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Abstrakt 

Allt fler funktioner automatiseras idag och det gäller även brandskyddet i våra fastigheter; fun-
gerar de på ett tillförlitligt sätt? Syftet med rapporten var att diskutera automationens tillförlit-
lighet, samt undersöka felfrekvens och om de felen är relaterade till interaktionen mellan män-
niska och teknik.  

Det finns flera olika lagar som reglerar brandskydd i fastigheter samt att försäkringsbolagen har 
vissa krav på brandskydd när fastigheten ska försäkras.  

De vanligaste komponenterna i en automatisk brandskyddsanläggning är centralapparat, detek-
torer, larmdon och eventuellt sprinkler. Centralapparaten tar emot signal från detektorerna, 
aktiverar larmdon, och larmar SOS-Alarm.  

Det är viktigt att människor får chansen att skapa sig mentala bilder av hur det automatiska sy-
stemet fungerar. Det är väsentligt att systemet utvecklas på ett bra sätt, så att det ger tillräcklig 
feedback om vad som händer och vad som kommer att hända.  

Vid kommunernas tillsynsbesök har 70 % av fastigheterna fått anmärkningar på brister i brand-
skyddet. Kommunerna har även noterat brister i eller avsaknad av den skriftliga redogörelse 
som många fastighetsägare måste lämna in.  

Av räddningstjänstens utryckningar år 2007 bestod nästan en femtedel av felaktiga automat-
larm. Av samtliga automatlarm var bara 6,4 % orsakade av bränder. Det gör att tilliten till 
brandlarmanläggningarna minskar.  

Endast 3-4 % av de besiktigade automatiska brandskyddsanläggningarna är utan anmärkning. 
En betydande del har fel på detektorer, larmdon, sprinklerhuvuden eller ritningar.  

Föreslagna åtgärder är att informera och utbilda för att öka förståelsen för de automatiska 
brandskyddsanläggningarna och att arbeta för att minska antalet fellarm, det kan även innebära 
tekniska lösningar. Brandskyddsanläggningar bör även utvecklas så att eventuella fel upptäcks i 
ett tidigare skede. Myndigheter och försäkringsbolag bör sätta större press på anläggningsägarna 
så att de känner sig tvingade att ta itu med kända problem i anläggningen. 

 

Nyckelord: Brandskyddsanläggning, automation, automatlarm, fellarm 
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Abstract 

An increasing number of functions are today being automated, including the fire protection in 
our buildings; do they function in a reliable way? The purpose of this report is to discuss the 
reliability of the automation and examine how often errors occur and if this errors can be relat-
ed to the interaction between man and machine. 

There are a number of laws regulating the fire protection in our buildings and the insurance 
companies also have demands of fire protection.  

The most common components in an automatic fire protection installation are the control 
panel, detectors, sounders and sprinklers. The control panel receives signals from a detector 
and activates the sounders and alerts SOS-Alarm. 

It is important that people get the chance to create mental images of how the automated sys-
tem works. It is essential to develop the system in a suitable way, so the system gives enough 
feedback about what is happening and what is about to happen. 

When the municipals inspected the buildings 70 % got remarks regarding the fire protection. 
The municipals also noted lacks in or absence of the written report the owners were obligated 
to hand in.  

Of all the fire department call responses during 2007; nearly a fifth was caused by false alarms. 
Actual fires caused only 6.4 % of the automatic alarms. This causes problems with trust in the 
automatic fire alarms.  

Only 3-4 % of the fire alarm installations are faultless. A significant part of these have malfunc-
tioning detectors, alarms, sprinklers, or construction drawings. 

Proposed measures are to inform and educate to increase the understanding of the fire protec-
tion installations and work to decrease the number of false alarms, this might include technical 
solutions. Better systems should be developed in order to find faulty parts earlier. Authorities 
and insurance companies should put pressure on the system owners to take care of known 
problems within these.  

 

Keywords: automatic fire protection installation, automation, automatic alarms, false alarms 
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1 Inledning 

I början av hösten 2008 skedde ett möte på SF Brandskyddskontroll AB, ett företag med bas i 
Piteå som utför besiktningar av automatiska brandskyddsanläggningar och sprinkleranläggningar 
över hela Norrland. Vid det mötet framkom flertalet frågor och funderingar gällande felfre-
kvens i besiktningarna samt den okunskap och nonchalans till brandskyddsanläggningar och 
säkerhetsregler som de såg ute på plats. Sammantaget blev det grunden för de funderingar som 
ligger till bas för det här examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 

Under 1900-talets andra hälft skedde det en explosionsartad utveckling inom teknikområdet 
och en företeelse som blev allt vanligare var automatisering. I princip allt automatiseras, i flyg-
plan finns autopiloter, i fabriker görs mycket av robotar som endast övervakas av människan, i 
bilar finns farthållare och i vissa hem såväl självgående gräsklippare som dammsugare.  

Inom brandskydd har det hänt mycket; nu finns det anläggningar som larmar SOS-Alarm, bör-
jar släcka, förhindrar brandspridning och underlättar utrymning av byggnaden. Boverkets bygg-
regler är numera tillåtande för alternativa byggtekniska lösningar eftersom reglerna nu är funkt-
ionsstyrda istället för detaljstyrda. Det har lett till att alltfler mekaniska/automatiska system 
byggs istället för att gå efter de byggtekniska schabloner som tidigare rekommenderades av Bo-
verket.  

Situationen är tudelad; dels kan många fellarm orsaka att brandlarmen inte tas på allvar, det gäl-
ler både räddningstjänst och personer på plats i byggnaden. Dels finns även lägen då tekniken 
inte är tillförlitlig; något kanske är trasigt och larmet når aldrig SOS. Det kan röra sig om an-
läggningar som står helt obevakade; om då systemet fallerar finns det risk för totalförstörelse. 
Hur ser dagens brandskydd ut och hur är lagar och förordningar utformade? Vad ställer försäk-
ringsbolagen för krav på brandskydd i de fastigheter som de har försäkrade hos sig? 

1.2 Disposition 

Rapporten består av två delar. Den första delen består av litteraturstudie om automation, 
brandskyddssystem, lagar samt information om fellarm från automatiska brandskyddsanlägg-
ningar. Den andra delen består av statistik över statistik framtaget från de protokoll från besikt-
ningar av brandskyddsanläggningar som SF Brandskyddskontroll AB har tillåtit ligga som grund 
för arbetet.  

1.3 Avgränsningar 

Materialet som ligger till grund för rapportens primära statistikdel är från år 2007. Eftersom 
lagar, regler och rekommendationer har förändrats de senaste åren är det att föredra att hålla sig 
till nyare händelser. Den del av forskningsbakgrunden som handlar om människans interaktion 
med maskinen är begränsad till orsaker till automation och hur människan uppfattar automati-
ken, för att ge förståelse till hur människor tolkar automatiska brandskydd och hur de kan för-
bättras för att gynna samspelet. 
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1.4 Frågeställningar 

 Hur fungerar automationen och vilka fel kan uppstå?  
 Hur kan felen kopplas till relationen mellan människa och maskin?  
 Hur interaktionen förbättras och hur kan anläggningarna göras mer felfria? 

1.5 Syfte 

Syftet med rapporten var att diskutera automationens tillförlitlighet och om det verkligen går 
att lita på att allt fungerar som det är tänkt i ett skarpt läge. Samt att utröna hur väl dagens 
automatiska brandskydd fungerar och skapa en bild av hur ofta olika typer av fel uppstår och 
koppla det till relationen mellan människa och maskin. 
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2 Forskningsbakgrund 

För att skapa en bra bild av hur automatiska brandlarmanläggningar idag fungerar har en littera-
turstudie över automation och brandskydd gjorts, dessutom har statistik över fellarm från 
automatiska brandskyddsanläggningar beaktats. 

2.1 Brandskyddskrav 

Det finns olika typer av krav på brandskydd; myndighetskrav; lagar, Boverkets byggregler och 
Arbetsmiljöverkets krav samt försäkringskrav (Hjort, 2005). 

2.1.1 Krav från myndigheter 

Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) igenom, däri står 
det att ägaren av en fastighet är ansvarig för dess brandskydd. Det innebär att fastighetsägaren 
måste se till att risken för brand är så liten som möjligt samt att eventuella skador och 
brandspridning begränsas. Dessutom måste fastighetsägaren ha livräddningsutrustning i adekvat 
utsträckning. Mer om det systematiska brandskyddsarbetet kan läsas i avsnitt 2.2.9 Skötsel och 
besiktning. 

Kommunens tillsyns man kan meddela föreläggande eller förbud om bristerna är allvarliga, de 
kan besluta om vite eller verkställande av åtgärd på anläggningsägarens bekostnad 
(Räddningsverket, 2004).  

Arbetsmiljöverket ställer krav på utrymningslarm, släckningsanordningar och dylika åtgärder för 
att minska risken för att arbetare ska skadas eller omkomma (Arbetsmiljöverket, 2003). 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och generella råd om brandtekniska klasser, bär-
förmåga vid brand, brandsläckningsanordning, utrymning och skydd mot uppkomst av brand 
och brandspridning. Föreskrifterna ska ses som krav när en byggnad byggs eller byggs. Fastig-
hetsägaren har rätt till att utforma brandskyddet på ett annat sätt om denne kan bevisa att 
brandskyddet inte blir sämre än vad föreskrifter anger (Eriksson & Svensson, 2003). 

Räddningsverket har tolkat att ett skäligt brandskydd som att ett systematiskt brandskyddsarbete 
bör bedrivas. Det innebär att fastighetsägaren ska arbeta proaktivt, dels förhindra uppkomsten 
av bränder samt att all utrustning ska fungera på rätt sätt när något inträffar. Det innefattar även 
att arbeta organisatoriskt och med byggnadstekniska lösningar. I vissa byggnader och verksam-
heter bör även dokumentation upprättas (Räddningsverket, 2004). 

