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Sammanfattning 
 

Författarens mål är att belysa de olika typer av brandskydd och metoder som finns i  

skolbyggnader för att förhindra och begränsa skadeverkan av anlagda bränder. 

Årligen anläggs mer än 10 000 bränder i Sverige vilket gör anlagda bränder i byggnader till 

ett stort samhällsproblem i landet. 

Problemet med anlagd brand är speciellt stort för skolbyggnader, där cirka hälften av alla 

bränder är anlagda. 

För att kunna förstå hur brandskydd fungerar så förklaras vad som krävas för att en brand 

ska starta och hur dess spridning kan gå till. 

Samt var, när och hur anlagda bränder i skolbyggnader skapas och om hur iden kommer 

till att anlägga en brand i skolbyggander. 

De olika brandskydden som identifierades i skolbyggnader delas i denna beskrivning upp i 

tre stycken kategorier av brandskydd med olika tekniska lösningar inom dessa kategorier. 

Den första i kategorin som beskrivs är detektionssystem, ett brandskydd som är till för att 

upptäcka bränder och varna människor. 

Nästa kategori är passiva system som är statiskt och förändras inte vid brand.  

De passiva systemen bygger på olika typer av konstruktionslösningar, förhindra att  

branden sprids vidare invändigt men även för att branden inte ska få fäste i byggnaden vid 

en utvändig brand samt förebygga mot anlagda bränder. 

Den sista i kategorin är aktiva system som är till för att aktivt försöka begränsa och fördröja 

branden och i bästa fall släcka den, vilket skapar mer tid för utrymmning. 

I diskussionen resonerar författaren runt det brandskydd som skulle vara bäst att 

användas sig av där det vanligast anläggs bränder i skolbyggnaderna. 

Eftersom att det skiljer sig mellan de anlagda bränderna i skolor och förskolor så delas 

dessa två upp och diskuteras var för sig. 

I skolbyggander nämns aktiva- och dektektions system som lösningar vid ett redan  

befintligt passivit system. När det kommer till förskole byggnader föreslås bättre passivt 

brandskydd samt ett detektions system.  
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Abstract 
 

The writer´s goal is to illustrate the different types of fire protection and metods there are in 

school buildings to prevent and restrict the damage of school arsons. 

There are annually over 10000 fires in Sweden who is caused by arsons, which makes it a 

major social problem. 

The problem with arson is more frequent in school buildings since almost 50 % of all fires 

are caused by arson. 

To understand how fire protection works an explanation is given regarding what is required 

for the fire spreads. 

It is also explained when, where and how the arsons in school buildings are created and 

how the idea of arson arises. 

In this description, the different types of fire protection system which has been identified in 

school buildings has been divided into to three different categories with different kind of  

technical solutions within these categories. 

The first category is the detection system, which function is to alarm people and to detect 

fires. 

Next category is passive system, which is static and do not change in case of a fire.  

The passive systems is based on various kinds of construction solutions which impedes 

the spread of fire and increases protection against arson. 

The last category is the active system, which is designed to actively try to limit and delay 

the fire and, at best, put it out.  

That creates more time for the evacuation. 

In the discussing, the author reasons around which fire protection system would be best to 

use for the common areas and places where arson in the school buildings are created. 

Since it´s differs between where the arson in schools and preschools are created there  

divided and discussed separately. 

In school buildings is active and detection system mentioned as an solution to assist an 

already functioning passiv system.When it comes to pre-school buildings a good passive 

system is proposed  as well as a detection system. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Totalt anläggs mer än 10 000 bränder årligen i Sverige vilket gör anlagd brand i byggnader 

till ett stort samhällsproblem i landet. I Sverige räknar man med att var fjärde brand är  

anlagd. 

Problemet med anlagd brand är speciellt stort för skolbyggnader (skolor och 

förskolor) där ungefär 45 % av alla bränder är anlagda.  

Antalet anlagda bränder i skolbyggnader har de senaste åren varit cirka 250 per år vilket 

enbart är några procent av det totala antalet bränder i byggnader i landet. (Se Tabell 1) 

I många fall är dessa bränder resulterar i mindre rökskador och några utbrända  

papperskorgar.  

Det händer dock att slutresultatet är betydligt mer förödande och flera skolor och förskolor 

blir total förstörda varje år av anlagda bränder.  

Till exempel har Skolfastigheter i Stockholm AB (sisab) som på uppdrag av Stockholms 

stad förvaltar mer parten av Stockholms stads förskolor, grundskolor och gymnasium, haft 

en sammanlagd kostnad för bränder på närmare 200 miljoner kronor mellan 2006 och 

2012.  200 miljoner är den faktiska kostnaden för S:t Eriks försäkringar som är Stockholms 

stads försäkringsbolag. Statistik för bränder som har fallit under självrisks beloppet på  

ungefär 1,3 miljoner kronor är inte med i denna statistik. 

 

Enligt statistik från Svenska brandskyddsföreningen totalförstördes sex skolor under 2009 

och kostnaden för enbart dessa sex bränder var nära en halv miljard kronor(Svenska 

Brandskyddsföreningen, 2010) vilket var mer än 12 % av den årliga kostnaden för alla 

bränder i landet. 

 

Tabell 1. Källa MSB 

Antal bränder 
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1.2 Idé att anlägga brand 
 

Varifrån kommer då idén om att anlägga en brand i en skolbyggnad? 

Ja, det är en väldigt komplicerad fråga, men en grov förenkling av motiven kan man läsa i 

”Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder”. 

Upprinnelsen till skolbränder kan variera från att avbryta skolverksamhet och dessa kan 

knytas till elever som under skoltid anlägger brand, ofta i förvaringsutrymmen och toaletter. 

Motivet är instrumentalt och syftar är att störa eller avbryta verksamheten. 

Andra händelseförlopp kan ha sin upprinnelse i att ungdomar tänt en eld för att värma sig, 

eller tänt eld på en bil som stått parkerad nära en skolbyggnad.  

Åldersmässigt gäller det personer 15-18 år, nästan uteslutande pojkar, och de agerar  

oftast i grupp. Ett flertal av dessa typer av anlagda skolbränder känner vi igen från tidigare 

forskning med fokus på motiv för anlagda bränder: skadegörelse, hämnd, dölja brott och 

anlagda bränder som emanerar ur enskilda individers psykiska problematik.  

Den sistnämnda har mycket gemensamt med den motivkategori som ofta går under  

benämningen uppmärksamhet.  
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1.3 Anlagda bränder 

1.3.1 När? 

Enligt hemsidan anlagdbrand.se är den vanligaste tiden för anlagda bränder i skolor är 

runt lunchtid och tidiga kvällen. När det gäller förskolor så är det oftast sent på kvällen. 

1.3.2 Var? 

I rapporten ”Dimensionerande brand: anlagda skolbränder” så framgår att för anlagda 

bränder i förskolor tyder studerad statistik på att dessa anläggs utanför byggnaden,  

vanligtvis i olika typer av avfalls behållare såsom containers, soptunnor och  

papperskorgar.  

