Erfarenheter och brandskyddsprojektering med nya möjligheter. 

Pålitligt och snabbt brandsläckningssystem 

Sprinklersystem har en hög tillförlitlighet, cirka 97 % av alla bränder släcks eller kontrolleras i 

byggnader med sprinklersystem.  

Tekniska byten  

Tekniska byten kan finansiera delar av installationskostnaden, i vissa fall även hela 

installationskostnaden. Boendesprinkler ger via tekniska byten också en möjlighet till en mer flexibel 

utformning av byggnaden, exempelvis så kan utrymningsvägar bli längre och brandceller större. 

Folkhems produktion i Sundbyberg av åttavånings trähus med träfasad gjordes möjlig tack vare 

boendesprinkler.  

Räddningstjänsten arbete underlättas 

Räddningstjänsten behöver inte tillta lika stora resurser med personal och släckvatten. 

Sprinklersystemen är kopplade till larmsystem, räddningstjänsten larmas då och anländer till 

olyckplatsen. Detta är viktigt då boendesprinklers syfte bara är att begränsa bränder.  

Låga kostnader 

Boendesprinkler är billigt i underhåll och systemet håller ofta under hela byggnadens livstid. 

Installationen kostar i regel bara 1 – 2 % av den totala byggnadskostnaden. Priset per kvadratmeter 

är cirka 200 – 300 kronor.  



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

14 
 

Samhällsekonomiskt lönsamt 

Det är bevisat att det är samhällsekonomiskt lönsamt att installera boendesprinkler i vårdmiljöer. 

Detta redovisas ”Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 BBR (BFS 

2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)”.  

Skyddar miljön 

Ett sprinklersystem begränsar bränder och därmed dess utsläpp till atmosfären. Det är även 

vattenbesparande då det är det mest effektiva sättet att släcka bränder. 16 

Tydlig standard 

Standarden är väldigt tydlig att sprinklervatten som ansluts till tappvatten ska ha samma krav på 

tryck, flöde och återströmningsskydd som dricksvatten.  

Små vattenmängder släcker mycket 

Sprinklersystem släpper inte ut vatten i rum där det inte brinner, i de flesta fall är det bara ett 

sprinklerhuvud som aktiveras.  

Enkla installationer 

Boendesprinkler är ofta enkla rörsystem och det tar lite plats.  

  

                                                             
16

 Östman, Arvidsson och Nystedt. Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter och brandskyddsprojektering med 
nya möjligheter.  
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Nackdelar med boendesprinkler 

Kostnaden  

Faktum är att det ofta ses som en extra kostnad för beställare att installera boendesprinkler. Fördelar 

med boendesprinkler och tekniska byten är något som en beställare inte brukar ta hänsyn till. 

Vattenskador 

Det kan uppstå vattenskador från boendesprinkler, även om det är väldigt sällsynt. I de fall där 

vattenskador uppstår så är det här anledningarna: 

 Mekanisk aktivering – Föremål eller människor kommer åt glasbulben på sprinklerhuvudet så 

att den spräcks. Detta kan undvikas genom dolda sprinklerhuvud och skyddskorgar  

 Frysning – Även det kan göra att glasbulben spricker  

 Ej fackmannamässigt utförda installationer – Presskopplingar är inte ordentligt pressade eller 

systemet är inte tryck- och täthetskontrollerat innan driftsättning  

 Sprinklervatten rinner även efter att branden är släckt - Varaktigheten för boendesprinkler är 

10 – 30 minuter. Om brandmän eller fastighetsägare upptäcker att så är fallet så kan detta 

motverkas med hjälp av en sprinklerkil eller att huvudventilen stängs av  

 Känsliga bulbar – Bulbarna i sprinklerhuvudet kan repas vid installationen, detta kan 

motverkas genom att låta plastskyddet sitta kvar på munstycket ända tills det att systemet 

tas i drift 

 

Figur 7. Det orangea skyddet förhindrar repning av glasbulben. Folkhems produktion i Sundbyberg. Foto: Adam 
Mohammadi 
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Myter om sprinkler 

Det finns idag många negativa myter om sprinkler och dess effekt. I den här delen av rapporten 

bemöts några av myterna för att konfrontera dessa. 

Utlöses inte alla sprinklerhuvud på en gång? Det ser man på TV! 
Nej, varje sprinklerhuvud är en fristående värmedetektor och fungerar endast när den 

förutbestämda temperaturen som den är inställd på nås. Detta är normalt 68 °C, så bara huvudena i 

omedelbar närhet av en brand kommer att fungera. Det är också därför sprinklers inte ger falskt 

alarm, till skillnad från rökdetektorer kommer de inte att fungera om du bränner toast eller låter 

ånga från dusch fly från badrummet. Sprinklerdysorna kan bara fungera på deras förinställda 

aktiveringstemperatur. De skildringarna av sprinkler på TV och i filmer är nästan alltid fel. 

Sprinkler orsakar mer vattenskador än räddningstjänsten 

Ett sprinklerhuvud utlöser mellan 60 – 70 liter vatten per minut. Urladdningen kommer att börja runt 

10-30 sekunder efter branden producerar tillräckligt med värme för att driva sprinklerhuvudet. Ingen 

brandkår kommer sannolikt att nå de anläggningar där det brinner på mindre än fyra minuter och det 

är osannolikt för dem att få kontroll över brandhärden 5 – 10 minuter efter att de har blivit kallade. 

Brandposter har ofta kapacitet att leverera mellan 1500 – 2500 liter per minut. I utkanten av 

vattenledningsnätet, till exempel i bostadsområden, så kan kapaciteten vara betydligt lägre, närmare 

600 liter per minut.17 När brandmännen kommer fram, kommer de troligen att pumpa minst 600 liter 

vatten per minut på vad som oundvikligen har blivit en betydligt större brand. Alltså orsakar då 

räddningstjänsten betydligt större vattenskador än sprinkler.  

Om sprinkler ger falsklarm, kommer inte de att skapa en hel del skador? 

Sprinkler kan inte ge falskt alarm. Det enda sättet de kan utlösas på är när luften runt dem når 

huvudets förutbestämda temperatur. De kommer inte att reagera på rök, damm eller ångor från 

spray. Det stämmer dock att några huvuden varje år skadas av mekaniskt påverkan. Detta kan 

undvikas med hjälp av burar som monteras rund sprinklerhuvudet. Det är även möjligt att installera 

dolda boendesprinkler.  

Finns det inte en risk att vandalisera ett sprinklersystem? 

Sprinkler kan skadas avsiktligt, men detta är något extremt sällsynt. Om detta sker, kommer den 

skyldige bli väldigt våt och lätt att identifiera. Alla sprinklersystem förses med flödesvakt eller 

larmventil så att de närvarande uppmärksammas vid en sprinkleraktivering. I många fall är larmet på 

larmventilen eller flödesvakten anslutet till en larmcentral.  

  

                                                             
17

 Särdqvist Stefan. Vatten och andra räddningsmedel. Kalmar, 2006 
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Finns det inte en risk för sprinkler att orsakar legionärssjukan? 

Det har varit omfattande forskning av en rad organisationer över hela världen som visar att det inte 

finns någon realistisk chans att allmänheten kommer i kontakt med legionellabakterier från ett 

sprinklersystem när det är verksamt. Även om det kan finnas en liten, statistiskt möjlighet att en 

underhållstekniker skulle insjukna när han står under en sprinkler som han ska ta bort. Provning av 

vatten i sprinkleranläggningar har gjorts av BAFSA och Stockholm Vatten, och inte i något av fallen 

har man kunnat påvisa tillväxt av legionellabakterier. Dessa rapporter är följande: 

 Dr. Richard Bailey, Legionella and firefighting systems. Watford, 1999 

 Berg Christer och Hedenström Ralf, Stockholm Vatten, Orienterande undersökning av 

vattenkvalitet i några sprinkleranläggningar avsedda för brandsläckning i Stockholms 

kommun. Stockholm, 2005 

Är inte sprinkler dyra att underhålla? 

Till skillnad från andra brandskyddssystem som kan behöva frekvent uppdatering eller utbyte, 

behöver sprinklersystem bara grundläggande underhåll.  
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3.2 Legionella 
Idag vet man att det finns ungefär 50 olika arter av legionellabakterier, där Legionella pneumophila är 

den vanligaste bakterien som gör att den drabbade sjuknar in i legionärsjuka. Legionellabakterier 

förekommer naturligt i sjöar och vattendrag. Tillväxten för bakterien sker mellan 25-40 °C, den trivs 

bäst i stillastående vatten mellan 30-40 °C. Överföringen av bakterien till människan sker inte genom 

vatten som dricks utan genom aerosoler som följer med ner i lungorna vid inandning, till exempel när 

man duschar. Legionella upptäcktes på 1970-talet i USA, då amerikanska legionärer insjuknade och 

flera av dem avled av en allvarlig lunginflammation. Den här formen av lunginflammation var tidigare 

okänd och benämndes nu som legionärssjuka.  

 

Figur 8. Legionellabakteriens påverkan av temperatur. Källa: Stålbom, Göran & Kling, Rolf. Legionella, risker i VVS-
installationer. 2002 

Tiden mellan smittotillfället och tidpunkten då sjukdomen bryter ut är 2-10 dagar. Symptom som den 

drabbade får kan vara feber, muskelvärk, torr hosta, diarré och förvirring. Drygt 100 svenskar 

drabbas varje år av legionärssjuka, knappt hälften av dessa smittas när de är utomlands. Det antas 

också finnas ett mörkertal då sjukdomen är svår att diagnostisera. Dödligheten för de som drabbas av 

legionärssjuka är 10-15 %. En annan sjukdom som legionellabakterien orsakar är pontiacfeber. Den 

sjukdomen är lindrigare än legionärssjukan och den är dessutom självläkande. Symptomen för 

pontiacfeber är väldigt lika symptomen för influensa.18  

Boverkets byggregler anger följande riktlinjer för skydd mot legionella: 

 Oavsiktlig värmning av dricksvatten ska undvikas 

 Stillastående varmvatten ska ha en temperatur på minst 60 °C 

 Installationer av varmvatten ska ge lägst 50 °C vid tappstället 

 Cirkulerande varmvatten ska hålla lägst 50 °C i hela systemet 19 

                                                             
18

 Stålbom, Göran & Kling, Rolf. Legionella, risker i VVS-installationer. Stockholm 2002 
19

 BBR 6:622 
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3.3 Funktionskrav från BBR 
För den här delen av rapporten har BBR granskats, och de avsnitt som behandlar boendesprinkler 

och dess utformning är angivna i det här kapitlet, orsaken till varför de är angivna anges också. Exakt 

vad som står under varje rubrik återfinns i bilaga 1.  

BBR Avsnitt 5 – Brand 

5:213 Verksamhetsklass 3 – Bostäder & 5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 

Avsnitt är granskat för att ta reda på vad som innefattar de olika verksamhetsklasserna.  

5:252 Automatiska släcksystem 

Funktionskraven som ställs på vattensprinkler och boendesprinkler anges här, även 

tillämpningsområden anges. Det anges också vilken typ av boendesprinklersystem som ska installeras 

beroende på vilken typ av byggnad det är. 

 5:2521 Automatisk vattensprinkleranläggning 

 5:2522 Boendesprinkler  

BBR Avsnitt 6 – Hygien, hälsa och miljö 

6:61 Allmänt 

Det här avsnittet i BBR är granskat för att ta reda på vad de olika definitionerna av vatten innebär. 

Det för att det ställs olika funktionskrav beroende på om det är klassat som tappvatten eller övrigt 

vatten. 

6:62 Installationer för tappvatten 

Den här delen av BBR anger tydliga funktionskrav för hur tappvattenledningar ska förläggas för att 

undvika vattenskador och mikrobiell tillväxt. Den här delen av BBR är den som främst har tolkats för 

skrivande av branschregler Säker Vatteninstallation för tappvatteninstallationer.  De delar som 

studerats närmare i det är avsnittet och som är angivna i bilaga 1 är följande: 

 6:622 Mikrobiell tillväxt 

 6:624 Återströmning  

 6:625 Utformning 

 6:626 Dokumentation och idrifttagande 
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3.4 Standarder 

Standard Förklaring 

SS-EN 12845 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Automatiska 

sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll 

SS-EN 12259 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för 

sprinkler- och vattenspraysystem 

SS 883001 Svensk standard. Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, 

installation och underhåll. Identisk med INSTA 900-1 

SS 883002 Svensk standard. Krav och testmetoder för sprinkler och tillhörande 

brickor. Identisk med INSTA 900-2 

SS-EN 1717 Vattenförsörjning – Skydd mot förorening av dricksvatten – Allmänna 

krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning 

Tabell 4. Standarder. Illustration: Hampus Asp 

Boverket har i BBR fastställt att den europeiska sprinklerstandarden, SS-EN 12845, ska användas för 

sjukhus. För äldreboende och liknande skall den svenska boendesprinklerstandarden, SS 883001, 

användas. Den svenska boendesprinklerstandarden är den första i sitt slag som har till syfte att öka 

brandskyddet i hemmet. 20 

 

Verksamhetsklass Exempel Standard som tillämpas 

Verksamhetsklass 3 Småhus, trygghetsboende, 

seniorboende, 

familjedaghem 

SS 883001 

Verksamhetsklass 5 B Behovsprövade särskilda 

boenden 

SS 883001 

Verksamhetsklass 5 C Sjukhus SS-EN 12845 

Tabell 5. Verksamhetsklass och vilken standard som används. Illustration: Hampus Asp 

  

                                                             
20

 Andersson. Sprinkler Del 1: Nya regler i BBR.  
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SS 883001. Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och 

underhåll 

För den här delen av rapporten har SS 883001 granskats, och de avsnitt som hjälper till att svara på 

vår problemformulering är angivna i det här kapitlet. Även avsnitt förklarar de olika typerna av 

boendesprinklersystem, samt utformningskrav på dessa är angivna. Avsnitten i SS 883001 enligt 

nedan är de som studerats. Exakt vad som står under varje rubrik återfinns i bilaga 2.  