2.1.2 Krav från försäkringsbolag 

Försäkringsbolagen är främst intresserade av att skadekostnaderna ska bli så begränsade som 
möjligt. Det finns inga gemensamma krav, men däremot har försäkringsbolagen tagit fram ge-
mensamt underlag för villkor. Vanligtvis uppmuntrar försäkringsbolagen till installation av 
brandlarmanläggningar genom att ha lägre premie för fastigheter med brandlarmanläggning 
(Hjort, 2005). 
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2.2 Brandskydd 

Det finns många olika sätt att skydda en byggnad eller underlätta utrymning vid brand. Här 
följer de vanligaste delarna av automatiskt brandskydd som antingen ska fungera automatiskt 
eller att räddningstjänsten kan aktivera dem vid behov.  

2.2.1 Centralapparat 

Det automatiska brandskyddets hjärna finns i centralapparaten. När den tar emot signaler från 
detektorer eller larmknappar skickar den signaler till räddningstjänst, larmdon och till olika 
funktioner som ska aktiveras eller avaktiveras vid brand. De funktioner som ska aktiveras eller 
avaktiveras från centralapparaten kallas styrningar; det kan vara avstängning av den ordinarie 
ventilationen, öppna brandgasluckor, stänga branddörrar och liknande. Om brand eller fel upp-
står ska centralutrustningen indikera både med ljud och med ljus, men vid frånkoppling, stör-
ning eller liknande räcker det med ljusindikator. Idag är det vanligt med en brandförsvarstablå 
som snabbt ger överblick över situationen. Centralapparaten kontrollerar även om interna 
elektriska fel uppstår och de elektriska slingor som kan anslutas till detektorer, larmdon med 
mera.  

 
 Figur 1: En centralapparat 

Om fel uppstår i nyare anläggningar ska centralapparaten larma för det, dock kan äldre utrust-
ningar sakna den möjligheten. Det finns möjlighet att återställa eller kvittera larm vid central-
apparaten samt tysta larmdon och testa larmöverföring med mera. I Sverige ska centralappara-
ten uppfylla Svenska Brandskyddsföreningens skrift SBF 1010, vilket dels ställer krav på funkt-
ioner, livslängd, prestanda och dels att det ska finnas utgångar för larmdon, brandlarms- och 
felsignalsöverföring. Det ska även finnas orienterings- och serviceritningar, anläggarintyg, be-
siktningsintyg, kontrolljournal, dispenser från försäkringsbolag, namn och kontaktuppgifter på 
anläggningsskötarna samt annan viktig dokumentation. Det måste även finnas två separata 
strömkällor, för att anläggningen alltid ska kunna vara i drift. Normalt sett är ett batteri med 30 
timmars drifttid backup till den vanliga nätspänningen (Hjort, 2005). 
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2.2.2 Larmknapp 

Det måste finnas en larmknapp i anslutning till centralapparaten, men det är vanligt att flera 
installeras eftersom det är tryggt att manuellt kunna larma vid anträffande av fara. Larmknappar 

finns ett lock som måste fällas upp. Efter av uppfällandet av locket aktiveras larmet genom att 
en knapp trycks in eller att en tunn glasskiva krossas. Larmknappen måste vara märkt med en 
enkel beskrivning av hur larmet aktiveras. Det är vanligt att larmknappar används för att akti-
vera utrymningslarmet, men då måste det finnas en grön tilläggsskylt. Larmknappar ska uppfylla 
SBF 1011 (Hjort, 2005). 

2.2.3 Detektorer 

De vanligaste typerna av detektorer är rök-, eld- och flamdetektorer (Hjort, 2005). 

Rökdetektor 
Den vanligaste typen av detektor är idag rökdetektorn, för den har störst möjlighet att upp-
täcka en brand i ett tidigt skede. Rökdetektorn är designad för att reagera på partiklar eller ga-
ser som avges från en brand. De flesta rökdetektorer som installeras idag har en optisk sensor. 
De fungerar så att en ljusstråle skickas ut i mätkammaren och om det finns några partiklar som 
ljusstrålen reflekteras av reagerar en mottagare som sitter i sidan av kammaren, se Figur 2. Det 
är viktigt att göra underhåll på rökdetektorer med jämna mellanrum eftersom de kan bli ned-
smutsade av damm och liknande. Partiklar kan orsaka att rökdetektorn blir för känslig alterna-
tivt för okänslig (Hjort, 2005). 

 
Figur 2: Rökdetektorns funktion 

Värmedetektor 
Det är den första typen av detektor, utvecklad under på slutet av 1800-talet. Vid nyinstallation-
er får värmedetektorer idag bara installeras om det ej är möjligt att installera rökdetektorer. Det 
finns två typer av värmedetektorer (Hjort, 2005). 

Den så kallade maximalvärmedetektorn reagerar när en viss temperatur uppnås, dess utlösnings-
temperatur måste vara minst 20° C över den omgivande temperaturen. I vanliga fall är den 
cirka 60° C, men vid särskilda användningsområden kan högre gränser förekomma. Det finns 
lite olika varianter på utlösande mekanismer; det kan vara en termistor vilket ändrar motståndet 
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i detektorslingan när värmen stiger eller en bimetall som reagerar vid utlösningstemperaturen. I 
äldre modeller finns smältlegeringar, men de bör ej användas eftersom de är väldigt långsamma 
(Hjort, 2005). 

Den så kallade differentialvärmedetektorn reagerar när temperaturen har ökat ett visst antal 
grader under en bestämd tidsperiod. På så sätt reagerar differentialvärmedetektorn i ett väldigt 
tidigt skede, innan rumstemperaturen hunnit bli alltför hög. Den ska även reagera vid en viss 
temperatur och ibland kallas den för kombinationsvärmedetektor. Äldre varianter reagerar en-
bart för en snabb temperaturökning och kan då felaktigt larma när ett rum värms upp efter 
vädring eller liknande (Hjort, 2005).  

Eftersom värmedetektorer är långsammare än rökdetektorer bör installation av värmedetektorer 
undvikas; det krävs tre gånger så många värmedetektorer än rökdetektorer för att övervaka en 
lokal eftersom de är mindre känsliga. Fördelen med värmedetektorer är att de är billiga och 
stabila, fellarmar sällan och behöver nästan inget underhåll (Hjort, 2005). 

Flamdetektor 
Strålningen från lågorna aktiverar flamdetektorn, vilket då larmar i ett tidigt skede om det finns 
öppna lågor. Flamdetektorer används bland annat vid hantering av brandfarliga varor, flyg-
planshangarer och på offshoreanläggningar. Det krävs att flamdetektorn har fri sikt mot de om-
råden där brand kan uppstå för att den ska kunna reagera på strålningen. Om rökutvecklingen 
är stor i början av brandförloppen förblindas detektorn och larmet fördröjs eller förhindras. 
Flamdetektorer kan upptäcka bränder på längre avstånd; det krävs större bränder ju längre ifrån 
detektorn sitter, dessutom ökar reaktionstiden med avståndet. Flamdetektorer reagerar på ultra-
violett, infraröd strålning eller en kombination av båda. Dagens UV-detektorer reagerar endast 
på ett smalt frekvensområde av ultraviolett strålning, därför ger inte solljusets ultravioletta strål-
ning upphov till fellarm längre. Dock kan svetsljus förorsaka fellarm. IR-detektorer ger utslag 
på blinkande infraröd strålning. De reagerar på 1-3 olika frekvensområden, ju fler frekvensom-
råden desto snabbare reagerar den med mindre felmarginal. Kombinerade flamdetektorer mins-
kar risken för fellarm ytterligare, då exempelvis svetslågor bara aktiverar UV-detektorn (Hjort, 
2005). 

Övriga detektorer 
Det finns en aspirerande rökdetektor som med hjälp av fläkt- och rörsystem kan göra en analys 
av luften i det bevakade området. Rören har flertalet hål där luft sugs in och vidare till detekto-
renheten. Det är generellt den känsligaste detektorn och är mycket lämplig i rena miljöer och i 
kulturhistoriska byggnader. Linjerökdetektorer består av en sändare och en mottagare som mä-
ter partikeltäthet mellan, de är vanliga i lokaler där det är högt i tak. Linjära värmedetektorer 
består av långa kablar som övervakar exempelvis tunnlar och fasader. Kablarna kan ligga i en 
värmekänslig massa som gör att det blir kortslutning vid hög värme alternativt är kablarna ut-
rustade med analysatorenheter. Multisensorer är detektorer som känna av mer än en av bran-
dens fysisk eller kemisk egenskaper, exempelvis en detektor känner av både rök och värme, 
vilken ofta benämns kombidetektor. Gasdetektor är en annan variant av detektor, men dels är 
den dyr och det är svårt att förutsäga vilka brandgaser som kommer att utvecklas under bran-
den. Kanaldetektorer är en variant av rökdetektor som placeras i ventilationskanaler (Hjort, 
2005). 
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2.2.4 Larmdon 

I automatiska brandlarmanläggningar finns det bara ett larmdon som erfordras; det ska placeras 
utomhus vid ingången där centralapparaten finns. Den är till för att räddningstjänsten snabbt 
ska lokalisera var branden har uppstått. Arbetsmiljöverket kräver att det finns larmdon i ut-
rymmen där personal kan vistas kortvarigt. Huvudsakligen installeras larmdon för att möjlig-
göra utrymning från lokalerna (Hjort, 2005). 