I skolor är det vanligaste att branden anläggs i toaletter, i trapphus och korridorer.  

1.3.3 Hur? 

Vanligt förekommande antändningskällor utomhus är olika former av skräp (t.ex. papper 

och trä), brännbara vätskor samt olika typer av föremål/fordon t.ex. lådor, möbler,  

containers, mopeder och bilar.  

Inomhus är vanliga antändningskällor fyrverkerier, papperskorgar samt Molotovcocktails 

eller vätskor som kastas in via krossat fönster. 

I ”Dimensionerande brand: anlagda skolbränder” beskrivs de vanligaste spridningssätten: 

spridning från fasad till vinden, spridning på vind som saknar sektionering, spridning från 

fasaden in i byggnaden, spridning från vinden till lokalerna nedanför vinden,  

samt spridning på grund av att brandcellsgränser inte fungerat 

tillräckligt bra.(se bild 1) Dock är spridning från en brand inomhus mindre vanlig om  

brandcellsindelning är bra och brandcellsgränserna korrekt utförda.  

Spridning beror självklart också på vilka aktiva system som finns i byggnaden, som t.ex. 

detektion eller sprinklers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur.1 Brandspridning till takfot 

från traguiden.se 

http://anlagdbrand.se/
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1.4 Brandförlopp  
 

Hur kommer en brand till och vad behöver den? 

Detta beskrivs  i ”Tillämpning av nya beräkningsmetoder för branddimensionering av  

träkonstruktioner - analyser och jämförelser”  För att en brand ska kunna uppstå krävs  

bränsle, initial energi och syre.  

En brand kan utvecklas olika beroende på de förutsättningar som föreligger.  

Rummets utformning påverkar på så sätt att takhöjden, golvarean, väggar, ytskikt och  

placering av det brinnande föremålet har inverkan på hur branden utvecklar sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Brandtriangeln från paroc.se 

http://paroc.se/
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1.5 Flamspridning 
 

Hur flammorna sprider sig vid en brand är viktigt för att kunna förstå hur en brand  

utvecklas och sprids.  

Enligt ”inomhusbranden” så är flamspridningshastigheten störst uppåt.  

Nedåtriktad flamspridning är betydligt långsammare, vilket beror på att ytan inte förvärms 

på samma sätt.  

Däremellan ändras hastigheten beroende på ytans lutning. 

För vertikal flamspridning uppåt gäller att flamhöjden för många material, t.ex. träfiber- och 

spånskivor,blir ungefär dubbelt så stor på samma tid. ( se figur 4) 

Tänk dig att du har en soffkudde liggande horisontalt och så tänder du på kudden i mitten, 

då kommer branden röra sig ytterst sakta utåt kanterna. Om du reser kudden upp så 

kommer branden öka kraftigt samt att den kommer nå kuddens över kan väldigt fort. 

För flamspridning på undersidan av en horisontell yta gäller samma sak som för vertikal 

flamspridning uppåt.  

Däremot kan flamspridning på övre delen av en horisontell yta, eller nedåt på en vertikal 

yta,betecknas som krypande, eftersom den är långsammare än uppåtriktad flamspridning. 

I ett hörn sker en växelverkan mellan de båda brinnande ytorna, vilket ger högre hastighet. 

Ju mindre vinkeln är desto snabbare blir flamspridningen. ( se figur 3) 

Detta beror på att värmen hålls kvar i hörnet och på så sätt förvärmer materialet. 

De brandgaser som bildas blir varmare för att mindre mängd luft sugs in i plymen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 flamspridning hörn av 
”Inomhusbranden” 

Figur 4 flamspridning på vägg av 
”Inomhusbranden” 
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1.6 Inomhus brand 
Vad som sedan är avgörande för brandens utveckling är enligt ”Inomhusbranden” om det 

finns tillräckligt med bränsle i själva föremålet eller i närheten av det.  

Om branden inte sprider sig förblir den bränslekontrollerad och brinner ut av sig själv. 

När branden är bränslekontrollerad styrs effektutvecklingen av bränsletillgången.  

I ett sådant läge finns det alltså tillräckligt med syre för att allt bränsle ska kunna  

förbrännas.  

Motsatsen, ventilationskontroll, innebär att det är syremängden, indirekt öppningarnas 

storlek, som styr effektutvecklingen. 

Bränslekonfigurationen är avgörande för brandförloppet.  

Hur växer då branden?  

Då det finns möjlighet för branden att sprida sig kommer effektutvecklingen att öka. 

Värmen från initialbranden kommer då att orsaka att andra föremål antänds.  

Hur går då brandförloppet till vid en brand inomhus?  

Enligt ”Tillämpning av nya beräkningsmetoder för branddimensionering av  

träkonstruktioner - analyser och jämförelser” så har en brand uppstår ett så kallat naturligt 

brandförlopp.(se figur 5) 

Förloppet delas in i olika faser som beror på brandens intensitet.  

Tiden från antändning till övertändning kallas det tidiga brandförloppet eller brandens  

initialskede. Beroende på tillgång till brännbart material, syre och placering i rummet sker 

en övertändning som kan inträffa efter endast ett fåtal minuter.  

Efter detta är branden fullt utvecklad och har uppnått en temperatur runt 1000°C.  

När så allt brännbart material har förbränts sjunker temperaturen och en avsvalningsfas 

påbörjas. 

 

 

Figur 5. Naturligt brandförlopp av ”Inomhusbranden” 

Syre tillförsel 
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1.7 Utomhus brand 
En utomhus brand är alltid bränslekontrollerad då det finns obegränsat tillgång till syre.  

Här finns också faktor vinden som både kan öka intensitet och snabbheten i  

brandförloppet men kan också i det tidiga brandförloppet motverka branden igenom  

nerkylning så att branden slocknar. 

 

1.8 Olika typer av starter på bränder 
När man talar om hur en brand uppstår använder man uttrycket brandstiftare.  

Med brandstiftare menas det föremål som orsakat branden.  

Brandstiftaren utomhus är vanligast olika former av skräp (t.ex. papper och trä), brännbara 

vätskor samt olika typer av föremål/fordon t.ex. lådor, möbler, containers, mopeder och  

bilar. Inomhus är fyrverkerier, papperskorgar samt Molotovcocktails eller vätskor som  

kastas in via krossat fönster de vanligaste brandstiftare enligt ”Dimensionerande brand: 

anlagda skolbränder”.  

 

1.9 Vad blir konsekvenserna av bränderna? 
Hur stora eller små konsekvenserna blir beror på flera faktorer. 

En stor faktor är vilket brandskydd byggnaden har. 

Hur stor värmeutvecklingen är och hur mycket bränsle det finns till branden är en annan. 

Det är alltså svårt att säga vilka konsekvenser det blir av den enskilda branden. Här nedan 

följer några exempel på bränder i skolbyggnader samt konsekvenserna av dem. 

I augusti 2009 brinner Hovsjöskolan i Södertälje kraftigt, det tar nästan ett dygn innan 

branden är släckt. 