 6 Klassificering av boendesprinklersystem  

 

 7.1 Utformningskriterier 

 7.2 Sprinklerns utlösningstryck 

 7.3 Utformningskriterier – Boendeenhet  

o 7.3.1 Boendesprinkler- Typ 1 Boendesprinklersystem 

o 7.3.2 Boendesprinkler- Typ 2 Boendesprinklersystem 

o 7.3.3 Boendesprinkler- Typ 3 Boendesprinklersystem 

 

 8 Vattenförsörjning 

o 8.1.1 Varaktighet 

o 8.1.2 Frostskydd 

o 8.1.3 

o 8.2 Maximalt vattentryck  

o 8.3 Placering av utrustning för vattenförsörjning 

 

 9 Typ av vattentillopp 

o 9.2 Allmän vattenledning 

 

 11. Installationstyp och storlek 

 

 14 Sprinklerdimensionering och användningsområde 

 

 15.1 Reglerventiler 

 15.2 Avstängningsventiler 

 

 17 Rörledningar 

 

 18.2.1 Hänvisningsskylt 

 18.2.2 Skyltning av avstängningsventiler  

 

 19 Driftsättningsprovningar och periodiska kontroller 
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3.5 Normer och certifieringar 
I detta avsnitt ges en beskrivning om vad normerna och de relevanta certifieringarna behandlar. 

Normer som ges ut av SBF har som syfte att säkerställa att gällande standarder och föreskrifter följs. 

Genom att studera dessa kan tydliga riktlinjer för sprinklerinstallationer utläsas. Enligt dessa normer 

kan personer och anläggarfirmor erhålla certifieringar. De mest relevanta certifieringarna för denna 

rapport är: 

 Behörig ingenjör boendesprinkler 2011 – SBF 2008:1 

 Anläggarfirma boendesprinkler 2011 – SBF 2009:1 

Regler gällande personer och anläggarfirmor anger vilka krav som ställs gällande följande områden: 

 Utbildning  

 Praktisk erfarenhet 

 Kunskap och kännedom om regler, standarder och föreskrifter 

 Information och instruktioner 

 Kännedom om produkter 

 Försäkring 

SBF 120:7 Regler för automatiskt vattensprinklersystem  

Målsättningen med det här regelverket är att det tillsammans med SS-EN 12845 ska säkerställa att 

vattensprinklersystem utförs så att kvalitets- och tillförlitlighetskrav uppnås. Normen omfattar 

följande områden: 

 Kontraktförberedelser och dokumentation 

 Sprinklersystemets omfattning 

 Riksklassificering av verksamheter 

 Dimensionsbestämmande data 

 Vattenförsörjning 

 Typ av vattentillopp 

 Pumpar 

 Installationstyp och storlek 

 Sprinklernas placering 

 Rördimensionering och rörförläggning  

 Sprinklerdimensionering och användningsområde 

 Ventiler 

 Larm och larmanordningar 

 Rörledningar 

 Skyltar, meddelanden och information 

 Driftsättning, underhåll och besiktning  

SBF 501:1 Regler för boendesprinklersystem  

Dokumentet syftar till att ge vägledning till de parter som avser att ställa krav på installationen av 

eller som avser att installera ett boendesprinklersystem. Regelverket anger vilken kompetens som 

behövs för olika delar av projektering och installation av ett boendesprinklersystem, men det 

beskriver också andra väsentliga åtaganden som är viktiga för en kvalitetssäkring av 
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boendesprinklersystemen. Dokumentet ger utöver vägledning även en beskrivning av fördelarna som 

installation av ett boendesprinklersystem medför. 

Utförande 

Boendesprinklersystem och munstycken till detta ska utföras enligt gällande standarder. 

Rekommendation om vilken typ av system som ska användas finns i bilaga 2, tabell 1, det är 

kravställaren som i slutändan bestämmer vilket system som ska användas.  Är systemet av typ 2 ska 

en anslutning för kapacitetsprov finnas, det ska också finnas potential att leda bort vattnet till 

avloppet eller ut i det fria.  

Projekteringen av systemet ska skötas av en person med certifikat enligt SBF 2008:1 eller SBF 1018:3. 

Installationen och driftsättningen ska ske av anläggarfirmor med certifikat enligt SBF 2009:1 eller SBF 

1020:3. Firman eller installatören ska överlämna en kontrolljournal med driftinstruktioner på 

svenska. Ett avtal mellan anläggningens ägare och huvudmannen för det allmänna ledningssystemet 

bör upprättas enligt SBF 142.  

Är installationen av enklare typ, t.ex. typ 1, kan denna driftsättning och installation utföras av ett 

auktoriserat VVS-företag som har genomgått utbildningen enligt branschregler Säker 

Vatteninstallation under förutsättning att besiktning sker enligt rubriken nedan.  

Besiktning 

Boendesprinklersystem av typ 2 och 3 ska leveransbesiktigas. Boendesprinklersystem av typ 1 bör 

leveransbesiktigas, men om systemet är utfört av en icke certifierad anläggarfirma så ska systemet 

leveransbesiktigas. Typ 3 ska revisionsbesiktigas varje kalenderår, typ 2 minst vart tredje år och typ 1 

ska revisionsbesiktigas enligt fasta intervaller efter kravställarens önskemål. Både 

revisionsbesiktningarna och leveransbesiktningarna ska utföras enligt SBF 1003 och enligt 

anvisningarna i SBF 141, besiktningarna ska också dokumenteras i ett besiktningsintyg. Vad det 

intyget ska omfatta återfinns i bilaga 3. 

Skötsel och underhåll 

Regelbunden skötsel och underhåll ska ske kontinuerligt och dokumenteras. Kapacitetsprovning av 

boendesprinkler ska utföras minst vart tredje år, även detta ska dokumenteras. Dokumentation av 

kapacitetsprovningen samt skötsel och underhåll ska ske enligt anslutningsspecifikationen, bilaga 4.  

Det ska finnas en utsedd anläggningsskötare med tillräcklig kunskap och möjlighet att avsätta tid för 

skötsel och underhåll. 

En kontrolljournal ska finnas och den bör förvaras i anslutning till flödesvakt, larmventil eller pump. 

Kontrolljournalen ska innehålla information följande: 

 Anläggningsskötare och kontaktuppgifter  

 Kontroller, prover och besiktningar 

 Justeringar, ändringar och byte av sprinklersystem eller komponenter 

 Driftstörningar samt dess orsak  

 Systemets funktion vid brand 

 Onödiga aktiveringar ska alltid anges med beskrivning till grund för larmet samt de åtgärder 

som tagits vid för att risken för upprepning minskas  
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SBF 142:1 Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt 

vattenledningsnät  

För att ett sprinklersystem ska fungera korrekt måste det alltid anslutas till en vattenkälla, syftet med 

detta regelverk är att ange vilka villkor och krav som gäller vid anslutning till det allmänna 

vattenledningsnätet. Det primära målet blir att vattensprinklersystem ska i så stor utsträckning som 

möjligt användas för brandskyddsändamål. Regelverket innehåller ett vägledande dokument, 

”Anslutningsspecifikation – Vattensprinkler, Underlag för anslutning till allmänt vattenledningsnät”. 

Dokumentet används så att samtliga parter vet att vattensprinklersystem är anslutet på rätt sätt, det 

återfinns i bilaga 4. Parterna som berörs är: 

 Huvudmannen för vattenledningsnätet 

 Projektörer och installatörer av sprinklersystemet 

 Ägaren till sprinklersystemet 

 Brukaren av sprinklersystemet  

Vattensprinkler och behovet av vatten 

Sprinklermunstycken måste ha tillräckligt högt tryck för att få rätt vattenflöde, här är en tillförlitlig 

vattenkälla ett måste för säkerställandet av sprinklersystemets funktion. Normalt så ansluts systemet 

till det allmänna vattenledningsnätet. Det är sprinkleranläggningens ägare som har skyldighet att ta 

till åtgärder så att erforderligt tryck och flöde finns för systemet. För att detta ska garanteras så bör 

detta kontrolleras, enligt SBF 120:7 finns det krav på kapacitetsprov.  

Kapacitetsprovet utförs i två moment, ett förberedande och ett fullständigt. Det förberedande 

provet ska göras för att se om vattenledningen kan leverera det flöde och tryck som behövs, med 

eller utan tryckförhöjningspump. Det fullständiga kapacitetsprovet ska visa om tryck och flöde 

uppfyller de krav som reglerna ställer. Kapacitetsprovets max- respektive minvärde som 

huvudmannen för ledningsnätet tillåter ifylls i anslutningsspecifikationen, bilaga 4. 21 

Det ska beaktas att vattenledningarna inte alltid kan försörja fastigheten med vatten. Det allmänna 

vattenledningsnätet kan stängas av för till exempel underhållsarbete. 

Krav på anslutning av vattensprinklersystem till allmän vattenledning 

Avstängningsventiler ska installeras på distributionsledningen på båda sidor vid sprinklerservisens 

avsättning. Servisledningen ska också ha avstängningsventiler, både vid distributionsledningen och 

vid återströmningsskyddet. Om servisledningen är separat och inte ansluten till tappvattensystemet 

så ska ledningarna spolas rent, detta för att undvika förorening av vattnet. Huvudmannen avgör hur 

ofta systemet ska spolas rent. Revisionsbesiktning för boendesprinkler ska utföras och dokumenteras 

enligt SBF 120:7 vart tredje år.  

Boendesprinklersystemet ska alltid utformas så att återströmning förhindras, och det är 

huvudmannen för den allmänna vattenledningen som beslutar om återströmningsskyddet har 

tillgodosett alla krav. Dessa krav anges i standarden SS-EN1717. Publikationen P88 från Svenskt 

Vatten fungerar som en vägledning för att kunna tillämpa den standarden. Klassning av 

vätskekategorier och återströmningsskydd anges i tabell 6, förklaring av återströmningsskydd anges i 

tabell 7.  Det anges i denna norm att sprinkleranläggningar ska ha återströmningsskydd av lägst klass 
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 Brandskyddsföreningen. SBF 120:7 Regler för automatisk vattensprinklersystem. Stockholm 2011 
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EA, då sprinklervatten oftast klassas som vätskekategori 2. Men om sprinklervattnet bedöms till 

vätskekategori 3, vilket det i vissa fall gör, så blir det ett avsteg från SS-EN 1717. Bassäng, tankar eller 

liknande system för sprinkleranläggning ska ha återströmningsskydd av lägst klass AA. 

Återströmningsskydd av klassen EA ska funktionskontrolleras minst en gång varje kvartal, 

återströmningsskydd av klass BA ska funktionskontrolleras varje år. Kontrollerna ska ske i samverkan 

med huvudmannen och de ska kontrolleras.  

 

Vätskekategori 

 

Vätska 

Återströmningsskydd, 

exempel 

1 Vatten avsett för konsumtion LA 

2 Vatten som inte medför hälsorisk EA 

3 Vatten som medför viss hälsorisk CA 

4 Vatten som medför hälsorisk – giftiga, radioaktiva, 

mutagena eller cancerogena ämnen 

 

BA 

5 Vatten som medför hälsorisk – mikroorganismer eller 

virus 

AA 

Tabell 6. Beskrivning av vätskekategori och återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Källa SBF 142:1 

Återströmningsskydd Förklaring 

LA Luftintagsventil placerad uppströms pådragsventil (Trycksatt 

vakuumventil) 

EA Kontrollerbar backventil 

CA Två backventiler och en kammare med tryckstyrd dränering. Ej 

kontrollerbara tryckzoner 

BA Två backventiler och en mellanliggande kammare med hydrauliskt styrd 

dränering. Kontrollerbara tryckzoner. 

AA Fritt luftgap 

Tabell 7. Förklaring av benämningar på angivna återströmningsskydd. Källa Svenskt Vatten. Publikation P88, Vägledning 
vid tillämpning av SS-EN 1717. 

För boendesprinkler som ansluts till allmänt vattenledningsnät så ska ett avtal upprättas mellan 

anläggningens ägare och huvudmannen för det allmänna ledningssystemet. I det här avtalet ska det 

bland annat anges vilken typ av återströmningsskydd som har använts i systemet. 22 Avtalet är 

anslutningsspecifikationen och det återfinns i bilaga 4. I den här anslutningsspecifikationen anges 
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 Brandskyddsföreningen. SBF 501:1 Regler för boendesprinklersystem. Stockholm 2011 
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också dimensionerande krav på vattenkällan, kommunal matning, skötsel och dokumentation samt 

dokumentation från de gjorda kapacitetsproven. 

SBF 2009:1 Anläggarfirma boendesprinkler  

Syftet med den här normen är att ange lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och 

verksamhet en anläggarfirma ska ha.  Anläggarfirma ska arbeta på ett kvalitetssäkert sätt för att 

boendesprinkler blir utfört på rätt sätt med avseende på funktion och tillförlitlighet enligt gällande 

regelverk, standarden SS 883001. Om en behörig anläggarfirma uppvisar brister i uppfyllande av 

normens krav i sitt arbete kan certifikatet dras in. 

Krav på behörig anläggarfirma boendesprinkler – certifiering enligt SBF 2009:1 

Allmänt 

För att en anläggarfirma ska få certifikat behörig anläggarfirma behövs flera krav uppfyllas. 

