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Sammanfattning 
Enligt Räddningsverkets statistik har 85 % av de svenska hushållen en fungerande 

brandvarnare. Hur väl fungerande dessa är efter en tid i jämförelse med nya brandvarnare är 
dock okänt. Därför genomfördes denna undersökning där 20 stycken brandvarnare samlades 
ihop från hushåll i Luleå och Boden. En enkätundersökning gjordes där de förra ägarna fick 
svara på frågor angående brandvarnarens ålder, skötsel och underhåll. Dessa 20 varnare blev 
sedan jämförda med 12 stycken helt nya varnare. Samtliga prövades på en hastigt 
uppflammande brand för att simulera ett brandscenario som kan inträffa i många av de 
lättantändliga material som finns i de moderna hemmen. Försöken genomfördes på Luleå 
Räddningstjänsts övningsfält på Hertsön i det så kallade Lulehuset. 

 
Resultaten varierade något men det var inte brandvarnarens ålder som visade sig vara den 

väsentligaste faktorn för hur välfungerande den var, utan modellen. Av de joniserande 
brandvarnarna reagerade 90,6 % på brandröken jämfört med endast 53,1 % av de optiska. De 
joniserande varnarna hade ett bättre resultat i nästan alla försöksomgångar och var generellt 
sett överlägsna de optiska modellerna under de givna förutsättningarna i denna undersökning. 
De undantag som fanns kan mest troligt förklaras med att lödningarna släppt under 
hanteringen eller med en låg batterinivå.  

 
I jämförelsen över hur väl de gamla brandvarnarna stod sig mot de nya fanns det endast 

joniserande som var äldre än tio år, vilket är den rekommenderade åldern för att byta ut 
varnaren, men av dessa reagerade hela 95,8 %. Därmed fanns inget som understödde teorin 
om att väldigt gamla joniserande varnare skulle reagera sämre än nya av samma modell. Den 
största risken med att ha gamla joniserande brandvarnare handla snarare om att de inte testas 
och sköts om regelbundet. Slutsatsen blir att för bästa skydd bör ägarna kontrollera sina 
brandvarnare regelbundet och se till att batterierna inte blir dåliga. Om varnaren underhålls 
kan den fungera länge men det krävs att ägaren medvetet och avsiktligt genomför regelbundna 
kontroller. Huruvida detta stämmer in även för de optiska brandvarnarna går ej att besvara 
utifrån de här resultaten då inga optiska brandvarnare över den rekommenderade åldern tio år 
fanns att testa. 

 
Av samtliga 20 insamlade brandvarnare, både optiska och joniserande, var procentantalet 

som larmade 75,5 %. För de nya optiska brandvarnarna var denna siffra 66,7 %. Generellt sett 
reagerade de gamla insamlade varnarna bättre på denna sorts brand än de helt nya, 
huvudsakligen på grund av de många joniserande brandvarnarna som fanns ibland dem. Totalt 
sett för alla 32 varnare så larmade 71,9 % inom de fem minuter som försöken pågick. 

 
Sammanfattningsvis är det speciellt en frågeställning som blir angelägen och det är hur 

vanligt det är med bränder med liknande brandförlopp som i den här undersökningen. 
Förmodligen är denna sorts brand inte så sällsynt att risken för den helt kan ignoreras. Det 
kunde skilja minuter mellan de joniserande och de optiska brandvarnarna, en differens som på 
pappret kanske inte verkar vara någon större skillnad men vid en snabb brandutveckling som 
den här, då kan en enda extraminut vara skillnaden mellan liv och död för de boende när de 
försöker utrymma sin bostad. Det är därför tveksamt, utifrån resultatet från denna 
undersökning, om den stora försäljningsdominansen av optiska brandvarnare på marknaden 
egentligen kan motiveras. Troligtvis skulle hushållen få ett bättre skydd mot bostadsbränder 
om fler joniserande brandvarnare fanns på marknaden så att de kan komplettera den optiska 
varnaren. Slutsatsen är att för bästa skydd mot alla sorters bränder borde de boende gardera 
sig med båda sorterna.  
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Summary 
According to statistics of the National Rescue Services Agency, 85 % of the Swedish 