Räddningstjänsten lyckas efter flera timmar begränsa branden igenom en rejäl avgräns-

ningslinje. 

Det lyckas man med igenom att såga bort en så stor del av taket så att branden inte fick 

fäste på andra sidan som kyldes med vatten. 

Bild  2. Hovsjöskolan av"LT" 
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Branden hade börjat med att några ungdomar i 15-16 års-åldern hade sprutat alkogel som 

är en mycket brännbar vätska som består av stora delar av alkohol på fasaden.  

Fasaden hade tagit eld och branden spred sig senare upp i fönsterblecket och vidare upp 

på taket samt att fönster gick sönder vilket resulterade i att branden kunde gå in i byggna-

den. 

När väl branden hade tagit sig upp på taket så fanns det bara två inriktningar som rädd-

ningstjänsten kunde göra, det ena vara att skydda omkring liggande byggnader igenom att 

kyla dessa med vatten. Stora delar av skolan stod redan i brand så nu var frågan bara hur 

mycket av skolan som skulle gå att rädda. 

Den andra inriktningen blev att försöka skapa en brandgata igenom skolan så att branden 

inte skulle kunna sprida sig längre vilket lyckades. När så mycket brännbart brinner så har 

räddningstjänsten ytterst liten möjlighet att få branden släckt och då handlar det bara om 

hur mycket som kan räddas. 

Därför är ett bra brandskydd ytterst viktigt. Kostnaden för branden hamnade på 50 miljoner 

kronor.  

 

I juni 2008 brinner det i skärmtak på en skola på Lidingö. 

Branden hade orsakats av att återvinnings containrar som varit placerade under ett skärm-

tak som sitter fast i skolan fasad hade tänds på. 

Skolans fasad var av tegel vilket är obrännbart, så förloppet blev så att skärmtaket brann 

av och det blev inga större skador än ett avbränt skärmtak samt sot på tegelfasaden. 

Här gjorde den obrännbara fasaden att branden inte spred sig vidare upp på taket tack 

vara att den inte deltog i brandförloppet så att branden aldrig nådde upp till skolans tak. 

Branden hade anlagts i återvinnings containrarna. Lärdom blev att inte förvara containrar 

längs med fasaden. Här använde man sig av en obrännbar fasad vilket gjorde att branden 

inte spred sig vidare. 

Vad än resultatet blir av dessa anlagda bränder så kan man med säkerhet fastställa att 

bränderna kostar samhället många miljoner. 
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2. Problemformulering: 
Årligen så anläggs det över 10 000 bränder i Sverige. Bränderna medför stora kostnader 

för samhället. 

Storstockholms brandförsvar menar på att var fjärde brand är en anlagd brand. 

I skolbyggnader säger statistiken att det är närmare 45 % av alla bränder som är anlagda. 

Anlagda bränder blir i skolbyggnader är i och med den höga procenten är anlagda brand 

ett stort och kostsamt samhälls problem.  

Den totala kostnaden ligger ungefär 300 miljoner kronor per år för skolbränder så knappt 

hälften av kostnaderna tillfaller de anlagda bränderna. 

 

3. Mål:  
Att belysa de olika typer av brandskydd och metoder för att förhindra och begränsa  

skadeverkan av anlagda bränder i skolbyggnader. 

 

4. Avgränsning: 
Jag avgränsar mig till de brandskydd som finns på svenska skolbyggnader och tar inte 

hänsyn till kostnaderna för dessa brandskydd. 

 

5. Metod:  
För att kunna se vilka typer av brandskydd det finns mot anlagda bränder i 
skolbyggnader så krävdes fakta och statistik för att kunna analysera och få  
fram ett resultat. 
Fakta och statistiken insamlades från forskningsrapport inom ämnet anlagda bränder i 
skolbyggnader.  
Även från artiklar i tidskriften byggteknik där brandskyddet mot anlagda bränder i  
skolbyggnader behandlades. 
Med hjälp av min långa erfarenhet och även i dialog med en brandinspektör i  
StorStockholmsbrandförsvar analysera brandlarmsrapporterna angående bränder i 
skolbyggnader. 
Interjuv med Stockholms stads försäkringsbolag i syfte att insamla kostnads statisk för an-
lagda bränder i skolbyggnader. 
Kontakta skadeskyddansvariga på Skolbyggnader i Stockholm AB för att få del i deras 
arbete mot anlagda bränder i skolbyggnader. Bakgrundsfakta angående brand  
inhämtas från bransch litteratur. 
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6. Analys 
 

6.1 Brandskydd 

6.1.1 Vad är det? 

Det är utrustning som kan användas som livräddning vid brand och även för att hindra eller 

begränsa skador till följd av brand.  

Samt tekniska åtgärder som förebygger brand och som är till för att hindra eller begränsa 

skador till följd av brand. 

 

6.1.2 Olika typer av brandskydd 

Nedan kommer en beskrivning av de brandskydd som förekommer för skolor och förskolor 

i olika kommuner enligt ”Inventering av tekniska system 

avsedda att förebygga och begränsa konsekvenser av anlagd brand i skolor och 

förskolor”  

De identifierade systemen delas i denna beskrivning upp i detektionssystem, ”aktiva” och 

”passiva” system.  

Begreppen aktiva och passiva system används frekvent vid beskrivning av 

brandskyddssystem i Sverige.  

Ett passivt system är statiskt och ändras inte vid en brand.  

System för utrymning vid brand kan även vara lämpliga system vid förhindrande eller  

begränsande av bränder. 
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6.1.2.1 Detektionssystem 

Detektionssystem är som det låter ett brandskydd som är till för att upptäcka bränder och 

varna människor. 

Själva systemet i säg har ingen funktion mot brand med det kan där emot vara integrerat 

med andra typer av brandskydds system. 

De förekommande detektionssystemen i skolor och förskolor kommer det gå att läsa om 

här nedan de kommer att beröras ytligt men hela beskrivningen av respektive brandskydd 

går att finna i bilagor. 

6.1.2.1.1 Automatiskt brandlarm 

Syftet med en automatisk brandlarmanläggning är att upptäcka en brand så tidigt som 

möjligt detta för att räddnings och brandsläckningsåtgärder kan vidtas. 

Brandlarmet kopplas till någon larmcentral eller SOS. 

Om brandlarmet kopplas till SOS så går larmet till räddingstjänsten, vilket gör att en  

eventuell brand kan upptäckas så tidigt som möjligt. 

En automatisk brandlarmanläggning består av flera brandskyddssystem som är samman-

kopplade i en centralapparat. 

6.1.2.1.2 Linjevärmedetektorer 

Är ett fasadskydd som består av en kabel med varierande innehåll och som är till för att 

upptäcka en brand längsmed fasaden. 

Kabeln anslutas till en brandlarmscentral som när kabeln upptäcker en hastig temperatur 

ökning slår larm.  