 
Figur 3: Exempel på larmdon med tydlig skyltning 

Akustiska larmdon 
Det är den vanligaste typen av larmdon; dess signal kan vara siren, summer, ringklocka eller 
liknande. Det finns risk att signalen förväxlas med andra ljudsignaler och måste därför ha tydlig 
skyltning som påvisar att det är ett brandlarm. Akustiska larmdon fungerar dåligt i bullriga loka-
ler och för hörselskadade personer (Hjort, 2005). 

Optiska larmdon 
I bullriga miljöer kompletteras akustiska larmdon med larmdon i form av blixtljus, roterande 
ljus eller liknande. Det finns risk att signalen förväxlas med andra ljussignaler och måste därför 
ha tydlig skyltning som påvisar att det är ett brandlarm. De kan dock vara svåra att upptäcka 
om larmdonen skyms av något eller om det är starkt bakgrundsljus (Hjort, 2005). 

Talat meddelande 
Ett talat meddelande informerar om vad som har hänt och vad som bör göras. Fördelarna med 
ett sådant system är att risken för förväxling är minimal och utrymningen ofta går fortare ef-
tersom människorna får klara besked. Det är viktigt att ha i åtanke att det talande meddelandet 
måste kunna uppfattas, det fungerar mindre bra i bullriga lokaler och för hörselskadade perso-
ner (Hjort, 2005). Det är bättre att ha en person som berättar vad som har hänt och vad som 
bör göras än att ha förinspelade meddelanden eftersom mer tillförlitlig och detaljerad informat-
ion då kan ges (The SFPE Task Group on Human Behavior, 2003). 
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2.2.5 Sprinklersystem 

De första automatiska sprinkleranläggningarna kom i slutet av 1800-talet. Sprinkleranläggning-
arnas huvudsakliga uppgift är att upptäcka brand och påbörja släckningsarbetet. Anledningarna 
till att de installeras varierar; det kan bero på bygglov, försäkringskrav eller att företaget värde-
sätter att skydda byggnaden och dess innehåll extra. Graden av sprinklerskydd har tre klasser: 

 fullständig, då en hel byggnad eller brandcell är skyddad  
 delsprinklad då delar av en brandcell är skyddad 
 punktskydd, där vissa anordningar skyddas, exempelvis maskiner (Godby, 1998) 

Det finns tre typer av sprinklersystem: enkelutlöst, grupputlöst och specialsystem. Enkelutlös-
ningssystem har slutna sprinklerhuvuden som utlöses individuellt vid värmepåverkan. Rörsy-
stemet kan vara torrörsystem, våtrörsystem, våtrörsystem med torrörförlängning och förutlös-
ningssystem (Godby, 1998). 

 
Figur 4: En typ av sprinklerhuvud 

Torrörsystem 
Om det finns risk att vattnet i ledningarna fryser är ett torrörsystem att föredra (Hjorth, 
Sprinklerhandboken, 2007). Systemet är trycksatt med luft efter en torrörlarmsventil och med 
vatten före larmventilen. Lufttrycket håller ventilen stängd, när ett sprinklerhuvud utsätts för 
tillräckligt med värme för att aktiveras sjunker lufttrycket och rörsystemet vattenfylls. Då tryck-
sätts även en larmledning vilket gör att larmet går (Godby, 1998). 

Våtrörsystem 
Systemet är det vanligaste sprinklersystemet och det är trycksatt med vatten på båda sidor av 
larmventilen. När en sprinkler har öppnats så öppnas larmventilen och då trycksätts en larm-
ledning. Det finns vanligtvis en vattendriven larmklocka på larmledningen för lokalt larm samt 
en brandlarmstrycksvakt som i regel har en fördröjningsanordning för brandkårslarmet. Anled-
ningen till fördröjningslarmet är att minska risken för fellarm (Godby, 1998). 

Våtrörsystem med torrörsförlängning  
även kallat tail end, är när ett torrörsystem hopfogas med ett våtrörsystem. Det nyttjas för skydd 
av utvändiga skärmtak eller liknande (Godby, 1998). 

Förutlösningssystem 
En kombination av torrörssystem och ett godkänt brandlarmsystem, som vanligtvis är baserat 
på rökdetektorer. Detektorerna, som reagerar tidigare än sprinklerna, skickar en signal till för-
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utlösningslarmventilen som öppnas. När sprinklerhuvudet öppnas på grund av värmepåverkan 
är rörsystemet således redan vattenfyllt. Det systemet används med fördel i lokaler där fastig-
hetsägaren inte vill riskera att ett sprinklerhuvud öppnas på grund av mekanisk påverkan, ex-
empelvis i arkiv, datarum och museilokaler (Godby, 1998). 

Grupputlösningssystem 
Det är ett system med öppna sprinklerhuvuden som kontrolleras av en grupputlösningsventil. 
Grupputlösningsventilen kontrolleras av ett godkänt brandlarmsystem inom samma område 
som sprinklerhuvudena. Det systemet är att föredra i lokaler där en mycket snabb brandut-
veckling kan förväntas och vattnet måste spridas över hela det aktuella området. Det kan vara 
vid cellplasttillverkning, flyghangarer, petrokemisk industri med flera (Godby, 1998). 

Specialsystem 
Det finns specialsystem som har en tvåfunktionsventil, vilket möjliggör att systemet är vatten-
fyllt under varma perioder och torrt under kalla (Hjorth, Sprinklerhandboken, 2007). Andra 
typer av specialsystem kan vara att sprinklerhuvudena reagerar extra snabbt, vilket kan behövas 
vid pyroteknisk industri, vid skydd av gasolcistern eller liknande (Godby, 1998). 
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2.2.6 Styrningar 

När centralapparaten får indikationer på att en brand har uppstått ska den i första hand larma 
räddningstjänsten, men även aktivera larmdon. Det finns andra funktioner som centralappara-
ten kan aktivera, så kallade styrningar. Det är vanligt att branddörrar och att brandspjäll i venti-
lationskanaler ska stängas. Det kan även vara att belysning ska tändas, musikanläggningar tystas, 
rulltrappor stannas, elektromekaniska lås öppnas för att underlätta utrymning, maskiner och 
bensintillförsel med mera stoppas. Eftersom de flesta styrningar kräver strömförsörjning måste 
reservkraften dimensioneras i rätt storlek för att styrfunktionen ska fungera. Om det inte finns 
tillräckligt med reservkraft finns risk för att styrningarna inte fungerar i samband med strömav-
brott. Därför är det viktigt att styrningen utformas på ett sådant sätt att det sker automatiskt vid 
strömavbrott, exempelvis att hissen går ned till bottenplan (Hjort, 2005). 

2.2.7 Brandgasventilation 

Den metoden används för att fördröja övertändning, förhindra att brand och brandgas sprids, 
skydda utrustning, bärande byggnadsdelar och hålla utrymningsvägar fria från brandgas (Nerell, 
2005). 

Brandgaslucka 
När brandgasluckor används nyttjas de termiska egenskaperna i brandrummet. Branden orsakar 
förhöjt tryck i rummet, det gör att de varma brandgaserna åker ut genom brandluckan i taket 
och ny luft sugs in i brandrummet genom de nedre öppningarna. Brandgasluckor fungerar inte 
tillfredsställande när tryck- och temperaturskillnaderna är små, exempelvis i början av en brand 
eller när det är en begränsad brand (Nerell, 2005). 

Mekanisk brandgasventilation 
Brandgasfläktar är monterade högt upp i brandrummet som suger ut brandgaser och ny luft 
dras in genom öppningar i de nedre öppningarna. Den metoden fungerar bra så fort fläktarna 
har startat, då de termiska egenskaperna inte behöver inväntas. Fläktarna kan anpassas så att de 
kan fungera både som normal ventilation och brandgasventilation (Nerell, 2005). Det är nöd-
vändigt att brandgasventilationen har strömförsörjning även om huvudströmmen i byggnaden 
är avslagen, därför kan reservkraft eller nödström vara nödvändigt (Svensk Ventilation och 
VVS Tekniska Föreningen, 2004). 

Brandgasspjäll 
För att förhindra att brand eller brandgas sprids via ventilationstrummorna kan fastighetsägaren 
installera spjäll som stängs vid brand. Det finns spjäll som är värmeisolerade och ska stoppa 
värmeöverföringen utöver att brandgaserna inte ska ta sig förbi. Spjällen klarar en medeltempe-
ratur på 160°C och 200° C på enstaka punkter. Sedan finns en lägre klass som bara förhindrar 
att brandgaserna sprids, som inte har några temperaturkrav (Svensk Ventilation och VVS 
Tekniska Föreningen, 2004). 
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2.2.8 Larmöverföring 

De allra flesta brandlarmanläggningar skickar vidare larm till en larmcentral, exempelvis SOS-
Alarm. Om de inte har någon larmöverföring måste centralapparaten vara tydligt märkt med 
information om att räddningstjänsten måste tillkallas per telefon (Hjort, 2005). Det finns möj-
lighet till larmlagring, vilket innebär att möjlighet ges att kontrollera vad som utlöst larmet in-
nan larmöverföringen sker. Då får personalen på sig 30-60 sekunder att kvittera larmet, för att 
sedan få några minuter på sig att undersöka om det föreligger brand eller ej. Om det inte brin-
ner ska larmet återställas, om det brinner skall det bekräftas genom att en larmknapp trycks in. 
Om ingen återställning har gjorts när undersökningstiden är slut överförs larmet till larmcen-
tralen (Hjorth, 2010). Det är viktigt att överföringen är tillförlitlig och att den övervakas, därför 
godkänns normalt inte vanlig anslutning till telefonnät. Överföringen kan ske via särskilda 
larmnät, det fasta telefonnätet eller mobiltelefonnätet (Hjort, 2005).  