households have a working fire detector. How well these are working after some time in use 
compared to new fire detectors is however unknown. This evaluation was therefore carried 
through with 20 fire detectors collected from different households in Luleå and Boden. The 
former owners answered a questionnaire about the fire detectors age and maintenance. These 
20 detectors were then compared to 12 brand new ones. All of them were tested on a rapidly 
increasing flaming fire to simulate a scenario that possibly could happen in one of many 
inflammable materials which can be found in the modern homes. The tests were carried out at 
Luleå Fire and Rescue Services exercise field in Hertsön, in the so-called Lulehuset. 

 
The results varied some but it was not the age of the fire detector that turned out to be the 

most significant factor for how well-functioning it was, it was the model. Among the ionic 
detectors 90,6 % reacted on the smoke compared to only 53,1% of the optic ones. The ionic 
fire detectors had a better result in almost every test round and were generally superior to the 
optic models during the given circumstances of this examination. The exceptions found can 
most likely be excused with loosened solderings during handling or with a low level of the 
battery. 

 
In the comparison between old and new fire detectors there was only ionic detectors that 

were older then ten years, the age where it is recommended to change to a new one, but as 
much as 95,8 % of them warned. By that reason there is no support for the theory that very 
old ionic detectors would react any worse than new ones of the same model. The biggest risk 
with old fire detectors is that they are not tested and get neglected in regular maintenance. The 
conclusion is that for the optimal protection, the owners should inspect their detectors 
regularly and secure that the level of the batteries is not too low. If an ionic fire detector is 
taken cared of it can be functioning for a long time but it demands an owner who does 
habitual controls. Whether this correspond well also for the optic fire detectors is not possible 
to answer based from the results of this examination since there were no optic fire detectors 
older than ten years to test. 

 
Of all the 20 collected fire detectors, both optic and ionic, the percentage who reacted 

within five minutes was 75,5 %. Of the 12 new optic detectors the same percentage was only 
66,7 %. Generally speaking, the old fire detectors were better at reacting on this kind of fire, 
mainly because of the high number ionic detectors among them. In total, the corresponding 
percentage was 71,9% for all 32 fire detectors. 

 
To sum it up, there is one special question at issue that becomes important, and that is how 

common fires with a comparable course of fire similar to the one in these tests are. 
Presumably, they are not so rare that the risks of it can be completely ignored. The difference 
in minutes between the ionic and optic fire detectors might not seem to be a very big 
difference, but at a rapidly growing fire like in this case, one single extra minute might be the 
difference between life and death for people trying to evacuate the building. It is therefore 
doubtingly, based on the result from this work, whether the dominance in sales for the optic 
detector on the market really could be encouraged. It is likely that the households would get a 
better protection against fires if there were more ionic detectors on the market so that they can 
complement the optic detector. The conclusion is that for optimal protection against all sorts 
of fires, the households should guard themselves by using both models. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Andelen hushåll i Sverige som hade minst en brandvarnare år 2001 var mellan 74 och 78 
%. Samma år gav Räddningsverket ut allmänna råd och genomförde kampanjer och vid 2005 
hade mellan 90 och 92 % av hushållen minst en brandvarnare men endast 85 % av dessa 
uppgavs fungera [1]. Det visar sig också i Räddningstjänstens uppgifter från utryckningar att 
bostäder utan brandvarnare står för åtta av tio larm om bostadsbränder samt att det vid mer än 
hälften av dödsbränderna helt saknas brandvarnare [2]. Dödsstatistiken från 1988 – 2003 visar 
att ett genomsnitt på 121 personer omkommit per år. Denna siffra har glädjande nog sjunkit 
till 87 personer per år för de senaste fyra åren, dock är tyvärr denna siffra redan uppe 55 
personer för årets fem första månader 2008 [3]. 