Anläggarfirman måste ha kompetent och erfaren personal, organisation för underhåll, ett 

dokumenterat kvalitetssystem, tillgång till aktuell information och relevanta skriftliga instruktioner 

samt ett dokumenterat kvalitetssystem. Kraven specificeras mer detaljerat nedan.  

Organisation och ekonomi 

Anläggarfirman måste vara en juridisk person och registrerad inom EU eller EES. Firman får heller 

inte ha för stora betalningsanmärkningar, restförd moms eller för stora skatteskulder. Giltig 

ansvarsförsäkring som minst uppfyller kraven i AB eller ABT. Anläggarfirman ska uppfylla de krav för 

Auktoriserat VVS-företag enligt Branschregler Säker Vatteninstallation som kan tillämpas till 

boendesprinklerinstallation. 

Personal 

Den certifierade anläggarfirman ansvarar för att följande personal finns:  

1. En kompetent person som ansvarar för kvalitetssäkring samt den kontroll som krävs innan 

anläggarintyg kan utfärdas. Personen i fråga ska ha giltigt certifikat som behörig ingenjör 

boendesprinkler eller behörig ingenjör vattensprinkler enligt SBF 1018. Den sakkunnige 

personen ansvarar för att arbetet sker enligt SS 883001.  

2. Minst en arbetsledare eller projektledare ska ha erforderliga kunskaper för att kunna se till 

att anläggningsarbetet utförs enligt SS 883001, arbetsledaren eller projektledaren i fråga 

måste ha minst 3 års erfarenhet av rörinstallationer varav minst ett år med 

sprinklerinstallationer.  

3. Minst en sprinklermontör som kan utföra installationsarbeten. Montören måste ha minst ett 

års erfarenhet av sprinklerinstallationsarbeten. Montören måste därtill ha genomgått VVS 

Företagens lärlingsutbildning för sprinklermontörer eller kunna visa upp dokument för annan 

utbildning av sprinklerinstallationer. 

4. Minst en servicemontör. Montören måste ha minst ett års erfarenhet av 

sprinklerinstallationsarbeten samt ha erforderlig utbildning. 

En person kan inneha flera av ovanstående roller, men det måste vara minst tre personer som 

ansvarar för dessa funktioner. Om anläggarfirman genom oförutsägbar händelse inte kan 

tillhandahålla sakkunnig person enligt de fyra punkterna, så kan firman genom under en ettårig 

övergångstid utse tillfällig sakkunnig för att kvalitetssäkra boendesprinklerinstallationer genom något 

av följande alternativ: 
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1. Anlita en icke tillsvidareanställd som sedan minst ett år är certifierad enligt behörig 

ingenjör boendesprinkler eller behörig ingenjör vattensprinkler enligt SBF 1018. 

2. Använda en tillsvidareanställd som inte har något certifikat. Denna person måste dock ha 

kontinuerligt stöd från en person som uppfyller kraven enligt punkt 1.  

Anläggarfirman måste ta fram en rutin- och tidsplan som beskriver hur arbetet med kvalitetssäkring 

kommer ske med tillfällig sakkunnig. Mellan firman och den icke anställde ska ett avtal upprättas där 

personens ansvar och befogenheter regleras. Om en oförutsägbar händelse inträffar så ska SBSC 

informeras, utan dröjsmål, om situationen samt vidtagna åtgärder. 

Underhåll och reparation 

Anläggarfirman ska utföra reparations- och underhållsarbeten inom avtalad tid. Organiserade 

resurser och reservdelsförråd ska finnas så att anläggningsfel kan påbörja att åtgärdas inom två 

arbetsdagar efter beställning. Förslag på underhållsavtal ska lämnas senast vid garantitidens utgång. 

När ett reparations- eller underhållsarbete är utfört ska anläggarfirman lämna över en rapport över 

utfört arbete, denna rapport ska utformas så att den inte blandas ihop med revisionsbesiktning enligt 

SBF 501.  

Komponenter 

Anläggarfirman ska ha tillgång till sådana komponenter som gör att arbetet kan följa SS 883001. 

Förteckning över de material som används ska finnas, denna förteckning ska innehålla information 

som visar att SS 883001 följs. Anläggningsägare och besiktningsmän ska ha tillgång till förteckningen. 

Ett beskrivande dokument ska finnas om hur anläggarfirman säkerställer att anläggningsägaren får 

teknisk information om komponenterna från tillverkaren. 

Dokumentation 

Anläggarfirman ska utfärda anläggarintyg då anläggningen är utförd enligt SS 883001, intyget ska 

undertecknas av sakkunnig. Intyget ska endast utfärdas om: 

 Arbetet är utfört enligt SS 883001 

 Kapacitetsprov är utfört 

 Dokumentation är granskad och godkänd av sakkunnig 

 Färdigställandekontroll är utförd av arbetsledare, projektledare eller sakkunnig 

 Anläggarintyget anger omfattningen av skyddet och att systemet är utfört och projekterat 

enligt SS 883001 samt en beskrivning av avvikelser från kraven. Även förklaringar samt vem 

som godkänt avvikelserna ska anges  

Dokument ska finnas tillgängliga för de som arbetar med boendesprinklersystem inom firman. 

Följande dokument ska finnas bland firmans styrande dokument: 

 SS-EN12845 

 SS 883001 

 SS 883002 

 SBF 1030:2 

 SBF 120:7  

 SBF 141 

 SBF 142:1 
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 SBF 2008:1 

 SBF 501:1 

 Byggregler BBR 

 Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 

 Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning av VAV 

P83 

 Branschregler Säker Vatteninstallation 

Kvalitetssystem 

Anläggarfirman ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroll som visar att kraven i SBF 

2009:1 och SS 883001 uppfylls. Lämpligt utförande på ett sådant kvalitetssystem är SS-EN ISO 9001. 

Kvalitetssystemet ska genomgås varje år och det ska dokumenteras.  

En organisationsplan ska finnas där ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är angivet. 

Tillräckliga resurser ska avsättas för kontroll, kvalitetsrevision och dokumentation.  

Rutiner ska finnas för projektering (om egen projektering finns), installationer, överlämnanden, 

vidareutbildning av egen personal, utbildning av anläggningsskötare, underhåll och reparationer, 

bevakning av utförande enligt underhållsplan, journalföring om avvikelser, färdigställandekontroll, 

utfärdande av anläggarintyg samt kontroll av riktighet i projekterings- och 

installationsförutsättningar innan arbetet påbörjas och beställaren informeras om eventuella brister. 

Rutiner för kvalitetssystem 

Det ska finnas rutiner för följande delar inom kvalitetssystemet: 

1. Dokumentstyrning – Rätt dokument och rätt utgåvor av dokument ska hela tiden användas. 

En förteckning av dessa dokument ska finnas.  

2. Inköpsrutiner – Inköpta tjänster och rutiner ska uppfylla specificerade krav, bedömning av 

underleverantörer ska göras. 

3. Kontraktsgenomgång – Vid samband av tecknande av avtal ska firman informera om kraven 

på kontroller enligt SBF 501.  

4. Spårbarhet – Kundernas olika boendesprinklerssystem ska enkelt kunna identifieras. 

5. Arkivering och dokumentationsskydd – Kundregister, anläggarintyg, ritningar, beräkningar 

och servicerapporter ska arkiveras och skyddas. 

6. Internrevision – Internrevision av kvalitetssystemet ska göras varje år. 

7. Korrigerade åtgärder – Extern och intern hantering av avvikelser.  

Särskilda krav på ny anläggarfirma 

En ny anläggarfirma ska utföra minst två provanläggningar på ett fullt acceptabelt sätt senast ett år 

efter certifikatets utfärdande. Dessa provanläggningar ska bestå av minst 50 sprinklerhuvud, och 

minst en provanläggning ska vara av typ 2. De två provanläggningarna ska godkännas av SBSC så att 

de uppfyller kraven enligt SS 883001. Om provanläggningen har avsevärda fel eller inte utförts enligt 

SS 883001 så får den inte anses som provanläggning. 

Krav under certifikatets giltighetstid 

Anläggarfirman ska arbeta fortlöpande med boendesprinklersystem och minst tre 

boendesprinklersystem ska utföras varje år. Det ska finnas en rutin för att säkerställa att personalen 
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på varje arbetsplats är utbildade av anläggarfirman. Färdigställande av varje installation ska utföras 

av den sakkunnige, arbetsledaren eller projektledaren. Rutiner ska också finnas för hur firman 

utbildar sin personal om nya material, normer, föreskrifter, regler och standarder. Genomförda 

utbildningar ska dokumenteras.  

SBF 1020:3 Norm Anläggarfirma vattensprinkler 

Den här normen anger minimikrav för företag som arbetar med vattensprinklersystem. Här anges 

också anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan. Avsikten med denna norm är att en 

anläggarfirma på ett kvalitetssäkrat sätt ska arbeta för att vattensprinklersystem installeras på ett 

funktionsdugligt, tillfredsställande och tillförlitligt sätt. Installationer av boendesprinklerssystem som 

sker idag utförs vanligtvis av anläggarfirmor som har certifikat enligt den här normen.  

SBF 2008:1 Behörig ingenjör boendesprinkler - BIBS 

Syftet med den här normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör 

boendesprinkler (BIBS) ska ha. Avsikten blir då att en behörig ingenjör boendesprinkler ska arbeta för 

att boendesprinklersystem blir utfört på rätt sätt med avseende på funktion och tillförlitlighet enligt 

gällande standard, SS 883001, och SBF 501. Ett certifikat för en BIBS gäller i fem år. Om en BIBS 

uppvisar brister i uppfyllande av normens krav i sitt arbete kan certifikatets dras in. 

Krav på behörig ingenjör boendesprinkler- certifiering enligt SBF 2008:1 

Utbildning 

En BIBS ska ha godkända gymnasiebetyg i program som är tekniskt eller naturvetenskapligt. Övriga 

utbildningar som ska genomgås är grundläggande brandskydd och branschregler Säker 

Vatteninstallation. Om personen i fråga är certifierad behörig ingenjör vattensprinkler så tillgodoses 

gymnasieutbildning och utbildningen i grundläggande brandskydd.  

Erfarenhet 

En BIBS ska ha minst ett års praktisk erfarenhet inom boendesprinkler eller vattensprinkler. Praktiken 

kan ha skett inom planering, projektering, installation, driftsättning, besiktning eller kontroll.  

Kunskap om regler standarder och föreskrifter 

För att bli en BIBS måste man ha kunskap om:  

 SS 883001  

 SS-EN 12845 (avsnitt 17 och 20) 

En BIBS måste också ha kännedom om: 

 SBF 120  

 SBF 141 

 SBF 142  

 SBF 501  

 SBF 1030 

 SBF 2009  

 SS 883002 

 SS-EN 12845 
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Information och instruktioner 

Dokumenten som anges ovan ska alltid finnas disponibla för en BIBS. Branschregler för Säker 

Vatteninstallation ska också finnas disponibla. Dokumenten ska finnas på ordinarie arbetsplats. 

Kännedom om produkter 

En BIBS ska ha kännedom om produkter som används för boendesprinklersystem. 

Försäkring 

En ansvarsförsäkring som tillfredsställer kraven i AB, ABK eller ABT ska omfatta en BIBS.   

Krav under certifikatets giltighetstid 

En BIBS måste arbeta med boendesprinkler och kravet för att bli certifierad är att man jobbar minst 

200 timmar per år, detta ska dokumenteras. Varje år ska en BIBS besöka minst 3 anläggningar med 

boendesprinklersystem, besöken ska göras under pågående installation, driftsättning, leverans- eller 

revisionsbesiktning eller i samband med underhåll. Även detta ska dokumenteras. 

BIBS har som ansvar att alltid hålla sig uppdaterad och skaffa kunskap och kännedom om ändringar, 

tillägg och nya versioner av dokument som denna räknas ha kunskap eller kännedom om. 

Genomförda utbildningar om boendesprinkler ska dokumenteras. 

Om klagomål ges till BIBS arbete som behörig ingenjör ska detta behandlas utan dröjsmål. Orsaken 

till klagomålet ska undersökas och det ska åtgärdas och felaktigheter upptäcks. Rutiner för hantering 

av sådana ärenden ska finnas och inkomna klagomål ska dokumenteras. 

SBF 1018:3 Norm Behörig ingenjör vattensprinkler  

Syftet med den här normen är att ange vilka minimikrav som ska ställas på en behörig ingenjör för 

vattensprinkler. Målsättningen blir då att normen ska bidra till att vattensprinklersystem har hög 

kvalitet och tillförlitlighet. Projektering av boendesprinklerssystem som sker idag utförs vanligtvis av 

personer som har certifikat enligt den här normen.  
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3.6 Sprinklermontörsutbildning 
Idag finns det ingen gymnasial utbildning för att bli sprinklermontör, utbildningen sker istället på 

företag i regi av VVS-Företagen och Sprinklergruppen. Utbildningen omfattar totalt 1760 timmar 

praktik och 5 dagars utbildning, 3 av de dagarna handlar om produktinformation och 2 dagar 

teoretisk utbildning med tyngdpunkt på följande områden: 23 

 Allmänt om brand och sprinklersystem 

 Organisationer och regelverk 

 Systemtyper 

 Riskklasser och dimensioneringskrav 

 Sprinklertyper, placeringsregler sprinkler och hinder för dessa 

 Vattenförsörjning och pumpar 

 Sprinklercentral 

 Rör, kopplingar och upphängningar 

 Projektering, sprinklerritningar 

 Installation, kontroll och besiktning 

 Drift, underhåll och service 

3.7 Branschregler Säker Vatteninstallation 
Branschregler Säker Vatteninstallation är regler för installationens utförande och kvalitet med syfte 

att förhindra personskador och egendomsskador. De personskador som ska undvikas är 

legionärssjuka, brännskador och förgiftning. Det är ett kvalitetssystem för VVS-företag som tagits 

fram i samarbete med försäkringsbolag, myndigheter och tillverkare av VVS-produkter. I det här 

systemet ingår auktorisation av VVS-företag där utbildning av personal, arbetsledning och montörer 

är obligatoriskt.  