 
Figur 5: Larmöverföringens kedja och utrustning 

Centralapparaten har en reläutgång som kan kopplas till en larmsändare, se Figur 5 för hur ett 
kopplingsschema kan se ut. Den tjänst som tecknas för larmöverföring är överföringsmediet. 
Det vanligaste överföringsmediet är de särskilda larmnät som finns, dels finns det rikstäckande 
nät men även lokala nät. Larmnätet är skilt från det vanliga telefonnätet och är uppbyggt med 
flertalet kopplingspunkter som bildar ett rutnät, se  

Figur 6. På så sätt finns det nästan alltid en primär och en sekundär larmcentral som kan ta 
emot larmet. Eftersom larmnätet är övervakat ges en signal när avbrott eller fel uppstå i överfö-
ringsmediet. Det bolag som tillhandahåller överföringsmediet är skyldigt att se till att inga fel 
uppstår. Överföring via obevakade fasta telefonlinjer samt mobiltelefonnät är mer osäkra, men 
om båda kombineras ökar tillförlitligheten. Hos larmcentralen tas larm emot signaler från över-
föringsmediet av larmmottagaren. Sedan kan larmtjänstoperatören se larmet på larmpresentat-
ionsutrustningen (Hjort, 2005). 

 
Figur 6: Det särskilda larmnätets utformning  
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2.2.9 Skötsel och besiktning 

Enligt LSO måste anläggningsägare eller nyttjanderättshavare systematisk arbeta för att vidta de 
åtgärder som krävs för att förebygga brand eller begränsa skador som kan uppstå vid brand. Det 
benämns systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det kan gälla både tekniska lösningar samt or-
ganisatoriska i form av utbildning och information. Det är viktigt att både fastighetsägare och 
de eventuella nyttjarna av fastigheten har god kunskap om brandskyddet, de vidtagna brand-
skyddsåtgärderna och på vilket sätt de bidrar till att minska riskerna (Räddningsverket, 2004).  

Brandskyddsarbetet bör ske kontinuerligt och systematiskt, på så sätt underhålls och utvecklas 
kunskaperna om brandskyddet inom verksamheten. I vilken utsträckning brandskyddsarbetet 
ska ske beror på vilken typ av anläggning och vilka risker som finns. Det är viktigt med kom-
munikation mellan anläggningsägare, nyttjare, privatpersoner och tillsynsmyndigheter (Statens 
räddningsverk, 2004). Enligt LSO måste anläggningsägare där risken för brand är större måste 
anläggningsägarna lämna in en redogörelse av brandskyddet till kommunen. Syftet med redo-
görelsen är att anläggningsägaren ska tydliggöra sitt ansvar för brandskyddet och att redogörel-
sen ska kunna vara en grund i kommunens planering av tillsyn (Räddningsverket, 2004).  

De instruktioner som följde med brandlarmanläggningen ska alltid följas, men sedan finns det 
ytterligare kontroller och provningar som alltid ska göras. Varje dag ska det kontrolleras att 
centralapparatens nätindikering lyser; om det finns indikeringar på fel eller störningar måste det 
kontrolleras och noteras i journalen. Varje vecka ska anläggningen i stort inspekteras, för att se 
om larmknappar, detektorer, larmdon och dylikt har blivit skadade eller blockerade. Varje må-
nad ska alla fel- och larmindikeringar i centralapparaten kontrolleras. Det ska även ske kontrol-
ler av batterier, strömförsörjning, att skötselanvisningar, intyg, handlingar, orienterings- och 
serviceritningar finns på plats och är korrekta. Varje kvartal ska detektorerna i en fjärdedel av 
anläggningens sektioner testas, under ett år ska samtliga detektorer ha testats. Det ska även ske 
kontroller av samtliga larmknappar, larmdon, dörrstängningar och andra styrningar. Dessutom 
ska larmöverföringen till larmcentralen testas (Hjort, 2005).  

En gång per år ska anläggningsskötaren kontrollera att samtliga detektorprover har blivit gjorda 
under året, samt att revisionsbesiktningen är gjord och eventuella fel blivit åtgärdade. I 
kontrolljournalen ska anläggningsskötaren anteckna utförda kontroller och provningar, utlösta 
brandlarm och felsignaler, driftstörningar, frånkopplingar, besiktningar, byten av detektorer, 
batterier och andra ändringar. Mindre typer av underhåll, exempelvis att byta batteri och säk-
ringar kan göras av anläggningsskötaren, men större underhåll ska göras av en utbildad person 
från anläggningsföretaget i förvissning om att det blir korrekt utfört (Hjort, 2005). 

Ett certifierat besiktningsföretag ska utföra besiktningarna av automatiska brandlarmanläggning-
ar. När en brandlarmanläggning har installerats ska en leveransbesiktning utföras och ett le-
veransbesiktningsintyg uppföras. Det görs för att kontrollera anläggningens status och notera 
eventuella avvikelser från regelverket. Den årliga besiktningen kallas revisionsbesiktning, den 
ska göras varje år med högst 15 månaders mellanrum. Om eventuella avvikelser upptäcks ska 
de vara åtgärdade inom tre månader. Anläggningsägaren får ett besiktningsintyg, vilket denne 
skickar vidare till räddningstjänst, försäkringsbolag och andra eventuella intressenter (Hjort, 
2005). 
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2.3 Kommunernas tillsyn av brandskyddet 

Det är kommunernas skyldighet att se till att ägare och nyttjare efterföljer sina skyldigheter en-
ligt LSO, det innefattar samtliga fastigheter inte enbart de som har automatiska brandskyddsan-
läggningar. Den skriftliga redogörelsen som anläggningsägare med större brandrisk måste lämna 
in skall ligga som grund för den tillsynsplan som kommunerna bör ha (Räddningsverket, 
2009). Den tidigare lagen, räddningstjänstlagen (1986:1102) var mer detaljstyrd och angav när 
och var kommunerna skulle göra tillsynsbesök, medan LSO låter kommunerna bestämma själva 
inom vissa ramar så att tillsynen blir anpassad till de enskilda kommunerna (Nationellt centrum 
för lärande från olyckor, 2008). Med den friare tillsynsverksamheten skedde ca 40 % färre till-
synsbesök än innan LSO infördes. Ungefär tre fjärdedelar av de tillsynsobjekten skedde i fastig-
heter som är tvungna att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Kommunerna 
valde att prioritera vissa verksamheter; vård- och omsorgsavdelningar, skolor, förskolor, hotell, 
restauranger och samlingslokaler (Räddningsverket, 2009). 

Under åren 2004 till 2007 har antalet fastigheter som måste lämna in en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet legat kring 50 000. Den 1 januari 2008 var det nio procent av dem som fortfa-
rande inte hade lämnat in den redogörelse som skulle ha varit inne 1 januari 2005 till kommu-
nen. Tio procent av kommunerna ansåg att den skriftliga redogörelsen endast stämde överens 
med verkligheten i en liten omfattning, 69 % ansåg att de överensstämde i viss omfattning och 
21 procent ansåg att de stämde överens i stor omfattning (Räddningsverket, 2009). 

Mellan åren 2000 till 2007 har 70 till 75 % av tillsynsbesöken resulterat i någon form av an-
märkning eller påpekande på grund av brister i brandskyddet. Hälften av kommunerna ansåg 
att mer än 60 % av anläggningarna, som ska lämna in redovisning, inom kommunen uppfyller 
de skyldigheter som LSO anger. Kommunens tillsyns man kan meddela föreläggande eller för-
bud om bristerna är allvarliga, de kan besluta om vite eller verkställande av åtgärd på anlägg-
ningsägarens bekostnad. Tidigare har antalet förelägganden haft en negativ trend, men det 
vände uppåt år 2006 och år 2007. År 2007 gjordes 1 059 förelägganden och 26 förelägganden 
med vite. År 2006 stod de tio kommuner som meddelade flest förläggande för 75 % av all före-
lägganden, år 2007 hade deras andel sjunkit till 65 % (Räddningsverket, 2009).  
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2.4 Fellarm från automatiska brandskyddsanläggningar 

Drygt en tredjedel av alla utryckningar som räddningstjänsten gör varje år beror på att det har 
kommit in ett larm från en automatisk brandskyddsanläggning (Nationellt centrum för lärande 
från olyckor, 2008). När det inte förelåg risk för brand klassades larmet som falsklarm 
(Kågebro, 2007). Vanliga orsaker till fellarm kan vara rök från arbetsprocess, från rökning eller 
från matlagning, heta arbeten, ånga, blixtnedslag, skadad detektor, person som tryckt på larm-
knapp i god tro alternativt medveten falskutlösning av larmknapp (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2010). 

Under 2007 ryckte räddningstjänsten ut 93 148 gånger, varav 34 762 automatlarm. Av auto-
matlarmen var det 2 210 som var bränder, resten var falsklarm. Det var alltså 6,4 % av automat-
larmen som var på grund av bränder, snittet över perioden 1996-2007 var 4,3 %. År 2007 
ryckte räddningstjänsten ut till 11 110 bränder i byggnader, i 20 procent av fallen var det 
automatlarmet som hade larmat räddningstjänsten. Under tidsperioden 1996-2007 var snittet 
för andelen automatlarmade bränder 13 procent (Nationellt centrum för lärande från olyckor, 
2008). 