 
Det är rimligt att tänka att åtminstone några av de bränder i bostäder som visat sig sakna 

brandvarnare hade kunna upptäckas i ett tidigare skede om de hade haft en fungerande 
brandvarnare. De stora ekonomiska förlusterna som drabbar dem vars bostad brandhärjats, för 
att inte tala om människoliv som kan räddas, är ett tungt argument till att införskaffa och 
underhålla en brandvarnare. Idag kostar de cirka 100 kr och det är av den anledningen 
brandvarnaren kallas för ”den billigaste livförsäkringen”. Allmänt sägs att en brandvarnare 
kan ge tre extra minuter åt de inneboende att utrymma bostaden på. Tre minuter kan göra stor 
skillnad när det handlar om ifall en bostadsbrand även ska hinna bli en dödsbrand. Så en liten 
utgift och ett enkelt ingrepp kan vara den stora skillnaden på om en liten eld hinner bli 
upptäckt eller utvecklas till en fullskalig byggnadsbrand. I ett modernt hem idag kan ett rum 
övertändas på så kort tid som tre minuter. Brandvarnaren är alltså inte bara billig, utan kanske 
även den enklaste livförsäkringen som går att få tag på. 

 
Statistiken talar sitt tydliga språk, drygt nio av tio hushåll i Sverige har en brandvarnare [1]. 

Hur många människor som tar hand om sin brandvarnare och kontrollerar skicket den är i, är 
svårare att svara på. Det vore intressant att ta reda på hur väl de brandvarnare som finns i 
dagens hushåll svarar mot skyddet de är tänkta att ge. Alla brandvarnare på marknaden måste 
uppfylla standard SIS EN 14604 som bland annat innehåller kriterier för prestanda och 
funktion, men det är svårt att undersöka hur väl gamla brandvarnare i folks bostäder uppfyller 
dessa krav. I detta arbete kommer funktionen hos brandvarnare som suttit uppe olika lång tid i 
olika hushåll att granskas. 
 

1.2. Syfte 

I detta examensarbete studeras hur gamla brandvarnare, vilka är insamlade från bostäder i 
Luleå och Boden, fungerar i jämförelse med helt nya och oanvända brandvarnare som 
kommer direkt från butik. Syftet är att få en uppfattning om de varnare som finns i dagens 
hushåll fungerar lika bra efter en tids användning som de nya gör direkt efter inköp.  

 

1.3. Mål 

Då bostäder idag är fyllda av lättantändliga plaster och syntetmaterial som brinner snabbt 
är målet att denna simulering ska göras på ett sådant sätt att genomförandet efterliknar en 
hastigt uppflammande brand i inomhusmiljö. 
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1.4. Metod 

För insamlandet av gamla brandvarnare tillfrågades totalt 20 hushåll i Boden och Luleå om 
de kunde tänka sig att vara behjälpliga för detta projekt. Som tack för hjälpen monterades en 
ny brandvarnare upp för att ersätta den gamla. För att undersöka och dokumentera de gamla 
brandvarnarnas bakgrund genomfördes en enkätundersökning där de gamla ägarna fick svara 
på frågor om brandvarnarens historia samt batteriets ålder.  

 
Innan testerna genomfördes på riktigt proveldades det för att få en uppfattning om 

mängden virke som behövdes samt lämpligt läge för ställningen där brandvarnarna skulle 
fästas. Försöken genomfördes i ett så kallat Lulehus för att så långt som möjligt efterlikna 
verkliga inomhusförhållanden. Målet var att simulera ett scenario med en hastigt 
uppflammande brand nära intill ett trapphus där röken stiger till överliggande våning. 

 

1.5. Avgränsning 

Brandvarnarna testas inte på värme det vill säga temperaturen vid larmtillfället uppmättes 
ej. Inte heller vilken sorts rök eller rökens tjocklek uppmättes vid testtillfällena. I detta försök 
är endast tiden till larm relevant och resultaten jämförs sedan mellan de varnare som testats 
samtidigt. Brandvarnarna i denna undersökning testas bara på en sorts brand, en hastigt 
uppflammande brand, och resultatet kan därmed inte antas gälla även för andra sorters 
brandutvecklingar, till exempel glödbränder. 
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2. Fakta brandvarnare 

2.1. Lagstiftning 

I lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § står det att "Ägare eller nyttjanderättshavare av 
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 
av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till 
följd av brand" [4]. 