Branschregler Säker Vatteninstallation behandlar bland annat: 

 Läckageindikering 

 Vattentäta bottnar 

 Monteringsanvisningar 

 Förläggning 

 Genomföring 

 Inkoppling 

 Fogar 

 Frysskadesäkring 

 Skydd mot legionella 

 Tryck- och täthetskontroll 

 Kontroll mot legionellatillväxt 

Branschreglerna är framtagna så att de ska uppfylla kraven som ställs från BBR. De är även anpassade 

efter GVK:s och BBV:s branschregler för tätskikt i våtrum. Branschreglerna gäller vid nybyggnad, 

tillbyggnad, reparation och ombyggnad.  

                                                             
23

 http://vvsyn.se/ 
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Efter avslutat arbete enligt Säker Vatteninstallation erhåller beställaren ett intyg. Det intyget anger 

att VVS-installationen är utförd enligt branschreglerna. Endast auktoriserade VVS-företag får ge ut ett 

sådant intyg. Intyget kan användas som ett värdebevis vid försäljning eller vid kontakt med 

försäkringsbolag. Många försäkringsbolag ställer idag krav på att installationen är utförd enligt 

branschregler Säker Vatteninstallation.24 

 

Figur 9. Logotype Auktoriserat VVS-företag. Källa: sakervatten.se  

Branschregler för tappvatteninstallationer som är applicerbara på boendesprinkler är de enligt 

nedan. Exakt vad de avsnitten innehåller återfinns i bilaga 5. 

Undvika vattenskador 

 Monteringsanvisningar 

 Rör och rörsystem 

 Förläggning av rörledningar 

 Fogar av rörledningar 

 Håltagning för rörgenomföring 

 Rörgenomföring med tappvatten i vägg med tätskikt 

 Fixering av rörgenomföring i vägg med tätskikt 

 Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt 

 Frysskadesäker förläggning av tappvattenledningar 

 Tryck- och täthetskontroll 

 Verktyg och mätinstrument 

Undvika tillväxt av legionella 

 Förläggning av tappvattensystem 

 Drifttagning av tappvattensystem 

 Temperaturkontroll 

 Återströmningsskydd 

  

                                                             
24

 Säker Vatten AB. Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1. Stockholm 2011 
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4. Faktainsamling 
I den här delen av rapporten redovisas relevant muntlig fakta som samlats in under intervjuerna som 
har genomförts. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Del 1 – Muntlig fakta, här redovisas specifik väsentlig 
muntlig fakta som berör denna rapport och dess problemformulering. Del 2 – Kontenta från 
intervjuer, behandlar de frågor som ställts på samtliga intervjuer och en sammanställning av de svar 
vi fått. Del 3 – Sammanfattning av erfarenheter från Norge angående boendesprinkler. 

4.1 Muntlig fakta 

Boendesprinklervatten definieras som tappvatten 

För att få reda på vad boendesprinklervatten definieras som har en dialog med Boverket förts för att 

tolka deras avsnitt 6:6. Caroline Bernelius Cronsioe varit kontaktpersonen som gett oss 

nedanstående viktig information. 

1. Om dricksvatten finns i sprinklerledningarna är det vattnet att betrakta som tappvatten.  Om 

det vattnet som finns i sprinklerledningarna inte är tappvatten, t.ex. om vattnet hämtas från 

en sjö, så är det övrigt vatten 

2. Alla tillämpliga krav från avsnitt 6:6 i BBR gäller och ska uppfyllas 

3. BBR avsnitt 6:625 gäller 

4. SS-EN 1717 kan användas för att verifiera att man inte får återströmning från 

boendesprinklersystemet, avsnitt 6:624 i BBR 

Standarder 

”Boendesprinklerstandarden är ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark 

som startades år 2007. Det resulterade i tre olika standarder, de första (INSTA 900-1 och 900-2, i 

Sverige heter de SS 883001 och SS 883002) avser installation av boendesprinkler och blev klara 2009. 

Den andra behandlar tekniska byten i byggnader (INSTA 950) som väntas bli klar sommaren 2013 och 

baseras på omfattande studier vid LTH och SP. Den sista delen som behandlar dimsprinkler (INSTA 

900-3) är under bearbetning, den beräknas bli senare under 2013. Aktörer som har varit med och 

utvecklat den nordiska boendesprinklerstandarden INSTA 900 i Sverige är bl.a. 

Brandskyddsföreningen, SP och Sprinklerfrämjandet. Boendesprinkler har som huvudsyfte att rädda 

liv, men skyddar också egendom.” – Birgit Östman, SP Trä 

Arbete Namn Behandlar 

 

Del 1 

SS 883001/INSTA 900-1 

SS 883002/INSTA 900-2 

Utförande installation och underhåll 

Krav och testmetoder för sprinkler och 

tillhörande brickor 

Del 2 INSTA 950 Tekniska byten 

Del 3 INSTA 900-3 Dimsprinkler 

Tabell 8. Nordiska standarder gällande utformning och användning av boendesprinkler. Illustration: Hampus Asp 
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Skillnader på sprinklerstandarder 

”Det finns två viktiga skillnader mellan den europeiska sprinklerstandarden och den svenska 

boendesprinklerstandarden. 

1. Kravet på vattentäthet är lägre i boendesprinklerstandarden. Det gäller också för den 

dimensionerade verkningsytan, alltså den minsta ytan som ska kunna begjutas med vatten. 

2. Krav på vattenförsörjningen för att bevara vattentätheten är lägre i den svenska 
boendesprinklerstandarden. För boendesprinkler räcker det ofta med en varaktighet på 10 minuter 
medan den sprinklerstandarden normalt kräver minst 60 minuter.” – Pia Ljunggren, Riskingenjör, 
Trygg-Hansa 

Legionella 

”Misstanken av att man drabbats av legionärssjuka när lunginflammation är fastställd börjar först 

om:  

 Patienten inte blir bättre av en antibiotikabehandling 

 En nyligen utskriven, eller inneliggande, patient drabbas av lunginflammation 

 Två eller fler patienter insjuknar i lunginflammation vid samma avdelning 

 Patient med svårigheter att svälja drabbas av lunginflammation.”  

– Björn K. Eriksson, Smittskyddsläkare, Stockholm Smittskydd 

Tekniska byten 

”För att få ha träfasad på den här fastigheten i Sundbyberg så var boendesprinkler ett krav. Med 

boendesprinkler i huset har vi gjort ett tekniskt byte som gjort projektet genomförbart.” – Anders 

Wernborg, konstruktör Folkhem 

”Tekniska byten vid installation av sprinkler i byggnader består av fallstudier för sprinkler med 

tekniska byten. Dessa fallstudier kan det hänvisas till vid rekommendation av 

boendesprinklerinstallation till en byggherre eller till ett byggföretag. Det har på så sätt blivit 

förenklat att installera boendesprinkler.” – Gösta Holmstedt, Operations Manager, 

Sprinklerfrämjandet 

Sprinklerkil  

”En sprinklerkil är något alla brandmän i hela Sverige borde ha med sig. Den används så att man kilar  

in den i sprinklerhuvudet för att stoppa oönskat vattenflöde t.ex. vid ofrivillig aktivering eller om 

branden redan är under kontroll. Förslagsvis så borde sprinklerkilar finnas i alla boenden som är 

sprinklade” – Gösta Holmstedt, Operations Manager, Sprinklerfrämjandet  

 

 

Figur 10. Sprinklerkil. Foto: Adam Mohammadi 
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4.2 Kontenta från intervjuer 

Hur har fastighetsägare reagerat på kravet på boendesprinkler i sjukhus/vårdhem? 

 Fastighetsägare har sett fördelar med att kunna möblera korridoren även fast det är en 

utrymningsväg 

 En del fastighetsägare anser att de satsade pengarna ges tillbaka via tekniska byten 

 Personskyddet blir större, men också egendomsskyddet förbättras 

Vilka krav borde finnas med i branschregler för boendesprinklerinstallation? 

 SS 883001 borde refereras  

 Installationerna ska vara fackmannamässigt utförda av utbildade och certifierade personer. 

 Branschreglerna från Säker Vatten borde kompletteras med avsnitt som behandlar 

boendesprinkler  

 Huvudavstängningsventiler borde finnas lättillgängligt  

 Monteringsanvisningar ska alltid följas 

 Krav på egenkontroller måste finnas 

 Tryck- och täthetskontroll ska ske 

 Punktering av rör från hyresinnehavaren måste säkras. Till exempel en plåt som skydd, eller 

att ledningarna flyttas högre upp i bjälklaget  

Vad vinner en beställare på att installera boendesprinkler i en byggnad där det inte ställs några 

krav på detta? Tillämpas tekniska byten och är det lönsamt? 

 Tekniska byten kan göras. På så sätt kan projekt som annars inte är möjliga genomföras. 

Konstruktionslösningar tillåts som annars inte skulle tillåtas  

 Pengar kan sparas genom tekniska byten i form av t.ex. färre lager gips, mindre isolering i 

innertak och utrymningsvägarna kan göras längre. Smarta fastighetsägare tillämpar tekniska 

byten och kan på så vis tjäna på det 

 Beställare borde kunna använda boendesprinkler som ett försäljningsargument, ett 

brandtryggt hem 

 Säkerhet och trygghet, färre dödsbränder 

Vad tycker ni om att införa Branschregler för boendesprinklermontage? 

 All typ av auktorisation är bra för att höja statusen på yrket och förståelsen för sprinkler.  

Normerna fungerar som regler idag 

 Mer specifika krav för sprinkler i branschregler, ha egna kurser med sprinkler eller 

komplettera för sprinklerdelar i kurser 

 Det finns idag krav på utförande i NFPA, täcker allt vid installation 

 Bra som komplement till dagens byggregler, men de får aldrig underskriva kraven 

 Det vore bra om det kunde kompletteras med boendesprinkler i branschreglerna och i 

kurserna som hålls för utbildning Säker Vatteninstallation 

 Nackdelen är att ju mer krav och regler, desto dyrare blir installationen på grund av t.ex. 

utbildningar. Fokuseringen kan bli fel om det för mycket rätt och riktigt, målet kan missas då 

ambitionen blir för hög. Utbildningarna får inte vara för långa 

 När det är bevisat att boendesprinkler är tryggt att installera står försäkringsbolagen bakom 

sådana installationstekniker. Försäkringsbolagen ser i så fall positivt att auktorisation införs 

enligt Säker Vatten AB 
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 Allt som kan underlätta acceptansen för boendesprinkler är bra 

 Positivt, driver utvecklingen till tekniska möjligheter 

Hur gynnas samhället av installationer av boendesprinkler? Vilka är era erfarenheter? 

 Räddar liv, förutsatt att sprinklers också är kopplat till ett larmsystem. Nödvändigt att 

räddningstjänsten ändå kommer då många boendesprinkler bara begränsar bränder  

 Färre skadade och omkomna. Färre egendomsskador. Mindre ansträngning för 

räddningstjänsten med släckvatten och personal 

 Högre trygghet i boenden där sprinkler är installerat 

Vilka vattenskador uppstår på grund av boendesprinkler? Hur vanligt förekommande är det?  

 Mekanisk aktivering är en orsak, detta kan förhindras genom dolda sprinkler eller 

skyddskorgar som täcker dessa 

 Om rördelar är defekta kan detta orsaka vattenskador 

 Om installationen inte är fackmannamässigt utförd eller ordentligt tryck- och 

täthetskontrollerad finns det risk för vattenskador 

 Erfarenheter från USA visar det är säkra system, läckagen är väldigt få 

 Använd skyddshöljen ända fram tills driftsättning, på så sätt minskas risken att frakturer på 

glasbulben bildas och oönskad aktivering av sprinkler sker inte när systemet är driftsatt  

 Sprinklerkil ska finnas lättillgänglig i byggnader där sprinkler är installerat. På så sätt kan 

gemene man stoppa en flödande sprinkler  

Finns det några risker för förekomst av legionella i boendesprinklerledningar?  

 Inga kända fall från sprinklersystem över huvud taget  

 Finns två stora utredningar om legionella från Storbritannien. Hotet om legionella verkar 

obefintligt   

 Låg risk, beroende på hur återströmningsskydden fungerar  

 Slutet system, inget syre och fel temperatur 
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4.3 Erfarenheter från Norge 
”I Norge har det sedan 2011 funnits lagkrav på boendesprinkler vid all nybyggnation av byggnader 

med tre våningar eller högre. Det nya lagkravet har införts som en följd av kraven på universell 

utformning av byggnader och ökad tillgänglighet av bostadshus, samt för att motverka ökad 

brandrisk på grund av ålderstrender i befolkningen. Ökad tillgänglighet och tillgänglighet i byggnader 

för personer med funktionsnedsättning kräver också att brandsäkerheten upprätthålls. Antal 

personer över 70 år väntas öka från 625 000 i dag till cirka 1,5 miljoner år 2060. Antal omkomna per 

invånare i denna åldersgrupp är fyra till fem gånger högre än i den övriga befolkningen. För att 

minska antal dödsbränder för personer med funktionsnedsättning har det nya lagkravet införts. 

Det har varit bränder där boendesprinkler har installerats, och brandkårens rapporter visar att det 

har varit relativt enkla insatser som krävts eller att branden redan blivit släckt av sprinkler.  