De onödiga kostnader som uppstår i samband med utryckningar på grund av falsklarm är alter-
nativ användning av arbetstiden, kostnad för fordonsslitage, drivmedel och ökad miljöförstöring 
samt fördröjning av andra insatser på grund av samtidiga larm. Dessutom tillkommer eventuella 
produktionsstopp och dylika kostnader för företag och verksamheter, eventuella utryckningar 
av polis och ambulans till platsen samt ökad olycksrisk i trafiken. Det finns även en risk att 
räddningstjänsten inte skyndar sig för att de förutsätter att det är falsklarm, något som kan kosta 
värdefull tid i en räddningsinsats när det faktiskt är en riktig brand (Kågebro, 2007). Under 
2007 beräknades 93 943 mantimmar ha gått åt till falsklarm från automatiska brandlarmanlägg-
ningar, av totalt 545 126 mantimmar (Nationellt centrum för lärande från olyckor, 2008). 
Total kostnad för falsklarmen beräknas uppgå i minst 6,1 miljoner kr per år (Kågebro, 2007). 



 15 

2.5 Automation 

Här tas automationens bakgrund, fördelar och nackdelar upp.  

2.5.1 Varför automatisera? 

Den tekniska utvecklingen har gått mot att automatisera alltfler funktioner, anledningar till det 
sker varierar. Dels finns det ekonomiska faktorer som talar för automation i exempelvis fabri-
ker, sedan är även precisionen bättre för maskiner än för människor vars prestation påverkas av 
en mängd olika faktorer. För att minska arbetsbelastning och mängden varierande uppgifter 
skapades system som i stort sett var självgående, de behövde minimal inblandning av männi-
skor, det minskade även risken för olyckor orsakade av den mänskliga faktorn. I kölvattnet på 
den utvecklingen har ett antal nya problem och fel uppstått där de inte har förväntats (Sarter, 
Woods, & Billings, 1999). Det går inte att ersätta en mänsklig svaghet med en av automation-
ens styrkor, istället ska automatiken låtas stärka människornas positiva egenskaper såsom sinnets 
förmåga att uppfatta skillnader i kontrast, förändringar, händelser och förmåga att känna igen 
mönster (Dekker & Woods, 2002). Problemen som uppstod var i gränssnittet mellan människa 
och maskin, det vill säga problem med interaktionen. Operatören förstod inte vad som hände 
eller varför, på grund av att denne inte fått tillräckligt med information om vad som pågår. Det 
gör i sin tur att operatören kan komma att försöka motarbeta automationen. Resultatet blev 
endast att den mänskliga felfaktorn dök upp på andra ställen i systemet, där systemutvecklarna 
inte tänkt på det skulle kunna ske (Sarter, Woods, & Billings, 1999). Om enda syftet med 
automationen är att få bort en mänsklig feltyp utan att tänka på följderna finns det risk för att 
operatören blir dåligt anpassad och förberedd för de konsekvenser som automationen har på 
arbetsuppgifterna (Dekker & Woods, 2002). 

2.5.2 Automation ur människans synvinkel 

Det är viktigt att operatörerna lär sig hur systemet fungerar och hur korrelationen mellan input 
och output fungerar. Operatörerna måste få en helhetsbild och kunna hantera systemet även 
vid oväntade händelser, så att operatören lär sig systemets möjligheter och begränsningar. Em-
piriska studier har visat att operatörer har luckor och missuppfattningar i deras bild av systemet. 
Ibland har operatörerna tillräckligt med kunskap för att kunna återge fakta om systemet, men 
klarar dock inte av att tillämpa sin kunskap i ett verkligt fall. Den sorts kunskap kallas trög kun-
skap. För att komma tillrätta med problemet med trög kunskap måste operatörerna tränas i att 
applicera sin kunskap om systemet i olika sammanhang. Eftersom systemet är komplicerat och 
tiden för inlärning kort, lär sig operatörerna enbart ett par sätt att få systemet att fungera under 
normala förhållanden. Det medför att operatörerna bör tränas kontinuerligt när de arbetar 
skarpt med systemet, för att lära dem att upptäcka och komma tillrätta med buggar. Det hjälper 
även operatörerna att fördjupa sin förståelse för hur automatiseringen fungerar i en riskfri miljö. 
Det finns även risk att operatörerna inte är rätt anpassade på grund av deras begränsade kunskap 
om systemet och därför gör fel. Välanpassade blir operatörerna om de är medvetna om vilka 
områden och situationer som de är har tillräckliga eller otillräckliga kunskaper om. Det finns 
även en risk med att operatörerna blir alltför självsäkra och därför gör fel, då sägs det att opera-
törerna är missanpassade. De flesta problem uppstår vid situationer som avviker från rutinerna 
och vid tillfällen då tidspressen är stor. Tidigare studier har funnit att piloter och läkare är två 
yrkesgrupper där självsäkerheten är stor och då har lett till felhandlingar i automatiserade system 
(Sarter, Woods, & Billings, 1999). 

Självsäkerheten beror på den falska säkerhet som operatörerna känner när de arbetar i det 
automatiserade systemet, men eftersom systemet kan fallera är det väldigt riskabelt att ha för 
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stor tillit till systemet. Det har gjort att den mänskliga felfaktorn har använts som syndabock, att 
operatörerna skulle vara omotiverade och okoncentrerade på sina arbetsuppgifter och att om de 
bara försökte skulle de lyckas. Operatörerna har kommit att lita på systemet eftersom det är 
tillförlitligt i många olika situationer. Utvecklingen på automationsfronten har lett till att ope-
ratören måste övervaka systemet i väntan på sällsynta händelser. Felaktig tillförlit är ett tillta-
gande problem ju mer komplicerade de automatiserade systemen är; operatören får en bild av 
att systemet är en kompetent medarbetare som ska utföra sina åtaganden. Det operatören måste 
ha i åtanke är att systemet inte kan verka ansvarsfullt och aldrig kan lämna några löften (Sarter, 
Woods, & Billings, 1999). Operatörerna nyttjar automationen när deras tillit till automationen 
överstiger tron på deras egen förmåga att klara uppgiften (Parasuraman, Sheridan, & Wickens, 
2008). 

Det är nödvändigt att operatören får träna på systemet och få så mycket kunskap som möjligt 
om hur det fungerar för att kunna skapa en bra mental bild av den. För att det ska bli möjligt 
måste operatören bli uppmuntrad att testa olika funktioner och områden av systemet. Dock 
kan och bör aldrig träning vara en lösning på dålig design. De största problemen med interakt-
ion mellan människa och maskin är att det finns behov för kommunikation och koordination 
mellan de två parterna, men det saknas medel för det. Automationen måste vara synlig och bete 
sig på ett förutsägbart sätt (Sarter, Woods, & Billings, 1999).  

2.5.3 Utveckling av automatiska system 

Automatiseringen fungerade som avsett djupt nere i systemet när maskinen fick göra sin upp-
gift utan mänsklig inblandning, problemen uppstod där människa och maskin var tvungen mö-
tas i gränsen  bristande kommunikation i gränssnittet. Det automatiserade systemet visste inte 
när och hur den skulle behöva kommunicera med människan om vad den gör och varför den 
gör på ett sådant sätt. De förväntade effekterna i form av minskad arbetsbelastning uteblev 
också, arbetsuppgifterna bytte enbart karaktär och tidfördelningen på när uppgifterna kom blev 
ojämnt fördelade. Det skapades nya krav på kommunikation och koordination, men systemet 
ger inget bra stöd för det. En del av de förväntade fördelarna uppstod inte alls, på grund av att 
systemutvecklarna hade en annan vision av användningsområdet än vad som faktiskt blev när 
systemet togs i bruk. Det kan ske när inte alla steg tänks igenom under planeringen och ut-
vecklaren inte har full insyn i arbetet (Sarter, Woods, & Billings, 1999). Utvecklarna måste 
acceptera att automationen förändrar operatörernas arbetsuppgifter och arbeta därefter. Under 
utvecklingsarbetet bör fokus ligga på operatörernas roll och hur de tolkar systemet, det är fel att 
försöka ersätta människor med maskiner. Det är viktigt att undersöka hur systemet fungerar, 
om operatörerna uppfattar det som de behöver uppfatta och ta till sig av operatörernas åsikter 
kring utformning. Det är även viktigt att systemet kan meddela operatören vad som snart ska 
ske (Dekker & Woods, 2002). Tyvärr drabbas många utvecklingsprojekt av brister i finansie-
ring och tid, vilket gör att halvt genomtänkta system sätts i drift (Sarter, Woods, & Billings, 
1999). 

När system utvecklas bör dess funktioner delas in i fyra huvudgrupper; förvärvandet av inform-
ation, analys av information, besluts- och funktionsval samt genomförandet av funktionerna. 
Det måste bestämmas till vilken nivå som automationen behövs och hur mycket som bör 
automatiseras. Om delar av beslutsfattandet automatiseras kan operatören få en felaktig tilltro 
till systemets kompetens och om informationsinsamling och -analys automatiseras finns det stor 
risk att operatören tappar förståelsen för vad systemet gör och varför (Dekker & Woods, 2002). 

Det automatiserade systemet måste ge effektiv feedback för att undvika att operatören ställer sig 
frågande till vad det är som händer. Samtidigt får inte operatörerna överösas med information 
så att de har svårt att ta in vad det är som händer. Ju mer lampor, displayer och symboler desto 
svårare blir det att ha kontroll. Det ges inte heller tillräckligt med feedback när systemet vidtar 
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extrema åtgärder för att undvika faror och då blir det svårt för operatören att veta hur denne 
ska agera. Systemet behöver även säga till när den har svårigheter att hantera en situation. 
Många fel verkar bero på luckor och missuppfattningar i operatörernas mentala bild av syste-
met, i kombination med att systemet inte ger dem tillräckligt med information för att kunna 
fatta rätt beslut. När designen för feedback tas fram är det nödvändigt att kommunikation inte 
sker i form av talade meddelanden när operatören har mycket att göra, minska antalet fellarm 
och inte distrahera operatören i pressade lägen. Att utveckla feedback från systemet så att det 
blir så bra som möjligt är väldigt komplicerat och innehåller många faktorer som måste tas hän-
syn till. Det är inte heller en bra idé att programmera systemet på ett sådant sätt att operatören 
inte kan utföra vissa åtgärder vid vissa tillfällen, om inte operatören har information om vad 
systemet gör i tillräcklig utsträckning. Det allra största problemet med interaktion mellan män-
niska och automatiserade högteknologiska system är att upptäcka oväntade och oönskade för-
ändringar i systemet (Sarter, Woods, & Billings, 1999). 
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3 Metod 

Studien består av den litteraturgranskning som är grunden till det teoretiska underlaget samt 
den analys av besiktningsprotokoll som är studiens primära material.  