6.1.2.1.3 Rökdetektorer 

Rökdetektor är den typ av branddetektorer som är vanligaste förkommande. 
De kopplas till en brandlarmscentral som ger larm när rökdetektorerna utlöses. 
Detta sker när de upptäcker brandgas partiklar i luften. 

6.1.2.1.4 Värmedetektorer 

Värmedetektorer är precis som det låter brand detektor som larmar vid tillexempel en viss 

temperatur eller när temperaturen ökar till en viss temperatur under en viss tid. 

6.1.2.1.5 Multidetektorer 

En multidetektor är en sammansättning två eller flera olika sorters dektorer. De löses ut 
när samtliga av de olika systemen i detektorn larmar. 
Detta gör att dessa detektorer inte utlöses lika ofta på grund av saker som inte beror på en 
brand. 
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6.1.2.1.6 Inbrottslarm 

Ett inbrottslarm är inte det primära syftet att upptäcka brand, däremot har det framkommit 
att vid anlagda bränder att det varit den första indekator på att det brinner. 
 

6.1.2.1.7 Kombilarm 

Är ett klassiskt inbrottslarm som kombinerats med ett brandlarmssystem. 

6.1.2.1.8 Konventionella kameror 

Kamerorna är till för att avskräcka och har visat sig ha stor inverka på att förhindra brott 
som planerats dock har det inte haft samma effekt på oplanerade brott. 

 

6.1.2.1.9 Termosensorer 

En termosensor är som en värmekamera och registrerar bara värmesignaturer.  
De fungerar på liknade sätt mot anlagd brand som konventionella kameror gör. 
Fördelen med den här sortens kamera jämfört med konventionella kameror är att dessa 
kameror inte styrs av ett lika hårt reglerverk för hur och vart du får sätta upp dessa kame-
ror.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Övervakningskamera 
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6.1.2.2 Passiva system 

Ett passivt brandskydd är statiskt och förändras inte vid brand.  

De passiva systemen bygger på olika typer av konstruktions lösningar för att hindra bran-

den att spridas vidare invändigt men även för att branden inte ska få fäste i byggnaden vid 

en utvändig brand samt förebygga mot anlagda bränder.  

Vid ett väl fungerande passivt brandskydd kommer branden att själv slockna. 

Anlagda bränder i skol- och förskolebyggnader upptäcks inte lika lätt som andra bränder 

då dessa byggnader oftast är öde på kvällar och helger då de flesta anlagda bränder an-

läggs. 

Detta medför att branden kan pågå längre innan någon släckinsats påbörjas, detta medför 

i säg att brand kommer att ha ett bättre fäste i byggnaden och konsekvenserna av bran-

den kommer att bli mycket större. 

Tanken med passivt brandskydd är att det ska vara väldigt svårt för branden att få fäste på  

byggnaden. 

Dessa åtgärder som kommer att beskrivas lite förkortat här nedan är delar i de passiva 

brandskydd som ”Inventering av tekniska system 

avsedda att förebygga och begränsa konsekvenser av anlagd brand i skolor och 

förskolor” har funnit i skol- och förskolebyggnader.  

Hela beskrivningarna går att läsa i bilagan. 

6.1.2.2.1 Val av fasadmaterial 

Fasad material har olika egenskaper men ur ett rent brandskydds perspektiv så är det vik-
tigt att fasad materialet inte bidrar till branden, detta gör inte obrännbara material som till 
exempel tegel. 

6.1.2.2.2 Brandnät 

Brandnätet installeras i takfoten (se figur 6) och fungerar som än tätning när det utsätts för 
värme. 
Produkten består av ett nät som målats med expanderande brandskyddsfärg. 
När produkten används så påverkar den inte ventilationen så länge den inte utsätts för 
värme vilket leder till att takkonstruktion inte måste ändras för att skyddas från fasad  
bränder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Brandnät av Träguiden.se 
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6.1.2.2.3 Täta takfötter 

Väljer man att täta takfötterna ger det ett brandskydd som förhindra att bränder sprids vi-
dare upp på vinden. 
Vid tätning av takfötterna så stängs ventilationen på taket via takfoten och den måste då 
ersättas med andra typer av tekniska lösningar. 
 

6.1.2.2.4 Brandcellsgränser 

Med brandcell menas det att ett utrymme i byggnaden kan bestå av ett eller flera rum som 
är avgränsat och skall hålla en viss tid mot brand och rökspridning. Kraven på brandcell 
ställs oftast utifrån vilken brandteknisk byggklass som den berörda byggnaden är uppförd 
i.  

 
 

6.1.2.2.5 Säkert glas 

Det har framkommit att det kastats in brandstiftare in genom fönster vid anlagda bränder i 
skolbyggnader. För att sådan ej skall kunna ske kan det installeras säkert glas vilket kan 
vara till exempel okrossbart glas eller jalusier.  
 
 
 
 

Figur 7. Brandcellsbegränsningar av Paroc.se 
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6.1.2.2.6 Belysning 

Det har framkommit genom studier som Svenska brandskyddföreningen har gjort att ökad 
belysning har minska anlagda bränder i upp till en fjärdedel. Detta beror på att potentiella 
gärningsmän får svårare att agera då det upplevs som att risken för upptäckt ökar. Det är 
viktigt att belysningen placeras så att skadegörelse omöjlig görs. 

6.1.2.3 Aktiva system 

Det aktiva systemet är till för att aktivt försöka att begränsa och fördröja branden och i 

bästa fall släcka den. 

Vilket skapar mer tid för utrymning. 

De aktiva systemen som förkommer i skol- och förskolebyggnader enligt ”Inventering av 

tekniska system avsedda att förebygga och begränsa konsekvenser av anlagd brand i 

skolor och förskolor” är Sprinklersystem, vattendimmsystem och brandgasventilation 

dessa kommer att beskrivas i korthet nedan för djupare information se bilaga. 

6.1.2.3.1 Sprinklersystem 

Sprinklersystemet bygger på att man har antal sprinklermunstycken kopplade till ett 
rörsystem som är ansluten till en tillförlitlig vattenkälla. 
Sprinklermunstycken eller som de kallas sprinklerhuvuderna fungerar likadant som 
en vattenspridare. Släck metoden är att väta branden och på så sett ta bort energi från 
branden. 
Det vanligaste utlösning systemet är när en legering som är den som blockerar vattnet från 
att fri flöda i huvudet smälter och blockeringen försvinner. Legering brukar smälta ungefär 
runt 65 grader C. (Se bild 4) 

 
  

 
 
 
 
 

Bild 4. Sprinkler av Dafo.se 
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6.1.2.3.2 Vattendimma 

Vad som skiljer vattendimmsystem ett mot ett klassiskt sprinklersystem är dels att  
vattendimm system använder sig av upp till 90 % mindre vatten mängd. 
Samt själva släckmetoden som vid vattendimm system bygger på att fin fördela  
vattendropparna som kommer ut från munstyckena så att vattnet skall transporteras med 
hjälp av den termiska drivkraften in i brandens mitt för att där väta, kyla och absorbera  
värmestrålning. 
Systemet gör sig bäst i mindre utrymmen där släckmetod är mest effektiv. ( se bild 5) 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8 Vattendimmsystem av DAFO.se 

Bild 5. Vattendimm munstycke av Dafo.se 
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6.1.2.3.3 Brandgasventilation 

Det finns en rad olika utförande av brandgasventilation men de bygger normalt på att med 

hjälpa av den termiska stigkraften släppa ut varma brandgaser ur byggnaden så att utrym-

ning kan ske i så osmittad miljö som möjligt. 