Varken vattenskador från boendesprinkler eller legionellatillväxt är något stort problem i Norge så 

vitt Direktoratet for Byggkvalitet vet.  

Det är därför för tidigt att hänvisa till direkta resultat från följder av de nya lagkraven. Kraven har 

mottagits väl av branschen och det har gett mer flexibla lösningar i vissa områden. Detta krav gör att 

invånarna känner sig säkrare och bostadshus kan användas mer flexibelt. Några speciella nackdelar 

har inte märkts av, men det har förekommit rapporter om fall av frysning av ledningar på grund av 

tillverkningsfel.” – Andersen Trond S., Senioringenjör, Direktoratet for byggkvalitet 
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5. Genomförandet 

5.1 Intervjuer 
För att få en rättvis och opartisk syn på hur boendesprinklermarknaden fungerar idag så har 

intervjuer gjorts med aktörer från alla delar av branschen. Personerna som blivit intervjuade har inte 

bara fungerat som källa till fakta i rapporten, de har också fört arbetet vidare i rätt riktning många 

gånger. Under rapportskrivandets gång så har dessa personer gett råd om relevant litteratur, nya 

frågeställningar, tips om vad som ska vara med i rapporten samt rekommendationer om vilka mer 

som borde intervjuas för rapportens skull. Aktörerna som blivit intervjuade är angivna nedan.  

Andersen Trond S. – Direktoratet for byggkvalitet. Trond arbetar som senioringenjör på norska 

motsvarigheten för Boverket. Kontakten med Trond var nödvändig för att få ta del av Norges 

erfarenheter från boendesprinkler där det idag installeras många fler boendesprinkler än i Sverige.  

Arvidson, Magnus – SP Brandteknik. Magnus arbetar som brandingenjör på enheten för Brandteknik 

vid SP i Borås. Även han har varit med och tagit fram boken ”Boendesprinkler räddar liv” och han 

arbetar idag aktivt med sprinkler och dess effekt.  

Bernelius Cronsioe, Caroline – Boverket. Caroline är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, 

hon jobbar på Boverket i Karlskrona. Kontakten med Boverket var viktig eftersom det är de som 

angivit de nya kraven gällande boendesprinkler efter uppdrag från regeringen. Kontakten med 

Caroline gav oss svaret att boendesprinkler som är kopplade till ledningar med tappvatten ska 

utföras med samma krav som tappvatteninstallationer. 

Brandsjö, Gunnar – SBSC. Gunnar jobbar som certifieringsingenjör på SBSC där han har hand om 

företags- och personcertifiering för bland annat släcksystem och vattensprinkler. Intervjuns syfte var 

att ta reda på vilka krav som ställs kring certifiering av företag och personer för 

boendesprinklerinstallationer. Det är SBSC som certifierar enligt normerna som SBF ger ut.  

Bäckman, Hans och Hedenberg, Gullvy – Svenskt Vatten. Intervjun med Svenskt Vatten gjordes för att 

få deras syn på nya kraven av boendesprinkler, samt vad som är viktigt att beakta vid projektering då 

boendesprinklerledningar ger ett ökat tryck på det allmänna vattenledningsnätet. 

Eriksson, Björn K. – Stockholm Smittskydd. Vid seminariet om friska och trygga fastigheter gav Björn 

oss nödvändig bakgrundsinfo om legionella och legionärssjuka. Björn arbetar som smittskyddsläkare 

vid Stockholm smittskydd.  

Hjort, Jens – Brandskyddsföreningen. Intervjun med Jens Hjort var väldigt nödvändig i ett tidigt skede 

av arbetet då han vet vilka föreskrifter, standarder och normer som gäller. Intervjun med Jens förde 

arbetet vidare i rätt riktning.  

Holmstedt, Gösta – Sprinklerfrämjandet. Gösta arbetar som Operations Manager i 

Sprinklerfrämjandet. Det är en ideell organisation som verkar för att sprida kunskap om 

sprinklersystem. Intervjun med Gösta var nödvändig för att få viktig bakgrundsinfo om 

boendesprinkler och hur branschen ser ut idag.  
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Lindell, Marcus – Imtech. Marcus är projekteringschef på Imtech VS-teknik, sprinkleravdelningen. 

Intervjun med honom gjordes för att förstå de tekniska bitarna och att få ett installationsföretags syn 

på boendesprinkler och vår rapport. 

Nilsson, Bjarne – Mälarsprinkler. Bjarne arbetar som VD på Mälarsprinkler. Intervjun med honom 

gjordes för att förstå de tekniska bitarna och att få ett sprinklerföretags syn på boendesprinkler och 

vår rapport.  

Nilsson, Christer och Wernborg, Anders – Folkhem. För att se hur boendesprinkler ser ut vid 

produktion och att höra entreprenörers synpunkter på boendesprinkler var denna intervju av stor 

vikt för rapportens färdigställande.  

Sandin, Sara – Räddningstjänsten. Sara arbetar som brandingenjör på Storstockholms brandförsvar. 

Intervjun med henne gjordes för att få räddningstjänstens kunskap och erfarenheter om 

boendesprinkler. 

Slagbrand, Per – Nordic Sprinkler.  Nordic Sprinkler arbetar som leverantörer av sprinklerprodukter 

och Per är VD för företaget. För att få se hur komponenter i ett sprinklersystem ser ut samt att få en 

leverantörs synpunkter så gjordes den här intervjun.  

Svensson, Håkan – Brandgruppen. Håkan Svensson jobbar som enhetsledare för sprinkleravdelningen 

på Brandgruppen och är medlem i NFPA. Brandgruppen är ett specialistföretag inom brandteknisk 

konsultverksamhet. 

Zetterström, Hans-Eric – Länsförsäkringar AB. Det här var den första intervjun som gjordes för den 

här rapportens räkning. Hans-Eric jobbar som brandingenjör på Länsförsäkringar AB och har stor 

erfarenhet av brandskador.  

Östman, Birgit – SP Trä. Birgit arbetar som forskare och projektledare på SP Trä, hon har varit med 

och tagit fram boken ”Boendesprinkler räddar liv”. Birgit har under hela projektet fungerat som ett 

bollplank för oss.  

5.2 Litteraturstudier 
Föreskrifter, standarder, och normer har studerats noggrant för att få ta reda på inom vilka ramar 

boendesprinklerinstallationer måste förhålla sig till. Även branschregler, annan litteratur och 

relevanta tidigare skrivna rapporter och har studerats för rapportens räkning. 

Föreskrifter 

De föreskrifter som behandlar brandskydd i fastigheter idag är BBR avsnitt 5, den har granskats och 

studerats för att få rätt bakgrundsinformation och för att ta reda på vilka krav som ska bemötas. BBR 

avsnitt 6 som handlar om hygien, hälsa och miljö har också granskats. Det avsnittet behandlar bland 

annat hur rörsystem ska förläggas för att undvika vattenskador och legionellaproblem.  

Standarder 

Standarden som gäller boendesprinkler (SS 883001) för utförande, installation och underhåll är den 

som främst har studerats för färdigställandet av denna rapport. Övriga standarder har inte studerats 

lika noga utan vi har istället studerat normer och relevanta branschregler mer då dessa garanterar att 

gällande standarder följs.  
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Normer och certifieringar 

Normer som behandlar boendesprinkler och vanliga sprinkler tas fram och publiceras av SBF. 

Normerna har som syfte att ange minimikrav och att fastställa kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan 

tillämpas för olika brandskyddsanordningar. Normerna har studerats noga då dessa följer standarder 

och föreskrifter som gäller i Sverige idag. Genom att studera dessa normer gavs en tydlig bild om 

vilka krav som ställs på företag och personer som projekterar och installerar sprinklersystem. Utifrån 

dessa normer kan man erhålla olika certifieringar. Certifieringskraven anges i dessa normer, och det 

finns certifikat för både vanliga sprinkler och boendesprinkler. 

Branschregler Säker Vatteninstallation 

För att få en bra inblick i vilka vattenskador som ska undvikas och hur de uppstår så har 

branschreglerna från Säker Vatten använts. Detta har hjälpt till att sätta rubriker till rapporten och 

dess problemlösning. Branschregler har också gett en bra inblick i vilka de stora problemen vid 

projektering och installation av rörinstallationer är idag.  

Erfarenheter från USA, Storbritannien och Norge 

USA är idag världsledande för utveckling och produktion av boendesprinkler. U.S. Experience with 

sprinklers – John R. Hall, jr. är en sammanställning av den amerikanska sprinklerstatistiken daterad 

2012 som har studerats för att få reda på erfarenheter från USA om sprinkler. Rapporter från 

Storbritannien, gjorda av BAFSA, har också studerats för att ta del av deras erfarenheter av 

boendesprinkler och av legionellatillväxt i sprinklerledningar.  

Norge har infört lagkrav för boendesprinklerinstallation vid all nybyggnation i hus som är tre våningar 

eller högre. För att ta reda på motiveringen och efterföljderna till de nya lagkraven har författarna 

varit i kontakt med Direktoratet for Byggkvalitet, motsvarande Norska boverket. Kontaktpersonen 

där har varit Trond S. Andersen.  

5.3 Seminariebesök 
Två relevanta seminarier besöktes under rapportens gång för att erhålla viktig bakgrundsinfo och för 

att knyta kontakter till rapporten.  

Seminarium om trygga och friska fastigheter, anordnat av Säker Vatten AB. Information om 

legionella av smittskyddsläkare samt information om vattenskador från försäkringsbolag och Säker 

Vatten AB. Björn K Eriksson och Peter Bratt var två av föreläsarna.  

Sprinklerseminarium, anordnat av Brandskyddsföreningen. Information om tekniska byten, 

brandskyddsdimensionering med hjälp av sprinkler, brittiska erfarenheter från boendesprinkler samt 

en jämförelse mellan boendesprinkler och vattensprinkler. Magnus Arvidsson från SP brandteknik var 

en av föreläsarna.  
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5.4 Platsbesök 
För att få se hur boendesprinkler ser ut i verkligheten och i produktion gjordes ett platsbesök hos 

projektet Strandparken i Sundbyberg. Projektet omfattar fyra stycken hus som kommer att bli 

Stockholms första åttavåningshus byggda helt i trä. Husen har en stomme av trä, en fasad i trä och 

även detaljer i inredningen är av trä. Samtliga hus är försedda med boendesprinkler och det är det 

som gör projektet intressant för den här rapporten. Folkhem är entreprenörer för projektet och de 

bygger i egen regi för att sälja lägenheterna som bostadsrätter. 25 

 

Figur 11. Folkhems produktion av 8-vånings trähus i Sundbyberg. Foto: Adam Mohammadi 

 

  

                                                             
25

 Christer Nilsson, projektchef Folkhem 
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Ett besök hemma hos Per Slagbrand (VD Nordic sprinkler)har också genomförts. Per bor i en villa i 

Sigtuna och har utrustat sitt hem med ett boendesprinklersystem av typ 1.  

 

Figur 12. Per Slagbrands villa som är utrustad med boendesprinkler- Foto: Adam Mohammadi 

 

Figur 13. Sprinklerhuvud i Per Slagbrands villa. Foto: Adam Mohammadi 
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6. Analys 

Vad har vi åstadkommit? 

När den här rapporten började skrivas fanns det ingen tydlig definition på hur boendesprinklervatten 

definieras i Boverkets byggregler. Det vi har fått fram med vår rapport är att Boverket nu har 

definierat boendesprinklervatten. Boendesprinklervatten är definierat som tappvatten enligt dnr: 

1233-2081/2013, Boendesprinkler och vattenkvalitet. Med en definition av vad 

boendesprinklervatten är möjliggör man ett fortsatt arbete som kan skapa tydliga krav på utförandet. 

Vi har upptäckt att flera av SBF-normerna som berör boendesprinkler ställer krav på att 

boendesprinklerinstallationer ska utföras enligt Säker Vatteninstallation där det är applicerbart. Det 

står också i certifieringsnormer att utbildningen Säker Vatteninstallation ska genomgås. Detta trots 

att det i branschreglerna inte står någonting om boendesprinkler, däremot finns det tydliga regler för 

utförande av tappvatteninstallationer. 

Vad blir konsekvenserna? 

Det finns idag olika sätt att installera boendesprinklersystem. En del installationer utförs med 

ingjutna ledningar, inklusive skarvar och fogar, utan läckageindikering. Då antas det att 

boendesprinklervatten förläggs enligt principer för vad som enligt Boverket benämns som övrigt 

vatten. 

Om installationen istället förläggs skarv- och fogfritt, det vill säga att sprinklerledningarna är 

heldragna från stam till sprinklerhuvud, förläggs dessa enligt Boverkets regler för tappvatten. Det är 

dessa installationer som nu kommer att utvecklas då boendesprinklervatten, som är anslutet till 

tappvattensystem, är definierat som tappvatten.  

Branschregler Säker Vatteninstallation bör utökas med tillämpliga regler för boendesprinkler. 

Boendesprinklerinstallatörer får då en relevant och riktad utbildning som säkerställer motverkandet 

av vattenskador och tillväxt av legionella.  

Vilket är nästa steg? 