Litteraturen har valts för att ge en bra bild av hur automatiska brandskyddsanläggningar funge-
rar idag, vilket är viktigt för att kunna föreslå förändringar och förbättringar. Nästan allt som är 
skrivet om automation handlar om interaktionen mellan människa och maskin; att hitta något 
om passiva defensiva system som brandlarmanläggningar har i princip varit omöjligt. Fokus i 
arbetet fick hamna på människans uppfattning om automation och hur automatiska system ut-
vecklas på ett bra sätt, vilket är grundstenen i utvecklandet av väl fungerande automatiska sy-
stem.  

3.1 Undersökningsmetod 

Innan undersökningens början fördes en dialog med SF Brandskyddskontroll AB om de fel och 
brister i säkerheten som de dagligen stöter på när de utför besiktningar av automatiska brand-
skyddsanläggningar. Det beslutades att en kvantitativ undersökning skulle göras i form av analys 
av företagets besiktningsprotokoll.  

3.2 Undersökningsgrupp 

Efter en genomgång av samtliga besiktningsprotokoll valdes 2007 års besiktningar som under-
sökningsgrupp. Anledningen för det var att de skulle råda under de senaste bestämmelserna, 
samt att man inte riskerade att få med flera besiktningar från samma anläggning eftersom be-
siktningarna sker en gång per kalenderår.  

Under år 2007 utförde SF Brandskyddskontroll AB besiktningar av 296 anläggningar, varav 74 
var sprinkleranläggningar. Det var sammanlagt 45 stycken olika anläggningsägare och anlägg-
ningarna fanns utspridda över hela Norrland. Storleken på anläggningarna varierade och det var 
flera typer av verksamheter; allt från förskolor och äldreboenden till industrier och stora köp-
centra. De anläggningsägare som hade många anläggningar eller anläggningar på flera orter 
hade flera olika anläggningsskötare samt ersättare, därför var det över 100 olika personer in-
blandade i de här anläggningarna. 

3.3 Genomförande  

Efter att alla besiktningsprotokoll av brandlarmanläggningar och sprinkleranläggningar gåtts 
igenom har statistik över felfrekvensen tagits fram. De fel som har noterats i besiktningsproto-
kollen har delats in i olika felgrupper för att ge en bild av vilken typ av fel som är vanligt före-
kommande. Eftersom anläggningarna har ett varierande antal detektorer, larmdon och dylikt 
har det inte tagits hänsyn till hur många detektorer som var felande utan bara att den feltypen 
förekom i det besiktningsprotokollet.  
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4 Resultat 

Här följer en förklaring över de felgrupper som användes i framtagandet av statistiken: 

Sprinklercentral delfel 

Innebär att någon funktion i sprinklercentralen inte fungerar eller att korrekta intyg saknas.  

Sprinklercentral helfel 

Sprinklercentralen fungerar inte alls. 

Sprinkler delfel 

Innebär att sprinklerrör, sprinklerhuvud eller dylikt är skadat eller trasigt. Alternativt har skyl-
tar, lampor eller dylikt monterats på ett sådant sätt att sprinklern skärmas av.  

Sprinkler helfel 

Sprinklersystemet fungerar inte alls. 

Pump delfel 

Ett mindre fel på pumpen, exempelvis att någon indikatorlampa är trasig.  

Pump helfel 

Pumpen fungerar inte alls. 

Kapacitansprov ej utfört 

Anläggningsskötaren har ej utfört, alternativt ej journalfört de kapacitansprov som krävs. 

Detektor delfel 

En eller flera detektorer i anläggningen är skadade, fungerar ej eller är felplacerade. Det finns 
anläggningar där detektorerna har blivit övermålade. Om detektorn är felplacerad kan det vara 
på ett sådant sätt att det blir onödiga fellarm eller att larmet fördröjs. 

Detektor helfel 

Ingen detektor fungerar i anläggningen. 

Larmdon delfel 

Ett eller flera larmdon i anläggningen fungerar ej, har felaktig signal eller saknar korrekt skylt-
ning alternativt att skyltar har målats över eller dylikt.  

Ventilationsfel 

Den vanliga ventilationen stannar ej alternativt att brandgasventilationen inte fungerar. 

Branddörr fel 

Branddörrar stängs ej alternativt att dörrar i utrymningsvägar inte öppnas. Branddörrar kan vara 
fastkilade i öppet läge, de kan vara blockerade samt att brännbart material förvaras i utrym-
ningsvägar. 
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Centralapparat delfel 

Innebär att någon funktion i centralapparaten inte fungerar eller att korrekta intyg saknas.  

Centralapparat helfel 

Innebär att centralapparaten eller larmöverföring inte fungerar.  

Ritningar delfel 

Fel i orienterings- eller serviceritningar. Exempelvis att de inte har gjorts om efter ombyggnad 
eller att detektorer är felritade. 

Ritningar helfel 

Orienteringsritningar och/eller serviceritningar saknas. 

Prover görs ej 

Vecko-, månads- och/eller kvartalsprover utförs ej alternativt journalförs ej. 

Underhåll görs ej 

Brandlarmanläggningen är i behov av underhåll.  

Övrigt 

Kan vara att utrymningsvägar är blockerade, varor placerade på brandfarligt sätt, brandtätningar 
behövs, hissar och rulltrappor stannar ej vid brandlarm. 
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4.1 Sprinkleranläggningar 

 
Figur 7: Andel upptäckta fel vid besiktning av 74 sprinkleranläggningar 

Alla sprinkleranläggningar har inte pumpar, branddörrar eller brandventilation, därför är det 
sannolikt att andelen fel borde vara högre för de här feltyperna. Det framgick inte av besikt-
ningsprotokollen om den utrustningen fanns men var felfri. Snittet på antalet feltyper är 3,5 
feltyper per sprinkleranläggning med fel. De tre vanligaste feltyperna är delfel på sprinklercen-
tral, sprinkler och ritningar. Det finns en detaljerad tabell i Appendix A med information om 
hur feltyperna är spridda över de olika anläggningarna. Samtliga anläggningar har givits ett 
identifikationsnummer som ej kan kopplas till någon anläggning eller anläggningsägare.  
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4.2 Brandskyddsanläggningar 

 
Figur 8: Andel upptäckta fel vid besiktning av 222 automatiska brandskyddsanläggningar 

Alla brandlarmanläggningar har inte branddörrar eller brandventilation, därför är det sannolikt 
att andelen fel borde vara högre för de här feltyperna. Det framgick inte av besiktningsproto-
kollen om den utrustningen fanns men var felfri. Snittet på antalet feltyper är 3,9 feltyper per 
brandlarmanläggning med fel. De fyra vanligaste feltyperna är delfel på detektor, larmdon, cen-
tralapparat och ritningar. Det finns en detaljerad tabell i Appendix B med information om hur 
feltyperna är spridda över de olika anläggningarna. Samtliga anläggningar har givits ett identifi-
kationsnummer som ej kan kopplas till någon anläggning eller anläggningsägare.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%



 23 

5 Diskussion 

Huruvida automatiskt brandskydd är tryggt eller om det inbringar falsk trygghet är en komplex 
fråga att svara på. Det är tryggt att det automatiska brandskyddet finns där om man visste att det 
verkligen fungerade när det gällde, men systemen är komplexa och det finns många variabler 
där något kan gå snett och påverka möjligheten till utrymning och släckning. Det krävs en del 
förbättringar innan man tillfullo kan lita på automatiken samt att minska fellarmen så att ett 
larm tas på allvar.  

Eventuella felkällor i den framtagna statistiken kan bero på att det endast är protokoll från ett 
besiktningsföretag som har granskats, de som har gjort granskningarna kan ha missat fel eller 
varit mer noggranna än andra besiktningsföretag. Det kan ha blivit fel när protokollen ren-
skrevs samt vid bearbetningen under statistikframtagandet. Det är tre gånger fler automatiska 
brandskyddsanläggningar än vad det är sprinkleranläggningar i det undersökta materialet, det 
gör att risken för avvikande resultat i statistiken ökar på grund av att det är en liten population. 
I en mindre grupp påverkar en individ den procentuella sannolikheten i större grad än vad en 
individ gör i en större grupp. 

Det kan även finnas en regional skillnad när det gäller säkerhetskultur och det kan även variera 
mellan branscher. Det kan även finnas variationer från år till år i felfrekvenser, det kan bero på 
flera olika anledningar. När det gäller företagens benägenhet att satsa pengar på säkerhet så va-
rierar det med den ekonomiska situationen samt aktuella händelser. Säkerhetsmedvetandet går 
alltid upp i samband med incidenter eller olyckor, för att sedan falla i glömska när det har varit 
en längre period utan signifikanta händelser.  

Det är skrämmande att se att endast 3-4 % av alla anläggningar är utan anmärkning. Det kanske 
ses som småsaker men många bäckar små kan leda till en stor å. De viktiga intyg och papper 
som erfordras kanske inte ses så viktiga innan det väl brinner, men de blir viktiga i efterhand. 
Kan anläggningsägaren inte bevisa att denne har anläggningsintyg eller vissa dispenser kan det 
stå denne dyrt i efterhand då försäkringsbolag exempelvis kan vägra betala ut ersättning. Om 
namn på anläggningsskötare saknas går det inte heller att veta vem som är ansvarig för skötseln. 