De är ofta utformade som luckor som kan öppnas manuellt eller automatiskt. (se bild 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Röklucka automatisk av Dafo.se 
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7. Resultat 
 

Vilken metod är då bäst kan man fråga sig?  

Enligt mig en mycket berättigad fråga. 

Som så ofta förr finns det inget direkt svar på denna fråga, utan allt är beroende utav olika 

faktorer och kontexter. 

Ett resonemang kommer ändå att föras kring brandskydd mot anlagda bränder, samt mina 

rekommendationer för att förebygga detta. 

 

Först tycker jag att man bör dela upp skolbyggnaderna i två grupper det vill säga skolor 

och förskolor. 

Detta på grund av de bränder som anläggs mot de två grupperna skiljer sig åt. 

Enligt rapporten ”Dimensionerande brand: anlagda skolbränder” så anläggs bränder 

i förskolor oftast utvändigt och i skolor mest invändigt. 

 

Eftersom de flesta bränderna invändigt i skolor anläggs i korridorer och toaletter enligt 

”Dimensionerande brand: anlagda skolbränder” så skulle jag även här vilja dela på  

brandskyddet, då förhållandena  är så olika. 

Toaletter är oftast små utrymmen medan korridorer ofta har stora volymer och därför  

behöver de båda områdena olika sorters brandskydd. 

På toaletterna skulle jag vilja ha rökdetektor kopplade till ett vattendimm  system. 

Detta på grund av att ett system där man använder sig av vattendimma minimerar risken 

för att vattenskadorna inte ska bli så stora samt att systemet fungerar bra i mindre  

utrymmen. 

Eftersom mindre vattenmängder frigörs så blir kostnaderna för vattenskadorna 

betydligt lägre i händelse av skadegörelse av vattendimm systemet än ett traditionellt 

sprinklersystem.  

Rökdetektorn kan användas för att utlösa vattendimman och för att sätta igång  

utrymmningslarmet. 

 

I korridorer skulle jag vilja se rökdetektorer som är kopplat till ett utrymningslarm samt ett 

sprinklerssytem. Detta för att utrymning ska ske samt en första släckinsats påbörjas. 

Det finns självklart en risk för skadegörelse på sprinklerhuvudena, men jag hävdar att med 

ett par enkla byggnadstekniska lösningar,  

som till exempel att placera ut ett par avloppsbrunnar i korridorerna, så skulle det kunna 

minska kostnaderna för eventuella vattenskador i samband med att sprinklerna har utlösts. 

Dessa förslag bygger på att skolbyggnaderna har välfungerande brandcellsindelning.  

I förskolor anläggs de flesta bränder utvändigt och oftast genom att använda sig utav 

skräp och olika typer av fordon. 

 I ”Dimensionerande brand: anlagda skolbränder” beskrivs att många förskolor inte har 

brandsektionerade vindar vilket gör byggnaderna extra känsliga för bränder som är  

anlagda utvändigt längsmed fasaderna.  

Jag har erfarenheten att när väl branden tar sig upp på vinden så är risken för totalskada  
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överhängande och resulterar i att räddningstjänsten får ett litet utrymme att begränsa 

branden. 

Därför skulle jag se brandsektionering av vindar på förskolor för att begränsa och försvåra 

för brandförloppet på vinden. 

Jag skulle också vilja ha täta takfötter för att försvåra för anlagda bränder som är  

anlagda längsmed fasaden att sprida sig upp till vinden.  

Brandnät vore att föredra här för att konstruktionen inte skall få problem med fukten i  de 

fall där det är ett oisolerat ytter tak. 

Fasaden bör också byggas eller ändras till ett obrännbart material så fasaden inte kommer 

bidra till brandförloppet. Värmedetektionskabel längs takfoten som är kopplad till en  

larmcentral bör också installeras. 

Här ovan nämns nästan bara passiva brandskydd vilket jag tycker är relevant då det kan 

ta lång tid innan någon sorts brandbekämpande insats kan påbörjas då den största delen 

av de anlagda bränderna sker på sena kvällar och nätter. 

 

I de larmrapporter från förskolebränder som jag har tagit del av från StorStockholms 

brandförsvar har det uppkommit förslag på förebyggande åtgärder vid anlagda bränder. 

Jag delar dessa åsikter som bygger på att man skall göra åtgärder för att stoppa  

bränderna att nå vinden och även brandsektionera vindarna samt att gör områdena runt  

byggnaderna ljusare och öppnare, med det menar man att man skall sätta upp mer  

belysning och ta bort buskage intill byggnaderna.   

Avslutningsvis så vill jag lyfta det tänk som nu Sisab har kring sina nybyggnationer. 

Idag måste alla deras förskolor som är enplansbyggnader byggas med obrännbara  

fasader samt att takutsprångets undersida skall vara av obrännbara material. 

 

 
Bild 7 Tvåplans förskola av Sisab.se 

Vid flerplansbyggnader skall bottenvåningen förses med obrännbar fasad (se bild 7). 

det har även skapat ett skadeförbyggande tänk som alla skolor och förskolor ska följa. 

De skadeförbyggande åtgärder som förekommer i arbetet innehåller många av de  

förslag som jag nämnt ovan. 

I och med att det har genomförs forskning på orsaker och åtgärder för att förebygga  

anlagda bränder i skolbyggnader så tyder det på att det finns en medvetenhet kring vilka 

åtgärder som behövs för att förebygga anlagda bränder. 
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Detta tycker jag man kan se hos Skolfastigheter i Stockholm AB som förvaltar alla Stock-

holm stads skolbyggnader.  

Detta är enligt mig en bra början på att säkra skolbyggnader mot anlagda bränder. 

Jag anser att man kan spara pengar genom att investera pengar på ett bra brandskydd. 

Men jag skulle gärna se att man skulle gå hela vägen för att nå en noll vision vid anlagda 

skolbränder. 
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9. Bilagor 
Här är mer detaljerad fakta angående de olika typer av brandskydd som finns i svenska 

skolor. Tagna ur Inventering av tekniska system avsedda att förebygga och begränsa kon-

sekvenser av anlagd brand i skolor och förskolor”  

Automatiskt brandlarm 

Syftet med en automatisk brandlarmanläggning är att upptäcka en brand så tidigt att  

räddnings och brandsläckningsåtgärder kan vidtas. 