 
Räddningsverket tolkar lagtexten i dess ”Allmänna råd och kommentarer om brandvarnare 

i bostäder” som: ”Varje byggnad som är avsedd att användas som stadigvarande eller 
tillfällig bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande 
brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig varning av brand” [5]. 
Räddningsverket tolkar alltså lagen som att minst en fungerande brandvarnare i varje bostad 
är ett skäligt brandskydd. De Allmänna råden är dock inte tvingande och Räddningsverkets 
slutsats om minst en fungerande brandvarnare i varje bostad står inte uttryckligen i lagen. 

 
Alla brandvarnare som ska säljas i Sverige måste uppfylla standarden SIS EN 14604. Det 

betyder bland annat att deras säkerhet och funktion har testats. De skall därmed reagera på 
brandgaser av en viss sort inom en viss tid men får inte heller ge för många falsklarm. Innan 
batteriet är slut skall de även uppge varningssignal om detta så att ägaren hinner byta innan 
batteriet är helt slut. 

 

2.2. Antal, placering och skötsel av brandvarnare 

Enligt ”Allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder” tolkas alltså lagen så 
att det är krav på en brandvarnare per bostad, men för bästa skydd kan många bostäder behöva 
fler än en varnare. Flervåningshus bör ha minst en varnare på varje våning, och avståndet 
mellan dem bör inte överstiga 12 meter. I realiteten betyder detta att en brandvarnare inte 
heller bör ha ett större övervakningsområde än 60 kvadratmeter. Figur 1 ger en överskådlig 
bild på hur brandvarnare bör placeras i en villa med flera våningar. Ju fler brandvarnare desto 
viktigare är det att skaffa sammankopplingsbara varnare så att alla tjuter samtidigt om någon 
av dem detekterar brandgaser. På detta sätt säkerställs att till exempel sovande människor på 
andra våningen vaknar även om det brinner i källaren. Nuförtiden finns det även nätanslutna 
brandvarnare vilket medför att brandvarnaren inte är batteriberoende [5]. 

 

 
Figur 1 Rekommenderad placering av brandvarnare i villa. 
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Idag rekommenderas hushållen att byta brandvarnare vart tionde år oavsett modell, samt att 

kontrollera batteriet minst en gång i månaden och varje gång i samband med resor då 
bostaden står eller har stått tom. Självklart skall den även testas i samband med att den sätts 
upp. Rengöring med trasa och dammsugning av utsidan rekommenderas att genomföras en 
gång om året. Brandvarnaren skall alltid sitta i taket i den väg som de boende använder för att 
ta sig ut i det fria. Den ska inte placeras i hörn eller nära kanter utan ha minst 50 cm fritt 
utrymme kring sig. Oftast räcker det att ha en brandvarnare utanför sovrummen, men om det 
finns extra brandrisker i sovrummet såsom strykjärn eller om sängrökning förekommer så ska 
en varnare placeras i sovrummet. Den skall inte placeras i köket eller badrummet där risken 
för falsklarm är stora [6]. 

 

2.3. Brandvarnartyper 

Brandvarnare som är avsedda för bostäder har funnits på marknaden sedan början av 1970-
talet och de är antingen joniserande eller optiska. I början dominerades försäljningen helt av 
joniserande brandvarnare men dessa blev senare belagda med en extra avgift för att finansiera 
hanteringen av kasserade varnare på grund av sitt radioaktiva ämne och då blev den optiska 
varnaren allt mer vanlig. 

2.3.1. Joniserande brandvarnare 
Joniserande brandvarnare använder sig av en radioaktiv källa, oftast Americium 241, som 

joniserar luften i mätkammaren. Kammaren fungerar i princip som ett elektriskt motstånd och 
när brandgaser passerar kammaren fastnar de på laddade partiklar med en strömförändring 
som resultat. En gång i minuten skickas ström ut i kammaren, och mottagaren känner då av 
hur mycket ström som kommer fram. När brandgaserna når kammaren och blir upptäckta 
startas en kontinuerlig pulsning under 20-30 sekunder för att kontrollera att indikationerna 
kvarstår. Gör de det larmar brandvarnaren. Joniserande brandvarnare upptäcker varm rök 
bättre än kall rök, vilket gör att den reagerar snabbt på hastigt uppflammande och explosiva 
bränder men något sämre på glödbränder. 