Förhoppningen är att den här rapporten ska fungera som underlag för skrivande av branschregler 

och förtydligande i BBR för boendesprinklerinstallationer. Författarna skriver dock inga branschregler 

själva. Branschregler Säker Vatteninstallation togs fram av Säker Vatten AB som skrev dem 

tillsammans med arbetsgrupper bestående av kunniga aktörer från branschen. Branschregler Säker 

Vatteninstallation bör kompletteras med utföranderegler för boendesprinkler. I framtagande av nya 

regler bör en arbetsgrupp bildas för boendesprinkler där det bör ingå aktörer från 

installationsföretag, försäkringsbolag, Boverket, MSB, Smittskyddsinstitutet, Sprinklerfrämjandet, 

brandskyddsföreningen, leverantörer och branschorganisationer. Tillsammans kan en sådan 

arbetsgrupp skriva korrekta och tydliga branschregler. Den dagen då boendesprinkler har tydliga 

branschregler som säkerställer att vattenskador och tillväxt av legionella undviks, den dagen bör 

också förståelsen för boendesprinkler öka. Förhoppningsvis så ökar också antalet installationer vilket 

leder till ett mer brandsäkert Sverige.  
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7. Slutsatser 
Här redovisas resultatet av arbetet. Vår problemformulering inför denna rapport var:  

”Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador och tillväxt av 
legionella?” 
 
Med hjälp av våra delfrågor besvarar vi problemformuleringen. Svaren kan utläsas nedan.   

Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador? 

Alla tillämpliga krav i Boverkets Byggregler avsnitt 6:6, Vatten och avlopp, gäller och ska uppfyllas.   

Gällande standard SS 883001 ska följas. I den finns det tydliga riktlinjer om hur ett 

boendesprinklersystem ska projekteras och installeras. Ett exempel är att monteringsavståndet för 

sprinklerhuvud från värmekällor ska följas. 

Branschreglerna Säker Vatteninstallationen ska följas där det är applicerbart. Delarna som är 

applicerbara är de enligt nedan. Mer utförlig fakta om nedanstående kan utläsas i bilaga 5, Skydd mot 

vattenskador.  

 Monteringsanvisningar 

 Rör och rörsystem 

 Förläggning av rörledningar 

 Fogar av rörledningar 

 Håltagning för rörgenomföring 

 Rörgenomföring med tappvatten i vägg med tätskikt 

 Fixering av rörgenomföring i vägg med tätskikt 

 Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt 

 Frysskadesäker förläggning av tappvattenledningar 

 Tryck- och täthetskontroll 

 Verktyg och mätinstrument 

För att undvika mekanisk aktivering och förhindra påföljder av detta bör följande åtgärder vidtas: 

1. Dolda sprinkler, infällda i innertak som fälls ut och aktiveras vid brand. 

2. Skyddskorgar runt sprinkler som inte är infällda. 

3. Sprinklerkil ska finnas i alla bostäder där boendesprinkler finns, utifall mekanisk aktivering 

skulle ske. 

4. Avstängningsventil till boendesprinklersystemet ska vara lättåtkomlig och de boende ska 

informeras om var den sitter.  

Åtgärder för att undvika repning av glasbulben på sprinklerhuvudet ska vidtas. Montören ska låta 

plastskyddet sitta kvar på sprinklerhuvudet ända fram till driftsättning. Rätt verktyg vid installation 

boendesprinkler ska även användas. 
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Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika tillväxt av legionella? 

Flera rapporter har gjorts för att ta reda på om det finns någon risk för tillväxt av legionella i 

sprinklerledningar, bland annat av Stockholm Vatten och BAFSA. I samtliga rapporter hittas inga 

märkbara spår av bakterien legionella. Det ska dock beaktas att tillväxt av legionella kan uppstå, det 

är därför viktigt att säkerställa motverkandet av detta, och det görs enligt nedanstående fakta: 

Alla tillämpliga krav i Boverkets Byggregler avsnitt 6:6, Vatten och avlopp, gäller och ska uppfyllas.   

Kraven på återströmningsskydd finns i SBF 142:1. Normen säkerställer att standarden SS-EN 1717 

följs och på så sätt ska återströmning hindras. Sprinklervatten ska lägst ha återströmningsskydd av 

klassen EA. Tabell 6 och tabell 7 ska gälla för skydd mot återströmning.  

Branschregler Säker Vatteninstallation ska följas där det är applicerbart. Delarna som är applicerbara 

är de enligt nedan. Mer utförlig fakta om nedanstående kan utläsas i bilaga 5, Skydd mot 

legionellatillväxt.  

 Förläggning av tappvattensystem 

 Drifttagning av tappvattensystem 

 Temperaturkontroll 

 Återströmningsskydd, denna punkt i branschreglerna bör kompletteras med en tabell om 

boendesprinkler. En sådan tabell finns redan i SBF 142:1 

Vilka krav ska ställas på de som projekterar och installerar boendesprinklersystem? 

Normerna som SBF ger ut om boendesprinkler och certifiering för dessa är ett säkerställande för att 

rätt personal och rätt företag arbetar med boendesprinkler. Även normen för anslutning till allmänt 

vattenledningsnät är viktig att följa för säkerställandet av sprinklersystemet. Anläggarfirmor och 

sprinkleringenjörer bör följa dessa normer och certifikat. Normerna som är aktuella är: 

 SBF 501 – Regler för boendesprinklersystem 

 SBF 2008:1 – Behörig ingenjör boendesprinkler – certifieringskrav 

 SBF 2009:1 – Behörig anläggarfirma boendesprinkler – certifieringskrav 

 SBF 142:1 – Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt 

vattenledningsnät 

Sprinklermontörer bör ha genomgått utbildningen som utförs i regi av VVS-företagen och 

Sprinklergruppen. Sprinklermontörer bör även gå utbildningen Säker Vatteninstallation för att få 

förståelse hur vattenskador kan motverkas. Det bör dock beaktas att de kurserna idag inte innehåller 

någonting om boendesprinkler, men de innehåller mycket fakta om tappvatten. Kurserna bör 

kompletteras med branschregler för boendesprinkler, mer om detta i kapitel 8, rekommendationer.  
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8. Rekommendationer 

Säker Vatten AB 

Kurserna som hålls ska inrikta sig dels mot VVS-montörer och dels för de som installerar 

boendesprinkler. Specificera kursinnehållet och anpassa det efter vilka yrkesgrupper som skaffar sig 

branschlegitimation.  

Med branschregler för boendesprinklerinstallationer kommer vattenskadorna att minska. När och 

om branschregler för boendesprinkler skrivs, bör en arbetsgrupp tillsättas med olika erfarenheter 

från branschen och som besitter stora kunskaper om boendesprinkler och dess effekt. I denna 

arbetsgrupp bör det ingå folk från installationsföretag, försäkringsbolag, Boverket, 

Smittskyddsinstitutet, Sprinklerfrämjandet, brandskyddsföreningen leverantörer och 

branschorganisationer, under ledning av Säker Vatten AB. Då får branschen själva skriva 

branschregler som garanterar att vattenskador och tillväxt av legionella undviks.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten bör skaffa sig mer kunskap om boendesprinkler och dess effekt. En brandman ska 

veta hur ett flödande sprinklerhuvud stängs av, via avstängningsventil eller med hjälp av en 

sprinklerkil. En sprinklerkil bör ingå i standardverktygen för en brandman.  

Sprinklerfrämjandet och Sprinklerbranschen 

Sprinklerfrämjandet verkar idag för att marknadsföra sprinkler och för att öka allmänhetens 

förståelse för sprinkler. Sprinklerfrämjandet bör fortsätta sitt arbete med marknadsföring och 

försöka nå ut till räddningstjänsten, allmänheten, kommuner och byggherrar om boendesprinkler 

och dess effekt. 

Vi anser att sprinklerbranschen själva inte jobbar tillräckligt aktivt med marknadsföring i den 

utsträckning det behövs. Det ansvaret läggs istället främst på Sprinklerfrämjandet. Ökad 

marknadsföring skulle kunna generera fler boendesprinklerinstallationer. Som sprinklerentreprenör 

kan man försöka att motivera byggherrar och fastighetsägare genom att informera om att tekniska 

byten kan finansiera delar av, eller hela boendesprinklerinstallationen. Säkerheten i fastigheten är 

också något som borde marknadsföras mer, det ska anses tryggt att bo i ett hem som är försett med 

boendesprinkler.  

Brandskyddsföreningen och SBSC 

Marknadsföra de nya normerna och certifieringarna som behandlar boendesprinklerinstallationer. På 

så vis kan fler aktörer äntra boendesprinklermarknaden med de enkla installationerna som är av typ 

1. Fler aktörer innebär ökad marknadsföring och förståelse för boendesprinkler och dess effekt. Det 

skulle resultera i lägre installationskostnader och en större marknad för boendesprinkler. 

Boverket 

Boverket bör undersöka erfarenheterna från Norge efter deras införande av lagkrav på 

boendesprinklerinstallation. Är det någonting Sverige kan ta efter? Ålderskurvan i Sverige är liknande 

den i Norge, vilket innebär att medelåldern hela tiden ökar. Då borde säkerheten i bostäder också 

öka så att kvarboende i bostäder blir längre.  
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Fastighetsägare 

Informera de boende i fastigheter med boendesprinkler om hur de stängs av vid oönskad aktivering 

eller då branden är släckt. En sprinklerkil bör finnas i varje lägenhet med boendesprinkler, det borde 

vara lika vanligt förekommande som brandvarnare i fastigheter försedda med boendesprinkler. 

Broschyrer med komplett information om hur de ska användas bör delas ut till alla dessa boenden. 

Beställare 

Beställare bör se över hur en boendesprinklerinstallation delvis, eller helt, kan finansieras med hjälp 

av tekniska byten i fastigheten. Tekniska byten ger också möjlighet till en mer flexibel utformning av 

byggnaden.  

Boendesprinkler bör användas som ett försäljningsargument då fastigheten eller delar av fastigheten 

ska säljas. Boendesprinkler i byggnaden bidrar till en mer brandsäker tillvaro. 

Försäkringsbolag 

Det ska gynna en fastighetsägare att installera boendesprinkler i sitt hus, försäkringen bör bli 

billigare. Om det är rädslan för vattenskador som höjer försäkringen så bör man delta och driva fram 

branschregler som kan säkerställa att inga vattenskador sker. En undersökning om de eventuella 

vattenskador som boendesprinkler åstadkommer bör också genomföras.  

  



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

51 
 

9. Källförteckning 

9.1. Tryckta källor 
Andersson, Göte. Del 1: Nya regler i BBR. VVS-Forum. Februari 2012 

Andersson, Göte. Del 2: Jättemarknad väntar. VVS-Forum. Mars 2012 

Bailey Richard Dr., Legionella and firefighting systems. Watford 1999 

BAFSA, Frequently Asked Sprinkler Questions About Sprinklers, London 2011 

Berg Christer och Hedenström Ralf, Stockholm Vatten, Orienterande undersökning av vattenkvalitet i 
några sprinkleranläggningar avsedda för brandsläckning i Stockholms kommun, Stockholm 2005 

BFS 2011:26, BBR 19, avsnitt 5. Brand.  

BFS 2011:26, BBR 19, avsnitt 6. Hygien, hälsa och miljö. 

Hall John R. jr, U.S. Experience with sprinklers, Quincy 2012 

Hjort, Jens. Automatiska vattensprinklersystem. Stockholm, 2010 

Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 BBR (BFS 2011:6) 
- för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd (BFS 2011:27) 

Löfvendahl, Anders. Sprinkler av amerikansk modell kan rädda liv i bostäder. Husbyggaren. Nr 2, 2002 

SBF 1018:3 Norm Behörig ingenjör vattensprinkler. Stockholm, 2012  

SBF 1020:3 Norm Anläggarfirma vattensprinkler, Stockholm, 2012  

SBF 120:7 Regler för automatiskt vattensprinklersystem. Stockholm, 2011 

SBF 142:1 Anvisningar för anslutning av vattensprinkleranläggning. Stockholm, 2007 

SBF 2008:1 Behörig ingenjör boendesprinkler. Stockholm, 2011  

SBF 2009:1 Anläggarfirma boendesprinkler. Stockholm, 2011 

SBF 501:1 Regler för boendesprinkler. Stockholm, 2011 

SS 883001 Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll, 2009 

SS-EN 1717  Vattenförsörjning – Skydd mot förorening av dricksvatten – Allmänna krav på 
skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning 

Svenskt Vatten. Publikation P88, Vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717. Stockholm, 2002 

Säker Vatten AB. Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1. Stockholm, 2011 

Särdqvist Stefan. Vatten och andra räddningsmedel. Kalmar, 2006 

Stålbom, Göran och Kling, Rolf. Legionella, risker i VVS-installationer. Stockholm, 2002 

Warfvinge, Catharina och Dahlblom, Mats. Projektering av VVS-installationer, Lund, 2010 



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

52 
 

Östman, Birgit och Arvidsson, Magnus och Nystedt, Fredrik. Boendesprinkler räddar liv – Erfarenheter 
och brandskyddsprojektering med nya möjligheter. Göteborg, 2002 

9.2. Elektroniska källor 
www.sakervatten.se  
 
http://vvsyn.se/  

9.3. Muntliga källor 
Andersen Trond S., Senioringenjör, Direktoratet for byggkvalitet 

Arvidson Magnus, Brandingenjör, SP Brandteknik  

Bernelius Cronsioe Caroline, Brandingenjör/Civilingenjör, Boverket 

Brandsjö Gunnar, Certifieringsingenjör, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering 

Bratt Peter, Byggtekniskt ansvarig, Länsförsäkringar AB 

Bäckman Hans, Enheten för teknik och miljö, Svenskt Vatten 

Eriksson Björn K, Smittskyddsläkare, Stockholm Smittskydd 

Hedenberg Gullvy, Sekreterare i Dricksvattenkommittén, Svenskt Vatten  

Hjort Jens, Project Manager, Brandskyddsföreningen  

Holmstedt Gösta, Operation Manager, Sprinklerfrämjandet 

Lindell Marcus, Projekteringschef, Imtech VS-teknik Sprinkler 

Ljunggren Pia, Riskingenjör, Trygg-Hansa 

Nilsson Bjarne, VD, Mälarsprinkler 

Nilsson Christer, Projektchef, Folkhem 

Mårtensson Bill, Anslutningsenheten, Stockholm Vatten 

Sandin Sara, Brandingenjör, Storstockholms brandförsvar 

Slagbrand Per, VD, Nordic Sprinkler 

Svensson Håkan, Sprinklerdesigner, Brandgruppen 

Zetterström Hans-Eric, Verkställande ingenjör, Länsförsäkringar AB 

Wernborg Anders, Konstruktör, Folkhem 

Östman Birgit, Research leader, SP Trä

http://www.sakervatten.se/
http://vvsyn.se/


Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

10. Bilagor 

Bilaga 1.  Utdrag ur BBR 

5:252 Automatiska släcksystem 

”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. 