 

En automatisk brandlarmanläggning består av flera delar som t.ex.: 

• Centralutrustning 

• Branddetektor: kan vara t.ex. detektorer som larmar vid brandgaser eller värme  

• Larmdon 

• Larmknapp 

• Larmmottagare för brandlarm 

• Brandförsvarstablå: Är den del som brandförsvaret får sin information ifrån vid att brand-

larm  

 

Det automatiska brandlarmet kan kopplas till SOS eller någon bevakningscentral men kan 

även bara vara styra funktioner inom byggnaden.  

 

Ett automatiskt brandlarm kan ha flera styrfunktioner som t.ex. att stänga dörrar i  

brandcellsgränser och hisstyrning.  

Det automatiska brandlarmet kan även vara kopplat mot ett utrymningslarm eller  

automatisk brandskyddsutrustning (t.ex. en vattensprinkleranläggning).  

Detta innebär att ett larmdon ljuder eller att ett släcksystem utlöser då brand detekteras. 

Linjevärmedetektorer 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har tidigare gjort ett omfattande arbete för att 

kunna ge underlag för generella installationsanvisningar för fasadskydd utomhus med 

värmedetektionskabel.  

SP har undersökt två typer av kablar, smältkabel och differentialkabel. 

En smältkabel består av två tvinnade kopparöverdragna ledare av ståltråd som är  

individuellt isolerade med en värmekänslig polymer.  

När polymerisoleringen värms upp kommer ledarna att kortsluta varandra och detektering 

sker.  

Kabeln detekterar längs hela sin längd och kan anslutas till en brandlarmcentral som ger 

larm.  

Det finns två typer av HDC-kabeln vilka aktivera vid olika temperaturer, 105 respektive 

68°C etc.  

Den senare kabeln bör ej monteras utomhus eftersom den omgivande temperaturen ej 

skall överstiga 40°C. 



 

 

Differentialkabel består av en 2 mm tunt rör som är flexibelt och rostfritt och som skjuts 

fast på t.ex. en fasad.  

Kabeln kan användas för upptäckt av brand i både inomhus- och utomhusmiljöer. 

FireSys-kabeln känner av den snabba temperaturökning som uppstår vid en brand genom 

den tryckförändring som sker inne i detektorkabeln då den blir varm.  

Känsligheten i kabeln är justerbar och kan ställas in för att känna av en värmeökning från 

cirka 5 till 12°C i minuten.  

Kabeln med en känslighet på 1°C går även att specialbeställa.  

Kabeln förstörs ej och behöver ej bytas ut efter en brand utan fungerar förutsatt att den får 

svalna i några minuter.  

FireSys-kabeln och en analysatorenhet kan kopplas in till ett befintligt brand- eller in-

brottslarm på samma sätt som smältkabeln. 

En annan typ av linjevärmedetektorer använder fiberoptik genom att laserljus sänds  

genom en eller flera inkapslade glasfibertrådar.  

När glasfibertrådarna värms upp förändras trådarnas ljusbrytande egenskaper.  

Laserljuset övervakas av en ljusmottagare vilket gör att förändringar i ljuset genom 

glasfibertråden kan upptäckas.  

Fiberoptiska linjevärmedetektorer kan med god noggrannhet bestämma 

uppvärmningspunktens placering. 

 

Rökdetektorer 

Det finns tre typer av rökdetektorer: joniserade rökdetektorer, optiska  

ljusspridningsdetektorer och optiska linjerökdetektorer.  

Rökdetektorer är den vanligaste typen av branddetektorer och de kan användas i de flesta 

situationer.  

Eftersom de reagerar på partiklar i luften kan den oftast inte användas i lokaler där det är 

en hög koncentration av partiklar. 

En joniserande rökdetektor innehåller två metallplattor mellan vilka det finns en  

potentialskillnad vilket ger upphov till en svag ström.  

När brandgaser rör sig mellan plattorna i joniseringskammaren minskar strömmen i  

kretsen.  

När strömmen minskat under ett fastställt värde, kallat brandlarmsnivå, aktiverar detektorn. 

Joniserande rökdetektorer är mer känsliga för mindre partiklar och därför bättre vid  

flambränder än glödbränder. 

Det finns ett krav på att strålkällorna från brandvarnare skall omhändertas som radioaktivt 

avfall. 

Optiska ljusspridningsdetektorer består av en ljussändare, ljusfälla och ljusmottagare.  

När partiklar passerar genom detektorn reflekteras ljuset från ljussändaren mot  

ljusmottagaren vilket gör att detektorn larmar.  

Detektorn är mer känslig för stora partiklar och därför mer effektiv vid glödbränder än 

flambränder.  

Förutom storleken på partiklarna inverkar även deras färg eftersom aerosolpartiklarna i 

mörka brandgaser reflekterar en mindre del ljus än ljusa.  



 

 

En optisk linjerökdetektor består av en ljussändare och en ljusmottagare och larmar då 

ljusintensiteten minskar med en viss andel.  

Detektorn är inte lika känslig som andra rökdetektorer men detektering kan ske längs en 

10 till 100 meter lång sträcka, vilket gör detektorn idealisk för stora utrymmen som t.ex. 

långa korridorer och höga atrier. 

 

Värmedetektorer 

Det finns två typer av värmedetektorer: maximalvärmedetektorer och 

differentialvärmedetektorer. 

Maximalvärmedetektorer larmar vid en viss temperatur, och differentialvärmedetektorer 

reagerar på en viss temperaturökning över en viss tid.  

Differentialvärmedetektorer brukar reagera snabbare än maximalvärmedetektorer,  

eftersom lämplig temperaturstegring tidsenhet ofta erhålls innan en hög 

temperatur uppnås.  

Den bästa varianten är dock en kombination av differential- och maximalvärmedetektor, 

eftersom den reagerar snabbt tack vare differentialfunktionen samtidigt som den aktiveras 

vid en viss temperatur om temperaturstegringen är långsam.  

Värmedetektorer är lämpliga inomhus där det finns mycket störkällor som damm och där 

det finns brandfarliga vätskor som brinner med stor värmeutveckling. 

Multidetektorer 

Två eller flera olika detektorer kan kombineras i en multidetektor, t ex en kombinerad  

optisk ljusspridningssensor och en differentialvärmesensor.  

Multidetektorer larmar vanligen vid en viss kombination av signaler från de olika sensorer, 

detta för att störkällor inte skall ge upphov till larm medan verkliga bränder gör det.  

Multidetektorer är ofta mindre känsliga för störningar än andra detektorer. 

 

Inbrottslarm 

Med ett inbrottslarm kan ett larm fås då ett fönster krossas eller annan åverkan sker på 

byggnaden. 

Syftet med ett inbrottslarm är primärt inte att upptäcka brand vilket gör att det inte är 

optimalt för det ändamålet.  

I de intervjuer som genomförts har det dock framkommit att inbrottslarm, i vissa fall, gett 

ett första larm vid anlagd brand 

 

Kombilarm 

Ett inbrottslarm kan kombineras med ett brandlarm i ett s.k. kombilarm. Till anläggning  

ansluts detektorer och sirener för inbrottslarm och detektorer, larmknappar samt larmdon 

för brand. 