2.3.2. Optiska brandvarnare 
Optiska brandvarnare använder sig av en fotoelektrisk sensor för att upptäcka kall rök från 

exempelvis glödbränder. Varnarens mätkammare innehåller en diod som skickar ut infrarött 
ljus samt en mottagare. Mottagaren sitter inte rakt emot dioden så under normala förhållanden 
når inte detta ljus mottagaren. När brandgaser når mätkammaren reflekteras dock det 
infraröda ljuset mot rökpartiklarna och når mottagaren så att larmet går. De optiska 
brandvarnarna är bättre än de joniserande på att upptäcka kall rök från pyrande glödbränder, 
men sämre på de lättantändliga snabba bränderna. Optiska brandvarnare har en kortare 
livslängd än den joniserande samt behöver mer skötsel. Dessutom är mätkammaren mer 
känslig för smuts.  

2.3.3. Val av brandvarnartyp 
Den optiska brandvarnaren dominerar marknaden idag, men vid införskaffande av 

brandvarnare för hemmet är det först och främst viktigt att tänka på var den kommer att 
placeras och vad hushållet innehåller för material. Många moderna hem innehåller mycket 
lättantändliga och brännbara material såsom plaster, konstfibrer och syntetmaterial. 
Uppkommer branden i något av dessa material kommer troligen en joniserande varnare att 
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reagera snabbast. Vid en sakta glödande brand i exempelvis trä fungerar antagligen en optisk 
brandvarnare bättre.  

 
Den överlägset vanligaste brandorsaken (30 %) är slarv i samband med rökning där en 

tappad glödande cigarrett lätt startar en glödbrand eller en tappad tändsticka antänder kläderna. 
Räddningsverkets statistik över brandorsaker [2] anger inte hur branden utvecklades, det vill 
säga där anges inte hur snabbt brandförloppet var. Däremot beskrivs ytterligare några av de 
vanligaste brandorsakerna till exempel kvarglömd spisplatta samt felaktigt placerade eller 
bortglömda levande ljus. Andra vanliga orsaker är misstag i samband med eldning av fasta 
bränslen samt antändning med brandfarliga vätskor där värmeöverföring, rökpuffar eller 
gnistor antänder kläder. En annan vanlig brandorsak är då varm aska placeras i brännbar 
omgivning och sedan antänder närliggande föremål. Brandorsakerna och brandförloppen 
varierar därmed ganska stort och samtliga brandvarnare sägs larma bra på 80 % av alla 
bränder men sämre på de övriga 20 %. Dess bättre överlappar de joniserande och optiska 
varandra, så de flesta brandvarnartillverkare rekommenderar att använda sig av båda typerna, 
alternativt en kombinerad brandvarnare som är både optisk och joniserande [1]. 
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3. Datainsamling 

3.1. Enkät 

Undersökningens första steg var att samla ihop de gamla brandvarnarna som skulle provas. 
Totalt tjugo brandvarnare från tio olika bostäder i Luleå och Boden vardera samlades in. I 
samband med nedmonteringen av de gamla varnarna monterades även helt nya varnare upp 
som tack till de personer och familjer som ställde upp för detta projekt. Samtliga 
nedmonterade varnare märktes noggrant och de gamla ägarna fick svara på en enkät där 
varnarens och batteriets ålder framgick, om varnaren larmat någon gång samt när den senast 
blev testad. Enkätens innehåll och utformning redovisas i Appendix A.  