Anläggningen ska ha ett skydd mot att funktionen störs på grund av brand. 

Allmänt råd – 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. Exempel på vad som avses i föreskriftens andra stycke kan 

vara strömavbrott på grund av brand. Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6.” 

5:2521 Automatisk vattensprinkleranläggning 

”Allmänt råd – Tillförlitligheten och förmågan hos automatiska vattensprinkleranläggningar kan 

verifieras enligt SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259. För utrymmen i verksamhetsklass 5C 

bör vattenkällan utgöras av förbättrat, dubblerat eller kombinerat vattentillopp enligt 9.6.2–9.6.4 i 

SS-EN 12845...” 

5:2522 Boendesprinkler  

”Allmänt råd – Tillförlitligheten och förmågan hos boendesprinkler, avsedd för bostäder i 

verksamhetsklass 3 och verksamhetsklass 5B kan verifieras enligt SS 883001 och SS 883002 med 

sprinklersystem enligt följande. 

1. För byggnader med högst två våningsplan bör sprinklersystem typ 1 tillämpas. 

2. För byggnader med högst åtta våningsplan bör sprinklersystem typ 2 tillämpas. 

3. För byggnader med fler än åtta våningsplan och för utrymmen i verksamhetsklass 5B bör 

sprinklersystem typ 3 tillämpas. 

Komponenterna i ett system för boendesprinkler kan utformas i enlighet med standardserien SS-EN 

12259 med egenskaper anpassade efter avsedd användning.” 

5:213 Verksamhetsklass 3 – Bostäder 

”Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas 

vara vakna. 

Allmänt råd – Till verksamhetsklass 3 räknas bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, 

seniorboende, familjedaghem och fritidsbostäder och liknande” 
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5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 

”Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 

5C eller 5D. 

Allmänt råd – 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 

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård. 

Allmänt råd – Exempel på lokaler som avses i föreskriften är sjukhus. 

Allmänt råd – Behovsprövning kan ske mot lagstiftning såsom socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamhetsklass 5B omfattas även av öppna 

avdelningar med behovsprövning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, lagen om vård 

av unga, LVU, eller lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.” 

6:61 Allmänt 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden 

tillfredsställer allmänna hälsokrav.” 

6:611 Tillämpningsområde 

”Reglerna i detta avsnitt gäller för installationer för vatten och avlopp dels i byggnader, dels på 

tomter till dessa byggnader.” 

6:612 Definitioner 

”Tappkallvatten – Kallt vatten av dricksvattenkvalitet. 

Tappvarmvatten – Uppvärmt tappkallvatten. 

Tappvatten – Samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten. 

Övrigt vatten – Vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som kan användas till 

uppvärmning, kylning, toalettspolning, tvättmaskiner m.m. där kraven på vattnets kvalitet är 

beroende av ändamålet men där vattnet inte nödvändigtvis behöver vara tappvatten.” 

6:62 Installationer för tappvatten 

”Installationer för tappvatten ska utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och 

säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten ska uppfylla kvalitetskraven för dricksvatten 

efter tappstället. Tappvarmvatten ska vara så varmt att man kan sköta personlig hygien och 

hushållssysslor. Tappvatteninstallationer ska utföras av sådana material att inte ohälsosamma 

koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna ska inte avge lukt eller 

smak till tappvattnet. 

Allmänt råd – Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.” 
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6:622 Mikrobiell tillväxt 

”Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i 

tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte 

värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på 

det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen. 

Allmänt råd – För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör 

tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. 

Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, 

tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera 

tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så 

att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. I samtliga rörledningar för 

tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att mäta vattentemperaturen. För att mängden 

legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är stillastående, bl.a. i beredare eller 

ackumulatorer för uppvärmning med t.ex. el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli 

skadlig bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C. Handdukstorkar, golvvärme och 

andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tappvarmvatten. Proppade ledningar, 

dvs. sådana som inte är direkt anslutna till tappställen, på installationer för tappvarmvatten bör vara 

så korta att temperaturen på vattnet i dessa proppade ledningar inte understiger 50 °C. Gemensam 

rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst 38 °C bör inte vara längre än 5 meter.” 

6:624 Återströmning  

”Tappvatteninstallationer ska utformas så att återströmning av förorenat vatten eller andra vätskor 

förhindras. Installationerna ska utformas så att inträngning av gaser och inläckning av vätskor inte 

kan ske. 

Allmänt råd – Installationer bör utformas enligt SS-EN 1717. Vid val av skyddsmodul för påfyllning av 

värmesystem bör hänsyn tas till storleken på värmesystemet och eventuella tillsatser till 

värmevattnet.” 

6:625 Utformning 

”Tappvatteninstallationer ska ha en sådan utformning och vara gjorda av ett sådant material att de 

har tillräcklig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella processer som 

de kan förväntas bli utsatta för. Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter 

på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten ska begränsas. 

Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i schakt, väggar, 

bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar. Fogar på tappvattenledningar ska vara 

placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar 

skador. 

Allmänt råd – Tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt utläckande vatten från ledningarna 

snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador. Schakt för tappvattenledningar bör vara 

lätt tillgängliga och utformade med läckageindikering, t.ex. rör med tillräcklig kapacitet som mynnar 

ut i rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. Regler om utbytbarhet av installationer finns i 

avsnitt 2:2 och regler om projektering och utförande i avsnitt 2:31. 
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Avstängningsventiler och armaturer för avtappning av tappvattensystemet ska installeras i den 

utsträckning som är nödvändig. 

Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som 

är synliga och lätt åtkomliga. Avstängningsventiler bör finnas så att tappvattnet till enskilda 

lägenheter kan stängas av var för sig. 

Tappvatteninstallationer ska utformas för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn 

tagen till den påverkan som tryckslag medför. 

Allmänt råd – Plaströr för tappvarmvatteninstallationer bör utformas för att klara det statiska trycket 

på 1 MPa vid en temperatur av 70 °C. 

Slangställ får inte användas för inkoppling av tappventiler, blandare eller dylikt. Rörledningar i 

tappvatteninstallationer ska förläggas så att det finns tillräckligt expansionsutrymme. Fast installerad 

utrustning som ansluts till en vatteninstallation och placeras i ett utrymme utan golvavlopp, ska vara 

försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten.” 

6:626 Dokumentation och idrifttagande 

”Allmänt råd – En dokumenterad riskvärdering för tillväxt av legionellabakterier bör göras för 

tappvatteninstallationer i äldreboenden, hotell, sporthallar, simhallar, sjukhus och flerbostadshus. 

Detta bör också göras för vatteninstallationer som sprider aerosoler, t.ex. bubbelbad, öppna kyltorn 

och grönsaksbefuktare. Installationer för vatten bör spolas rena innan de tas i drift. Om vattnet har 

varit stillastående under byggskedet när omgivningstemperaturen har varit över 20 °C, kan 

installationerna dessutom behöva desinficeras.”  
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Bilaga 2. SS 883001. Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och 

underhåll 

För den här delen av rapporten har SS 883001 granskats, och de avsnitt som hjälper till att svara på 

vår problemformulering är angivna i det här kapitlet. 

6 Klassificering av boendesprinklersystem  

”Boendesprinklersystem ska klassificeras som Typ 1, Typ 2 eller Typ 3. Exempel på avsedd 

användning visas i tabell 1. Om det i en byggnad finns ett utrymme enligt vad som framgår av tabell 1 

som innehåller någon annan risk än den som normalt återfinns i en bostad, ska det området 

sprinklerskyddas enligt SS-EN 12845.”   

Typ av boendesprinklersystem Exempel på avsedd användning 

Typ 1  En- och tvåfamiljshus. 
 

 Radhus med tre våningar ovan mark inklusive vind och en 
källarvåning. 
 

 Bostadshus med högst fyra lägenheter upp till maximalt 
tre våningar och en källarvåning. 

Typ 2  Byggnader som används som bostäder med upp till åtta 
våningar och med en källarvåning, med undantag av 
vårdinrättningar som konstruerats för att permanent 
inrymma människor som behöver hjälp för att ta sig ur 
byggnaden. 

Typ 3  Vårdinrättningar, eller delar av vårdinrättningar som är 
avsedda att inrymma människor som behöver hjälp med 
att lämna byggnaden. 
 

 Byggnader med nio våningar eller fler som är avsedda att 
användas som bostadshus.  

Tabell 1. Beskrivning av olika typer av boendesprinklersystem.  

7.1 Utformningskriterier 

”Minimikraven för dimensionerande flöde, antalet dimensionerande sprinkler och 

vattenförsörjningens varaktighet vara enligt vad som framgår av tabell 2.” 

Typ av 

boendesprinklersystem 

Lägsta 

dimensionerande 

vattentäthet(mm/min) 

Antalet 

dimensionerande 

sprinkler 

Lägsta varaktighet för 

vattenförsörjningen 

(minuter) 

Typ 1 2,04 1-2 10 

Typ 2 2,04 1-4 30 

Typ 3 4,08 4 30 

Tabell 2. Minimikriterier för utformning.  
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7.2 Sprinklerns utlösningstryck 

”Lägsta driftryck för en viss sprinkler får aldrig vara lägre än det som är högst av antingen 0.5 bar eller 

det värde som anges i tillverkarens anvisningar. Maximalt drifttryck för en viss sprinkler får aldrig 

överskrida 12 bar.”  

7.3 Utformningskriterier – Boendeenhet  

7.3.1 Boendesprinkler- Typ 1 Boendesprinklersystem 

”Sprinklersystemet ska kunna tillhandahålla det som är störst av antingen den lägsta 

dimensionerande vattentäthet som anges i tabell 2 eller enligt tillverkarens anvisningar på den 

dimensionerande verkningsyta för vilken boendesprinkler används, för upp till högst två 

dimensionerande sprinkler i varje bostadsenhet. Om den faktiska verkningsytan är mindre än den 

dimensionerande verkningsytan ska tillverkarens krav på tryck och flöde för nästa större 

dimensionerande verkningsyta användas. Den största dimensionen för den faktiska verkningsytan för 

varje enskild sprinkler får inte vara större än den största dimensionen för den dimensionerande 

verkningsyta som anges av tillverkaren för vilken boendesprinklern används.” 

7.3.2 Boendesprinkler- Typ 2 Boendesprinklersystem 

”Sprinklersystemet ska kunna tillhandahålla det som är störst av antingen den lägsta 

dimensionerande vattentätheten som anges i tabell 2 eller enlig tillverkarens anvisningar på den 

dimensionerande verkningsyta för vilken boendesprinklern används, för upp till högst fyra 

dimensionerande sprinkler i varje bostadsenhet. Om den faktiska verkningsytan är mindre än den 

dimensionerande verkningsytan ska tillverkarens krav på tryck och flöde för nästa större 

dimensionerande verkningsyta användas. Den största dimensionen för den faktiska verkningsytan för 

varje enskild sprinkler får inte vara större än den största dimensionen för den dimensionerande 

verkningsyta som anges av tillverkaren för vilken boendesprinklern används.” 

7.3.3 Boendesprinkler- Typ 3 Boendesprinklersystem 

”Som dimensionerande sprinkler används de fyra sprinkler som är hydrauliskt mest krävande. Lägsta 

dimensionerande vattentäthet från var och en av de fyra dimensionerande sprinklerna ska vara det 

som är störst av följande. 

 Lägsta dimensionerande vattentäthet enligt vad som anges av tillverkaren vid den 
dimensionerande verkningsyta för vilken boendesprinklern används. Om den faktiska 
verkningsytan är mindre än den dimensionerande verkningsytan ska tillverkarens anvisningar 
för tryck och flöde för nästa större dimensionerande verkningsyta användas. Den största 
dimensionen för den faktiska verkningsytan för varje enskild sprinkler får inte vara större än 
den största dimensionen för den dimensionerande verkningsyta som anges av tillverkaren för 
vilken boendesprinklern används.  
 

 Lägsta dimensionerande sprinklerflöde enligt tabell 2 över de faktiska verkningsytor som 
skyddas av sprinklerna.” 

8 Vattenförsörjning 

8.1.1 Varaktighet 

”Alla praktiska möjliga åtgärder ska genomföras för att säkerställa vattenförsörjningens varaktighet 

och tillförlitlighet” 
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8.1.2 Frostskydd 

”En lägsta temperatur på 4 °C ska alltid upprätthållas kring servisledningen från vattenförsörjningen 

till reglerventilerna.” 

8.1.3 

”En gemensam vattenförsörjning till byggnaden, som betjänar både sprinkler och hushållsanvändning 

ska tillåtas om behovet av hushållsvatten läggs till vattenbehovet till sprinklersystemet. Behovet av 

hushållsvatten ska beräknas enligt gällande nationell lagstiftning. Det totala flödesbehovet får inte 

överskrida det maximala tillåtna flödet i rörsystemets olika komponenter. 