Konventionella kameror 

Kameror kan användas för att övervaka skolor och skolgårdar.  

Tillstånd krävs dock normalt för kameraövervakning av en plats där allmänheten har  



 

 

tillträde enligt lagen om allmän kameraövervakning.  

När kameror skall placeras på platser där allmänheten ej har tillträde gäller  

personuppgiftslagen.  

På grund av dessa regler kan det vara svårt att får tillstånd att sätta upp kameror i och vid 

skolor. 

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har kameraövervakning en  

avskräckande effekt som verkar fungera bäst för att förhindra planerade brott som t.ex. 

stöld, inbrott och skadegörelse.  

Vid mer oplanerade brott så verkar det enligt BRÅ som om kameraövervakning har mindre 

effekt. 

Termosensorer 

Eftersom lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen styr hur  

konventionella kameror får sättas upp kan det vara ett alternativ att använda  

värmekameror.  

Med värmekameror, eller termosensorer som de också kallas, går det att se vad som är på 

gång på en plats utan att personer kan identifieras och därmed betraktas dessa som  

lagliga enligt lagen om allmän kameraövervakning.  

Dessutom kan färre kameror användas eftersom de kan övervaka ett större område. 

En termosensor placeras så att en skolgård eller del av skolgård övervakas.  

När någon kommer in i larmområdet går ett larm till en bevakningscentral.  

I bevakningscentralen analyseras bilderna från termosensorn i realtid och om något  

händer på skolgården som verkar misstänkt kan bevakningscentralen begära ut personal 

(t.ex. väktare) till plats.  

Termosensorer kan alltså användas mot mer än bara till att förebygga anlagda bränder 

som t.ex. allmän skadegörelse. 

Termosensorer som övervakas från bevakningscentral kan kompletteras med högtalare för 

att få snabbare respons.  

Personal på en bevakningscentral kan då snabbt gå ut med ett talat meddelande 

vid det bevakade området för att förhindra potentiell brandanläggning eller skadegörelse. 

Val av fasadmaterial 

Enligt nuvarande byggregler finns inget krav på fasader i br2 och br3 byggnader (d.v.s. 

skolbyggnader med en eller två våningar). Fasaden på en skola kan alltså utföras i  

brännbart material som t.ex. trä och det förekommer i flera fall.  

En fasad i trä kan bli involverad i en brand och bidra till brandspridning.  

En obrännbar fasad (t.ex. en tegel fasad) däremot kommer ej att bli involverad i en brand. 

Ett alternativ till att utföra en hel fasad av obrännbart material är att utföra delar som 

bedöms som extra utsatta som t.ex. lastkajer och skymda utrymmen. 

Brandnät 

Det finns produkter som expanderar då de utsätts för värme.  

En sådan produkt som består av ett nät som är målat med expanderande  

brandskyddsfärg.  



 

 

Nätet placeras vid takfoten och påverkar inte ventilationen av vinden i normalfallet.  

När nätet blir varmt expanderar färgen och stänger ventilationen i takfoten till vinden. Ett 

problem med dessa nät är att de ofta är fuktkänsliga och expanderar av fukten som finns i 

luften. 

Täta takfötter 

En anlagd brand vid fasaden alternativt invändig brand där lågor slår ut ur fönster kan 

spridas till vindsutrymme via luftspalt. För att förhindra detta kan tätning av takfoten ske på 

flera olika sätt: 

• Takfoten kan tätas helt med med ett brandtåligt material. 

• Helt tät takfotundersida med luftöppningar i takfotens utsida, skyddad av hängränna eller 

plåtbleck så rök och sticklågor ej kan spridas in på vinden. 

• Delar av takfoten tätas med brandtåligt material för att fördröja brandspridning till vinden. 

Om takfoten utförs tät måste ventilering av vinden ske på något alternativt sätt t.ex. via 

ventil/takhuvar placerade på ovansida av yttertaksbeklädnad eller via öppningar under  

beklädnad med taktegel, t.ex. Doldis.  

Även mekanisk ventilation av vinden kan förekomma. 

Brandcellsgränser 

En brandcell utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under 

en viss tid. Utrymmet kan bestå av ett eller flera rum.  

Storleken på brandcellen styrs i regel av kravet på gångavstånd till utrymningsväg.  

Om brandcellen sträcker sig i mer än två planställs krav på sprinklers, undantaget  

trapphus och hisschakt.  

Syftet med brandceller är att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser.  

Hur länge en brandcell skall stå emot en brand beror på vad det är för byggnadstyp 

Säkert glas 

Enligt en fallstudie förkommer det att fönster krossas och föremål som t.ex. molotov  

cocktails slängs in i en byggnad.  

För att förhindra sådana händelser kan okrossbart glas, säkerhetsfilm, jalusier eller liknade 

installeras.  

Ljusinsläpp kan även ordnas med glasbetong.  

Speciellt viktigt med åtgärder för fönsteröppningar kan det vara vid utsatta områden på 

byggnaden som t.ex. entréer eller skymda utrymmen. 

Åtgärder för fönsteröppningar ger en positiv bieffekt i form av ett ökat inbrottsskydd. 

 

Belysning 

Belysning är§ en åtgärd som framkommit i flera av intervjuerna.  

Ökad belysning innebär att det blir svårare för potentiella gärningsmän att agera eftersom 

synligheten ökar samt att den upplevda tryggheten ökar.  



 

 

Belysningen kan även kopplas till en rörelsesensor.  

Enligt Sveriges brandförsvars förening talar mycket för att en ökad belysning är en mer 

kostnadseffektiv åtgärd än t ex kameraövervakning.  

Studier som SBF hänvisar till har visat att brottsligheten minskar med en fjärdedel när  

belysningen förbättras. 

Det är viktigt att belysning placeras på ett sätt att den är utom räckhåll för skadegörelse. 

Sprinklersystem 

Sprinklersystem utvecklades av försäkringsbranschen för egendomsskydd och har funnits 

i mer än ett sekel.  

Ett sprinklersystem består av en tillförlitlig vattenkälla till vilken det kopplas ett rörsystem 

och ett antal sprinklermunstycken (sprinklerhuvuden) som monterats högt i ett utrymme. 

Sprinklerskyddet kan variera från fullständigt till punktskydd, beroende på ändamål. 

Antalet sprinkler och den täthet med vilken de ska sitta beror på byggnadens aktuella  

riskklass, de rådande förhållandena beträffande byggnadens konstruktion och  

installationer, aktuell vattentäthet och tillgängligt tryck. 

Man skiljer på automatiska och öppna system.  

I automatiska system har munstyckena en utlösningsanordning bestående av en legering 

som smälter vid relativt låg temperatur (ofta cirka 65°C) eller en glasampull med en vätska 

som expanderar eller sprängs vid samma temperatur. 

Efter utlösningen sprids vatten i olika stora droppar beroende på typ av munstycke.  

För öppna sprinklersystem aktiveras munstyckena via separata brandlarm, t.ex.  

rökdetektor. 