Resultatet i statistikframtagandet stöds av att 70-75 % av fastigheterna som får tillsynsbesök får 
anmärkningar av något slag, dock är det viktigt att komma ihåg att tillsynsbesök har även gjorts 
i fastigheter som saknar automatiska brandskyddsanläggningar. Det är rimligt att anta att till-
synsmännen inte tittar på exakt samma saker som granskas vid besiktningar av brandskyddsan-
läggningar. Vid tillsynen tittar man på brister i brandsäkerheten och då är det sannolikt att de 
inte noterar bristande dokumentation som är en del i besiktningarna. Minst 70 % av de besikti-
gade anläggningarna har fått anmärkningar på någon typ av tekniskt fel.  

Det viktiga är att systemet utvecklas på ett sådant sätt att människor förstår vad det är som sy-
stemet gör, det vill säga att det ger bra feedback. Människor måste ges tillfälle att skapa sig 
mentala bilder av hur brandlarmanläggningarna fungerar. Om människor har en bra förståelse 
för systemet minskar risken för att de beter sig vårdslöst, exempelvis att de målar över detekto-
rer eller larmdonsskyltar. De anläggningar som hade flest fel orsakade av oförståelse eller non-
chalans, exempelvis blockerade utrymningsvägar och uppspärrade branddörrar, var de anlägg-
ningar där anläggningsägaren inte har direkt insyn i vilka som anställs samt att det kan vara en 
hög personalomsättning. Exempelvis inom äldreomsorgen eller på köpcentra med många buti-
ker, där personal ofta byts ut eller har ett stort vikariebehov. Här måste anläggningsägaren sätta 
press på de som är ansvariga för personalen så att de får en grundlig brandsäkerhetsutbildning 
och förståelse för hur systemet fungerar.  
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Om den enda detektorn i ett rum är ur funktion fördröjs larmet till dess att rökutvecklingen är 
så stor att den har spridit sig till nästa rum. Då kan rummet riskera att övertändas, med stor risk 
för person- och egendomsskador. Om ett larmdon inte fungerar i ett rum fördröjs utrymning-
en och risken för personskador ökar. Liknande scenario gäller för om en sprinklersektion är ur 
funktion, då fördröjs släckningsarbetet, utrymning försvåras med skador på person och egen-
dom som följd. 

Orienteringsritningarna är viktiga för att räddningstjänsten ska hitta till den sektor som larmar 
om det är en stor anläggning. Serviceritningarna är viktiga för att alla delar av anläggningen ska 
testas och få underhåll regelbundet. Den vanligaste anledningen till latenta fel är just brister i 
underhållsarbete. För räddningstjänstens och underhållets skull det är viktigt att alla detaljer på 
ritningarna stämmer överens med verkligheten samt att serviceritningarna finns på plats så de 
kan användas som planerat. Inom det området skulle tekniska innovationer vara till hjälp, om 
orienteringsritningarna skulle digitaliseras öppnas dörrar för flera tidsbesparande lösningar. En 
skärm skulle kunna visa var den utlösande detektorn sitter, så slipper insatsledare tolka koder 
och leta i orienteringsritningarna. Den informationen skulle kunna föras över till en handdator.  

Att underhåll samt vecko-, månads-, kvartals- och årsprover försummas av anläggningsskötarna 
är ett problem som måste kommas tillrätta med. Orsaken till försumningen kanske ligger i bris-
tande tid eller ekonomi. Kanske är det så att anläggningsskötarna inte har fått möjlighet att 
skapa sig de mentala bilder som är viktiga för att de ska kunna förstå sig på systemen fullt ut.  

Trots att centralapparaten ska övervaka och larma ifall fel eller störningar uppstår så visar be-
siktningsprotokollen att så inte alltid är fallet. En lösning på det problemet skulle kunna vara att 
centralapparaten skickar ut signaler som detektorer och larmdon med mera ska svara på, får inte 
centralapparaten något svar så ska den då tända felindikatorn. Dessutom kan det vara bra om 
eventuella felindikeringar eller dylikt markeras på ett sådant sätt så att en förbipasserande lek-
man ska kunna förstå att något är galet. Då skulle personen kunna kontakta fastighetsägaren om 
de ser att en felindikator är tänd. Det skulle även kunna göra att personer får en ökad medve-
tenhet om att för tillfället kan man inte fullt ut lita på det automatiska brandskyddet.  

På något sätt måste antalet felaktiga automatlarm minska; 93,4 % av alla automatlarm sker helt i 
onödan, dock är det glädjande att se en tendens till att fellarmen verkar minska nu mot för tidi-
gare. Det är ett stort resursslöseri att närmare en femtedel av alla mantimmar inom räddnings-
tjänsten går åt till felaktiga automatlarm, det handlar om flera miljoner kronor per år som slösas 
bort på detta vis. Dessutom finns det samhälleliga risker med falsklarm, dels att det kan hända 
olyckor när räddningstjänsten rycker ut men även att räddningstjänsten är upptagen i onödan 
när ett riktigt tillbud väl inträffar. Sedan minskar tilltron till och respekten för brandlarm; går 
larmet ofta i onödan slutar folk att bry sig. Räddningstjänsten får lite svårt att ladda upp inför 
ett automatlarm och personer som vistas i byggnaden kanske inte ens utrymmer, vilket kan få 
katastrofala följder om det inte är ett falsklarm.  

Ett sätt att minska de samhälliga kostnaderna och riskerna är att så många anläggningar som 
möjligt inför larmlagring, så att personal hinner undersöka om det faktiskt är en brand eller inte 
innan brandkåren tillkallas. Men larmlagring är inte lösningen för att öka tillförlitligheten för 
människorna som befinner sig i fastigheten. Där måste anläggningsägaren ta ett större ansvar; de 
måste utreda varför det fellarmar. Om det visar sig ofta vara samma detektorer som utlöser så 
bör dessa placeras på ett bättre ställe alternativt bytas ut till en detektor som är mindre känslig, 
exempelvis en kombidetektor. Vidare så är rutiner aldrig underskattade, det är viktigt att 
komma ihåg att larmet ska stängas av om det exempelvis ska ske heta arbeten i lokalen eller om 
luciatåget ska komma till äldreboendet.  

År 2007 upptäckte automatiska brandlarm 20 % av samtliga bränder i byggnader, det är en ök-
ning från 13 % under åren 1996-2007. Även den utvecklingen känns positiv och vidare arbete 
för att främja den positiva utvecklingen är önskvärd. En anledning till att andelen bränder upp-
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täckta av automatiska brandlarm har ökat på senare kan bero på lagen (2003:778) om lag mot 
olyckor trädde i kraft år 2004 som medföljde att fastighetsägaren hade ansvar för fastighetens 
brandskydd. Detta kan ha lett till en ökad medvetenhet och fler installationer av automatiska 
brandskyddsanläggningar.  

Räddningstjänsten fakturerar anläggningsägarna vid utryckning på grund av falskt larm, men 
detta verkar inte vara en tillräcklig piska för anläggningsägarna att åtgärda det som orsakar fel-
larmen. Myndigheter och försäkringsbolag bör sätta större press på anläggningsägarna att åt-
gärda de fel som upptäcks vid revisionsbesiktningarna, i form av föreläggande och/eller vite 
eller premiehöjningar. I dagsläget finns möjligheten att kräva vite av de som inte åtgärdar felen, 
men det väldigt sällan den används i förhållande till andelen anläggningar som har fel. Det är 
troligt att föreläggande inte ges till de anläggningsägare som enbart haft få, mindre fel på grund 
av att processen är tids- och resurskrävande. Sannolikt används vite endast vid stora säkerhets-
brister eller där föreläggandet inte har hörsammats.  

Det finns många tendenser som framkommit i rapporten som tyder på att anläggningsägarna 
inte sköter brandskyddet så bra som de är ålagda att göra; i den framtagna statistiken syns att 
nästan alla anläggningar har någon typ av fel noterade i besiktningsprotokollet, kommunernas 
tillsynsbesök indikerar på att det finns brister i brandsäkerheten i många fastigheter samt det 
finns brister i den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till kommunen. Det finns fastighetsä-
gare som inte alls har lämnat in någon redogörelse och en rätt stor andel av de inkomna redo-
görelserna stämmer lite eller till viss grad mot verkligheten. Det finns många olika anledningar 
till den negativa tendensen, men de främsta kan vara tids- och resursbrist, oförståelse för brand-
skyddet samt ren negligering.   

För att komma åt problemen med att upptäckta fel inte åtgärdas och att eventuella ombesikt-
ningar inte görs skulle det vara bra om besiktningsprotokollen digitaliseras samt att regionala 
databaser uppförs. På så sätt skulle räddningstjänsten få indikationer på att fel ej åtgärdas eller att 
besiktningar uteblir eller dröjer längre än tillåtet.  
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6 Slutsats 

 Det behövs mer information och utbildning för allmänheten för att de inte ska missköta 
brandskyddet; det är dålig förståelse och insikt i brandskyddet som orsakar många fel-
hanteringar.  

 Antalet falsklarm från automatiska brandlarmanläggningar måste minska drastiskt för att 
tilliten till brandlarmen ska öka samt att det får positiva samhällsekonomiska aspekter. 
Här åligger det anläggningsägarna att se över vad som orsaker fellarmen och vidta åt-
gärder.  