Undantag: behovet hushållsvatten behöver inte läggas till i beräkningen om man vidtar åtgärder för 

att förhindra flödet på systemet för hushållsvatten när sprinkleranläggningen är i drift.” 

8.2 Maximalt vattentryck  

”Med undantag för provning får inte vattentrycket överstiga 12 bar i systemet. Trycket för 

pumpdrivna system ska omfatta alla ökningar i flödeshastighet och tryck på grund av stängda 

ventiler.” 

8.3 Placering av utrustning för vattenförsörjning 

”För boendesprinklersystem av typ 2 och 3 ska utrustning för vattenförsörjning, avstängningsventiler 

och uppsättningarna reglerventiler placeras på ett sätt som säkerställer tillträde även i händelse av 

brand. Alla delar av utrustningen för vattenförsörjning och uppsättningen reglerventiler ska 

installeras på ett sätt som skyddar de mot åverkan och så att de på ett lämpligt sätt är skyddade mot 

frysning.” 

9 Typ av vattentillopp 

”Vattenförsörjning ska utgöras av en eller flera av följande: 

a) Allmän vattenledning  
b) Magasin (bassäng, tank) 
c) Trycktankar 

 
Anslutningarna mellan vattentilloppen och reglerventilerna ska arrangeras så att man tillser att 

underhåll av de viktigaste komponenterna, såsom silar, pumpar, backventiler och vattenmätare 

underlättas.” 

9.2 Allmän vattenledning 

”För boendesprinklersystem av typ 2 och 3 ska en tryckvakt installeras som ger signal när trycket i 

allmänna ledningar understiger ett förutbestämt tryck. Tryckvakten ska vara ansluten uppström 

eventuell backventil ska vara med en provventil.” 

”ANM. 1 I vissa fall kan vattenkvaliteten nödvändiggöra installation av sil på alla anslutningar från 

allmän vattenledning. 

ANM. 2 Det kan vara nödvändigt att beakta extra flödesbehov för räddningstjänstens arbete.  

ANM.3 Tillstånd från lokala vattenmyndigheter erfordras vanligtvis för anslutning till allmän 

vattenledning.” 
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11. Installationstyp och storlek 

”Våtrörsystem ska endast installeras i utrymmen där det inte finns risk för skador på installationen 

p.g.a. frost. De delar av installationen som kan förväntas utsättas för frysrisk kan skyddas i enighet 

med SS-EN 12845. För rörsystem som inte omfattas av denna standard ska tillverkarens anvisningar 

följas.” 

14 Sprinklerdimensionering och användningsområde 

”Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt temperaturklassningen för sprinkler i närheten av strålande 

värmekällor. Avstånden mellan olika värmekällor och sprinkler med olika temperaturklasser anges i 

tabell 3. Sprinkler som installeras nära de specifika värmekällor som anges i tabell 3 ska vara av den 

temperaturklass som anges.”  

 

Värmekälla 

Min. avstånd från kanten 

på värmekällan till 

sprinkler av normal 

temperaturklass (mm) 

Min. avstånd från kanten på 

värmekällan till sprinkler med 

medelhög temperaturklass 

(mm) 

Sidan på öppen eller infälld eldstad 900 300 

Framsidan på infälld eldstad 1500 900 

Kol- eller vedeldad spis 1000 300 

Köksspis, väggugn, varmluftsfläktar 

och oisolerade värmekanaler  

 

450 

 

225 

Oisolerade varmvattenledningar 300 150 

Sidan på tak- eller väggmonterade 

varmluftsspridare 

600 300 

Framsidan på väggmonterade 

varmluftsspridare 

900 450 

Varmvattenberedare eller ugn 150 75 

Belysningsarmaturer, 0-250 W 150 75 

Belysningsarmaturer, 250-499 W 300 150 

Tabell 3. Minimiavstånd från värmekälla till sprinkler. 

15.1 Reglerventiler 

”Uppsättning av reglerventiler för boendesprinklersystem av typ 1 och 2. Typ 3 gäller om 

konstruktionskriterierna för hela systemet motsvarar kraven i tabell 2 för ett boendesprinklersystem 

av typ 3, om inte så ska varje installation vara försedd med en uppsättning larmventiler. 

Varje installation ska förses med möjligheter att utföra följande funktioner: 



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

 Isolera systemet från vattenförsörjningen 

 Förhindra återflöde 

 Signalera eventuellt vattenflöde 

 En anordning för att prova signalen 

 Avtappning av systemet 

 Manometer enligt ritning”  
 

 

Reglerventil för boendesprinklersystem av typ 1, 2 och 3 

15.2 Avstängningsventiler 

”Alla avstängningsventiler som kan stänga av vatten till sprinkler: 

 Stänga medurs 

 Vara försedd med en indikering som tydligt visar om ventilen är öppen eller stängd 

 Vara säkrad i rätt läge med rem och lås eller säkrad på motsvarande sätt 
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Avstängningsventiler får inte installeras nedströms reglerventilerna förutom vad som anges i denna 

standard. Alla ventiler såsom avstängnings-, test-, dränerings- och spolventiler ska vara anpassade till 

aktuellt systemtryck.” 

17 Rörledningar 

”Lämpliga åtgärder ska vidtas för att undvika mekaniska skador på rörledningar. Alla rörledningar ska 

installeras i enlighet med relevanta nationella standarder. Tillverkaren ska tillhandahålla 

dokumentation som bekräftar att rörsystemet är lämpligt för det avsedda syftet. 

Grenrör ska anslutas till sidan eller ovansidan av matarledningen. 

Rörledningar ska fästas vid eller anpassas till bärande element på ett sådant sätt att byggnadens 

strukturella integritet inte får påverkas.  

Rörledningar och rörfästen i metall ska installeras i enlighet med SS-EN 12845. Rörledningar ska 

installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar och ska vara tillräckligt motståndskraftiga mot 

korrosion.  

Rör och rörfästen av plast ska installeras enligt tillverkarens anvisningar.  

Det ska finnas anordningar för avtappning på rörledningarna.” 

18.2.1 Hänvisningsskylt 

”Hänvisningsskylt av väderbeständigt material och text ska placeras utanför byggnaden, så nära 

entrén som befinner sig närmast uppsättningen reglerventiler som det är praktiskt möjligt. För 

bostäder kan den skylten placeras innanför huvudentrén. Skylten ska ha följande text i vita bokstäver 

mot röd bakgrund:” 

”SPRINKLERAVSTÄNGNINGSVENTIL” 

18.2.2 Skyltning av avstängningsventiler  

”En skylt ska vara anslagen intill huvudavstängningsventil och eventuella övriga avstängningsventiler 

försedd med texten:” 

”AVSTÄNGNINGSVENTIL SPRINKLER” 

”Om avstängningsventilen är placerad i tillslutet utrymme med dörr ska skylten placeras på dörrens 

utsida och en annan skylt placeras på dörrens insida med texten ’Håll dörren stängd och låst’” 

19 Driftsättningsprovningar och periodiska kontroller 

”Rörnät ska provtryckas med vatten under minst två timmar, på ett tryck av minst 15 bar eller till 1.5 

gånger det högsta tryck som anläggningen kommer att utsättas för, varvid det högsta trycket ska 

tillämpas.” 
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Bilaga 3. Besiktningsintyg boendesprinkler 
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Bilaga 4. Anslutningsspecifikation vattensprinkler 

 



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

 

  



Kungliga Tekniska Högskolan 

 

 
 

Bilaga 5. Branschregler Säker Vatteninstallation 

I den här delen av rapporten har branschregler Säker Vatteninstallation granskats, och de delar som 

kan appliceras på boendesprinkler är angivna nedan.  

Skydd mot vattenskador 

Monteringsanvisningar 

”Montering av rör och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade 

monteringsanvisning. ” 

Rör och rörsystem 

”Tappvatteninstallation ska vara utförd av rör och komponenter som är provade och godkända som 

system. När rör och komponenter från olika rörsystem eller leverantörer används tillsammans ska 

dessa vara provade och godkända för användning tillsammans. Detta ska vara dokumenterat i 

leverantörens monteringsanvisning. 

I rörsystem som är provade och godkända för särskild funktion får en del – som är nödvändig för att 

uppfylla systemets egenskaper – inte modifieras, uteslutas eller bytas ut så att funktionen ändras.” 

Förläggning av rörledningar 

”Byggnadsarbeten som är nödvändiga för VVS-installationer enligt branschregler Säker 

Vatteninstallation, till exempel förstärkning av väggar, golv, utförande av schakt och schaktbottnar, 

serviceluckor, utrymmen för inbyggnad av spolcisterner med tillhörande tätskikt, utförs normalt av 

byggnadsentreprenören. 

Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så 

att vattnet inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer. 

Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast 

inredning ska utföras utan fogar. 

Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt 

åtkomliga och lätta att byta ut. Kallvattenservis till småhus ska förläggas utbytbar, till exempel i 

skyddsrör från husliv till överkant golvbjälklag. I utrymme med tätskikt på golv ska genomföringen 

vara anpassad för anslutning av tätskiktet.” 

Fogar av rörledningar 

”Blandning av kopplingsdelar som till exempel muttrar, konor eller kopplingshus från olika fabrikat 

ska inte förekomma. Radialpresskoppling med in- eller utvändig tätning ska vara konstruerad så att 

en opressad koppling läcker vid täthetskontroll. Fogar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i 

särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är 

utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas. 

Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten 

och vara försedd med indikering för läckage med tillräcklig kapacitet. I inbyggnader och 

installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot 

denna.” 
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Håltagning för rörgenomföring 

”Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm 

mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.” 

Rörgenomföring med tappvatten i vägg med tätskikt 

”Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller 

dusch. Rör ska vara monterade vinkelrätt mot vägg så att efterjustering inte behöver göras när 

tätskikt monterats. Rör ska vara förslutna och sticka ut cirka 100 mm från väggskiva eller 

motsvarande. Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs tätskikt inte 

understiga 60 mm.” 

Fixering av rörgenomföring i vägg med tätskikt 

”Tappvattenvattenrör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet 

monteras så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt.” 

Tätning av rörgenomföring i golv eller vägg med tätskikt 

”Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt. 

Tätningsmanschett eller motsvarande levereras och monteras normalt av tätskiktsentreprenören.” 

Tätning av rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör i vägg med tätskikt 

”På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör. 

På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje.  

På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggbox eller annan genomföringsdetalj.  

På andra typer av rör utförs tätning enligt produktens monteringsanvisning. 

Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 2 mm utanför färdig vägg eller enligt 

leverantörens monteringsanvisning.” 

Infästning och tätning av infästning i golv eller väggar med tätskikt 

”Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller i särskild 

konstruktionsdetalj.  Skruvinfästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva.” 

Frysskadesäker förläggning av tappvattenledningar 

”Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen som till exempel 

krypgrund eller vind. Tappvatten- eller värmeledningar får inte heller monteras i isolering i golv, 

ytterväggar eller vindsbjälklag. Servisledning genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska 

skyddas mot frysning.” 

Tryck- och täthetskontroll 

”Rörsystem ska tryck och täthetskontrolleras innan det tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras. Vid 

tryck- och täthetskontroll med vatten ska ledningarna vara helt vattenfyllda och luftade. För att 

underlätta luftningen bör ledningen fyllas från sin lägsta punkt. Kontroll av tappvattensystem ska 

utföras med vatten av dricksvattenkvalitet. 

Tryck- och täthetskontroll ska, om bygghandlingarna inte föreskriver annat, utföras med vattentryck 

av 1,43 gånger beräkningstrycket (för tappvattensystem 14,3 bar). Befintliga tappvattensystem bör 

tryck- och täthetskontrolleras med systemets befintliga vattentryck.  
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Kontrolltiden ska vara minst två timmar. 

I ledningar av metall, till exempel koppar eller rostfritt stål, får kontrolltrycket inte sjunka under 

provtiden.” 

I ledningar av plast kan trycket ändras när de belastas. Tryck- och täthetskontroll av ledningar av 

plast ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisning. 

Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska utföras enligt krav i AFS 2006: 8. Normalt får 

sådan kontroll endast utföras av ackrediterat företag.” 

Verktyg och mätinstrument 

”Monteringsverktyg till godkända system och mätinstrument för tryck- och täthetskontroll samt 

temperaturkontroll ska ha dokumenterade anvisningar för användningsområde, kontrollrutiner och i 

förekommande fall krav på service och serviceintervaller. Intyg från serviceverkstad på utförd 

kontroll och justering av pressutrustning ska kunna redovisas.” 

Skydd mot legionellatillväxt 

Förläggning av tappvattensystem 

”Inga proppade avstick längre än cirka 1,5 gånger rördiametern får förekomma på tappkallvatten-, 

tappvarmvatten- eller VVC-ledningar.  

Inga outnyttjade avstick längre än cirka 1,5 gånger rördiametern får förekomma på 

fördelningsledningar.  

Ledningar för tappkall- och tappvarmvatten ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med 

varandra. Detta för att förhindra värmeöverföring mellan ledningarna. 

Tappkallvattenledningar ska inte förläggas i utrymmen med hög temperatur. Installation för 

tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.” 

Drifttagning av tappvattensystem 

”Efter tryck- och täthetskontroll av tappvattensystem med vatten ska detta tas i drift senast inom sju 

dagar eller tömmas helt på vatten.” 

Temperaturkontroll 

”Temperaturkontroll ska utföras innan tappvattensystemet tas i drift. Injustering av VVC-system ska 

vara färdig innan temperaturkontroll utförs. Kontrollerna ska dokumenteras. ” 

Skydd mot återströmning 

”Branschreglerna består av förslag till skydd mot återströmning för vanliga tillämpningar till exempel 

bostäder, kontor, offentliga lokaler och liknande.” 