Det finns en rad olika sprinklertyper: 

• Konventionell sprinkler har en spridningsbild som innebär att även takytorna närmast 

sprinklern väts och sprinklern kan ofta monteras antingen i uppåtriktat eller i nedåtriktat 

läge. 

• Spraysprinklern har en spridningsbild som innebär att takytorna inte väts och även denna 

kan monteras i uppåtriktat eller nedåtriktat läge. 

• Sprinkler för infällt montage har utvecklats av arkitektoniska skäl och ett flertal varianter 

förekommer. 

• Väggsprinkler används vid placering utmed en vägg eller då man önskar en mer riktad 

spridningsbild.  

Väggsprinkler med förlängd räckvidd får endast användas i låg riskklass och 

efter särskild bedömning av berörd myndighet eller försäkringsgivare. 

• Mellanhastighetsmunstycken är i huvudsak avsedda för att användas för kylning av  

• objekt eller konstruktioner som kan hotas av en angränsande brand i t.ex. upplag med  

• brandfarlig vara, och för släckning av brand i elanläggningar, t.ex. transformatorer 

• Höghastighetsmunstycken är avsedda för släckning av brand i vätskor med hög  

• flampunkt. 

Vattendimma 

 

Vattendimma utvecklades ursprungligen för bränder i fartygs maskinrum.  



 

 

En skillnad mellan vattendimma och konventionella sprinklers är att mängden vatten som 

förbrukas av en vattendimma system är mycket mindre.  

I vissa fall kan mängden förbrukat vatten minska med 90 %.  

Däremot använder sig vattendim-system vanligtvis inte av utbytbara komponenter, vilket 

gör att design och installation av hela systemet måste kontrolleras av en enda leverantör. 

Pumpar eller trycksatta cylindrar används för att ge tillräckligt med kraft för att distribuera 

vattendimman.  

Däremot varierar droppstorlek och arbetsområde (tryckintervall) för ett vattendimsystem 

beroende på tillverkare och munstycke.  

På grund av detta används funktionsbaserade tester för att utvärdera och designa de vik-

tigaste parametrarna för ett vattendimsystem, t.ex. munstycke, lägsta arbetstryck och  

avstånd mellan munstycken. 

Vattendimsystem är kostnadseffektiva för mindre utrymmen som t.ex. bostäder. 

Utlösningen sker precis som konventionella sprinkler med glasampull eller med legering 

som  

smälter alternativt genom annan detektion. 

Mekanismerna att bekämpa branden skiljer sig åt mellan konventionella sprinklers och 

vattendimsystem. 

För konventionella sprinklers bekämpas branden främst genom vätning.  

Vattendimsystemens munstyckena fördelar droppar som är betydligt mindre än  

konventionella sprinklersystem vilket gör det möjligt att de fångas in av och kyla ner 

brandplymen.  

Vattendimma kan därför bekämpa branden genom en kombination av vätning, kylning,  

absorption av värmestrålning samt reduktion av syrekoncentrationen och lämpar sig därför 

bäst för mindre utrymmen.  

Absorption av värmestrålning och reduktion av syrekoncentration har störst genomslag vid 

bränder i slutna utrymmen med låg grad av ventilation.  

Absorption av värmestrålning sker främst om vattnet tillförs branden i form av små  

vattendroppar.  

En konstruktion och installation av ett vattendimma system måste grundas på en  

riskbedömning, med hänsyn till dimensionerande brand. 

Brandgasventilation 

Brandventilatorer finns i olika utförande och är normalt utformade för att släppa ut  

brandgaser med hjälp av brandgasernas termiska stigkraft.  

Brandventilatorer kan vara utformade som huvar med luckor och kan förses med  

genomskinliga lock för att släppa in dagsljus i lokalen.  

I kombination med motor (med/utan elektrisk hållmagnet) kan de också användas för att 

dagligen ventilera lokalen. 

Brandventilatorerna öppnas automatiskt eller manuellt vid brand.  

Vid automatiskt öppnande är de antingen kopplade till ett automatiskt brandlarm eller via 

smältbleck.  

Brandventilatorerna kan även bestå av plastskivor avsedda att brinna igenom i ett tidigt 

skede av branden. 

Manuella brandventilatorer finns i en rad utförande och kan t.ex. öppnas med hjälp av 



 

 

strömbrytare/vred, vid en brandlarmcentral.  

Brandventilatorernas luckor hålls stängda med hjälp av magneter, men öppnas när  

strömmen bryts.  

Manuella brandventilatorer kan även öppnas via ett handtag på ventilatorn, eller helt ma-

nuellt (ofta i form av ett ljusinsläpp) där låsblecket avlägsnas och luckan lyfts av.  

Brandgasventilation kan även ske mekaniskt som övertrycksventilering eller 

undertrycksventilering. 

Undertrycksventilering innebär att brandgaser sugs ut ur brandrummet eller ur 

angränsande rum. 

Undertrycksventilation ställer stora krav på fläkten som bör tala höga temperaturer.  

Drivs fläkten av en förbränningsmotor kan effektuttaget minska på grund av påverkan från 

brandgaserna.  

Den mängd brandgas som kan ventileras ut med hjälp av undertrycksventilation  

begränsas framför allt av fläktens kapacitet. Vanligtvis används elektriska fläktar för  

undertrycksventilation. Dessa fläktar har en relativt liten kapacitet, cirka 2000–8000 m3/h. 

Övertrycksventilering (ppv – positive pressure ventilation) innebär att luft trycks in i brand-

utsatta utrymmen med hjälp av fläktar.  

Man kan också trycksätta angränsande lokaler.  

 

 

Ett system för trycksättning kan vara integrerat med komfortventilationen, alternativt vara 

ett särskilt system för trycksättning. I integrerade system kan komfortventilationssystemet 

styras med hjälp av detektorer så att brandrummet sätts i undertryck (tilluften stängs av) 

medan frånluften i angränsande utrymmen stängs av.  

I system särskilt avsedda för trycksättning finns det ett separat fläktsystem som startar vid 

brand och som sätter vissa utrymmen t.ex. utrymningsvägar under övertryck.  

Om ett sådant system sätts i drift stängs byggnadens normala ventilationssystem av. 

Detta skulle ge ett ökat egendomsskydd. 

Takluckor för utvändig åtkomst av vindsutrymme är inte ett krav för byggnader i  

brandtekniskklass br2 och br3, vilket gör att det ofta inte tas hänsyn till detta alternativ vid 

projekteringar.  

Vid en räddningsinsats kan räddningstjänsten behöva göra egna ventilationsöppningar i 

t.ex. tak för att kunna får ut varma brandgaser för att på så sätt kunna sänka värmen och 

möjliggöra för rökdykning.  

Med en strategisk placering av takluckor i förhållande till t.ex. sektionering på vinden skulle 

införandet ge ett förhöjt egendomsskydd. Initialt skulle dessa kunna öppnas för att släppa 

ut brandgaser och tryckavlasta vinden, något som fördröjer tiden till övertändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