 De automatiska brandskyddsanläggningarna bör utvecklas på ett sådant sätt att defekta 
detektorer, larmdon och styrningar upptäcks i ett tidigare skede samt att utveckla ett 
gränssnitt som gör att det lättare går att utläsa vad som har hänt och var. 

 Myndigheter och försäkringsbolag bör ställa högre krav på anläggningsägarna så att de 
känner sig tvingade att åtgärda de fel som upptäcks på besiktningarna. Här skulle det 
underlätta om regionala databaser över besiktningsprotokollen införs.  

6.1 Rekommendationer för framtida arbeten 

Nästa steg skulle kunna vara att undersöka huruvida anmärkningarna vid besiktningarna faktiskt 
åtgärdas inom tre månader som reglerna säger. Då skulle man kunna granska besiktningsproto-
koll från ett mindre antal anläggningar flera år för att utröna om samma fel verkar dyka upp år 
efter år. Det skulle i så fall indikera att anläggningsskötarna inte fullföljer skötseln av anlägg-
ningen.  

Det skulle även vara intressant forskningsområde att ta fram nya innovativa lösningar, där inter-
aktionen mellan människa och maskin är mer intuitiv och tydlig.    
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% 4,1 59,5 70,3 14,9 17,6 27,0 13,5 4,1 13,5 48,6 10,8 21,6 14,9 14,9

Antal 3 44 52 11 13 20 10 3 10 36 8 16 11 11

s1 X
s2 X
s3 X X X X
s4 X X X
s5 X X X X
s6 X
s7 X X X
s8 X X Provanordning saknas

s9 X X X X X Slang för provning av 
flödesvakt saknas

s10 X X
s11 X X X X X X Främmande föremål 

förvaras på 
sprinklerledningar

s12 X X
s13 X X X
s14 X X X X
s15 X X X
s16 X
s17 X X X X X X X Varor förvaras på 

kabelstege
s18 X X
s19 X X
s20 X
s21 X X X
s22 X X
s23 X
s24 X X X Brandtätningar behövs

s25 X X X X
s26 X X X X Röklucka i trapp 

öppnar vid brandlarm 
från detektor vilket 
innebär att sprinkler ej 
kommer aktiveras, 
varor staplas för högt

s27 X X
s28 X X
s29 X X X
s30 X X X X
s31 X X X X X X Varor lagrade i för 

hög höjd
s32 X X X X X
s33 X X X X X X
s34 X X X
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% 4,1 59,5 70,3 14,9 17,6 27,0 13,5 4,1 13,5 48,6 10,8 21,6 14,9 14,9

Antal 3 44 52 11 13 20 10 3 10 36 8 16 11 11

s35 X X X
s36 X X
s37 X X X X Virke lagras vid 

ytterväggen
s38 X X
s39 X
s40 X X X X Varor staplas för högt 

och för nära sprinkler

s41 X X X X X
s42 X X X X X
s43 X X
s44 X X
s45 X X X
s46 X X
s47 X X X
s48 X
s49 X X X
s50 X X X
s51 X X X Provventil och 

provutrustning saknas

s52 X X
s53 X X X X X X Brandtätning måste 

göras
s54 X X
s55 X X
s56 X X
s57 X X X X X
s58 X X X X X
s59 X X X X X
s60 X X X X X
s61 X X X X X X
s62 X X X X X
s63 X X X X X X
s64 X X X X X X X X
s65 X X X X X
s66 X X X X X X
s67 X X X
s68 X X X
s69 X X
s70 X X
s71 X
s72 X X X X
s73 X X X X
s74 X X X X X X
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% 2,7 68,9 63,5 19,4 27,0 77,9 4,1 54,5 21,2 32,0 4,1 9,9

Antal 6 153 141 43 60 173 9 121 47 71 9 22

b1 X X X X X
b2 X X X X X
b3 X X X
b4 X
b5 X X X X
b6 X X X X
b7 X
b8 X X X
b9 X X X X X X

b10 X X X
b11 X X X X X X
b12 X X X X X
b13 X
b14 X X X X
b15 X X X X X
b16 X X X X X
b17 X X X X X
b18 X X X X
b19 X X
b20 X X X X
b21 X X X
b22 X X X X X X Brandtätning saknas vid flera 

kabelgenomföringar, 
utrymningsskyltar saknas

b23 X X X X
b24 X X X
b25 X X X X X
b26 X X
b27 X X X X
b28 X X X X
b29 X X X X X
b30 X X X
b31 X X X X
b32 X X
b33 X X X X X X X
b34 X X X
b35 X X X X
b36 X X Brandtätning måste lagas
b37 X X X X X X
b38 X X X X
b39 X X X X X X
b40 X
b41 X X X X Branddörr stänger ej vid 

brandlarm
b42 X X
b43 X
b44 X X X
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b45 X X X X X Utrymme kring CA belamrat av 
gods, vid brandlarm stoppar ej 
ventilationsaggregat

b46 X
b47 X X X X X X Rulltrappor stannar ej vid 

brandlarm, utrymningslarms- 
anläggningen fungerar ej 
tillfredställande

b48 X X X X X
b49 X
b50 X
b51 X X X X Ventilationsaggregat saknar intern 

styrutrustning
b52 X X Skydd för kablage saknas
b53 X X X X
b54 X X X X X
b55 X X X
b56 X X X
b57 X X X X X
b58 X X
b59 X X X X X
b60 X X
b61 X X X
b62 X X X
b63 X X X X X
b64 X X X
b65 X X X X X X X Utrymningsvägar blockerade
b66 X X X X
b67 X X X X X
b68 X X X X X
b69 X X X X X
b70 X X X X X
b71 X X X X
b72 X X X X X X
b73 X X X X X
b74 X X X X
b75 X X X X X
b76 X
b77 X X X X
b78 X
b79 X X X X X
b80 X X X X X
b81 X X
b82 X X X X
b83 X X X
b84 X X X
b85 X X X X
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b86 X X X X
b87 X X X X
b88 X X
b89 X
b90 X X X X X
b91 X X X X X X
b92 X X X X X X
b93 X
b94 X X X X X
b95 X X
b96 X X X X
b97 X X X
b98 X X X X
b99 X X X

b100 X X X X
b101 X X X X
b102 X X X
b103 X X X Brandklassad dörr saknas
b104 X X X
b105 X X X
b106 X X X X
b107 X X X X X
b108 X X X X
b109 X X X
b110 X X X X
b111 X X X
b112 X X X X X
b113 X X X X X X Brandtätning erfordras
b114 X X X X
b115 X X X X X
b116 X X X X X
b117 X X X X X X X
b118 X X X X X
b119 X X X X X X
b120 X X X X
b121 X X X X X
b122 X X X X X
b123 X X X
b124 X X X X
b125 X X X X X X X
b126 X X X X X X
b127 X X X X X X
b128 X X X X X
b129 X X
b130 X X X X
b131 X X
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b132 X X X X X X Brandtätning måste lagas vid 
elnisch

b133 X X X X X
b134 X X X X X X Brandtätning i elcentral måste 

lagas
b135 X X X X X X X X X Trapporna är utrymningsväg och 

ej övervakad via frånluft
b136 X X X X
b137 X X X X
b138 X X X
b139 X
b140 X X X X X Rulltrappor och kundhiss stoppar 

ej vid brandlarm
b141 X X X X X
b142 X X X X
b143 X X X X
b144 X X X X X X X
b145 X
b146 X X
b147 X X
b148 X X X X
b149 X X X X
b150 X X X
b151 X X X X
b152 X X X
b153 X X
b154 X X
b155 X
b156 X
b157 X X X X
b158 X X X
b159 X X X X Utrymningsväg blockerad av 

främmande föremål
b160 X X X
b161 X X X X X X
b162 X X X X
b163 X X X X
b164 X X X X
b165 X X X X X
b166 X X X
b167 X X X
b168 X X
b169 X
b170 X X X X X
b171 X X X
b172 X X X
b173 X X X X X
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b174 X X X X X
b175 X X X X
b176 X X X X X X Utrymningsväg blockerad
b177 X X X X
b178 X X X X X Brandförsvarstablån går ej att 

öppna med brandkårsnyckel, 
larm går därför ej att återställa där

b179 X X X
b180 X X
b181 X X X X X Brandlarmskabel dragen med 

vanliga kablar
b182 X X X X X
b183 X X X X
b184 X
b185 X X X X X
b186 X X X X
b187 X X X X X X
b188 X X X X X X X Utrymningsväg blockerad av 

främmande föremål
b189 X X X X
b190 X X X X
b191 X X X X
b192 X X X X X X Brandlarmscentralen blockerad av 

främmande föremål
b193 X X X X X Tilluftsventilation ej övervakad
b194 X X X X X
b195 X X X X X Ventilationsaggregat stoppar ej 

vid brandlarm
b196 X X X X X Ej indelad i sektioner, 

utrymningsväg ej övervakad, 
huvudentré upplåses ej vid 
brandlarm, utrymningsväg 
blockerad av krukväxter

b197 X X
b198 X X X X X
b199 X X X X X Genomgång av brandcellsgränser 

och genomföringar genom 
brandvägg krävs

b200 X X X X X X X Genomgång av brandcellsgränser 
och genomföringar genom 
brandvägg krävs

b201 X X X X X X
b202 X X
b203 X X
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b204 X X X
b205 X X X
b206 X X X X
b207 X X X
b208 X X X X
b209 X X
b210 X X X
b211 X X X X X X Brännbart material förvarat i 

trapphus
b212 X X X X X X Genomgång av brandcellsgränser 

och genomföringar genom 
brandvägg krävs

b213 X X
b214 X
b215 X X X
b216 X X
b217 X X X
b218 X X
b219 X X
b220 X X X
b221 X X
b222 X X X X X X
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