 

3.2. Fältförsök 

Efter insamlandet av de gamla brandvarnarna köptes även 12 nya in, dessa var alla optiska 
men av tre olika fabrikat. Orsaken till att endast optiska köptes in var att 
försäljningsmarknaden domineras av just den optiska modellen, därmed kommer personer 
som i dagsläget köper brandvarnare med stor sannolikhet att införskaffa just en sådan. 
Samtliga brandvarnare plockades sedan försiktigt isär och en kort kabel, cirka 15 cm lång, 
löddes till batteriet alternativt till högtalaren på kretskortet beroende på vad som var möjligt 
för de olika modellerna. Dessa kortare kablar löddes sedan i den fria änden till ett stiftdon 
med kabelkåpa för att kunna anslutas till förlängningskablar, se Figur 2 och Figur 3 . Slutligen 
lades kretskortet in i brandvarnaren igen och då såg det ut som i Figur 4. 

 

 
Figur 2 Exempel på hur en kabel lötts till batteriet på kretskortet samt till ett stiftdon med kabelkåpa. 
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Figur 3 Kretskort med pålödd kabel återplacerad i en av brandvarnarna. 

 

 
Figur 4 Brandvarnare efter lödning av kabel till kretskortet samt till stiftdon med kabelkåpa. 
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Försöken utfördes på Räddningstjänstens övningsfält på Hertsön i Luleå i ett så kallat 
Lulehus, se Figur 5. En skiss över bottenvåningen redovisas i Figur 6, där brandkällan 
markerats med en triangel. Det streckade fältet markerar brandvarnarnas ställning i trapphuset, 
som dock inte egentligen är på bottenvåningen utan en trappa upp. Snitt A i byggnadens 
längdriktning, se Figur 7, visar även brandvarnarnas position i Lulehuset samt brandhärden 
som en triangel.  

 

 
Figur 5 Lulehuset på Hertsön, Luleå. 

 

 

 Figur 6 Bottenvåningen sedd uppifrån. 
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Figur 7 Snitt A, Lulehuset i dess längdriktning. 

 
Träpallen som antändes placerades på första våningen i rummet närmast trapphuset med 

dörren öppen ut mot trappan, se Figur 8. Lastpallens position är förtydligad med en pil. 
Övriga fönster och dörrar hölls stängda under försöken. 
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Figur 8 Träpallens placering sett från trapphuset. 

 
De 32 brandvarnarna delades upp i fyra försöksomgångar med åtta brandvarnare i varje. 

De åtta som skulle provas skruvades fast på en träskiva (1,0*1,2 m) som sedan enkelt kunde 
läggas ovanpå en järnställning, se Figur 9. Ställningen monterades i taket på trapphusets andra 
våning. I trapphuset avskiljdes dock inte våningarna med annat än galler. Åtta 
förlängningskablar drogs mellan brandvarnarna på ställningen inne i Lulehuset och ut till en 
HBM Spider8, vilket är en flerkanalig elektronisk mätenhet, som sedan i sin tur kopplas till en 
dator för att visa upp och dokumentera resultaten. Med hjälp av HBM Spider8 kunde alla åtta 
brandvarnare provas samtidigt och resultaten lagrades direkt i datorn med hjälp av 
programmet Catman. 
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Figur 9 Montering av brandvarnare under försöken. 

 
När försöken utfördes slogs först mätinstrumenten igång och några sekunder senare 

antändes lastpallen, därmed fås en fördröjning som inkluderas i resultaten. Fördröjningen från 
det att mätningen startat till det att lastpallen brinner uppmättes till 10 sekunder. Lastpallen 
antändes med fotogen för att få en snabbt uppflammande brand. Försöken avbröts efter fem 
minuter då det bedömdes att trapphuset rökfylldes snabbt och att de brandvarnare som inte 
gett utslag till dess inte kommer att reagera alls. När försöken avslutats öppnades samtliga 
dörrar och fönster och hela byggnaden luftades i en timme innan nästa omgång påbörjades. 

 
Av de åtta brandvarnare som provades i varje försök var tre nya och fem gamla. Varje 

försök bestod av två omgångar. Efter att en omgång gjorts genomfördes ytterligare en omgång 
med samma varnare men placerade i en ny ordning på träskivan, detta för att få en uppfattning 
huruvida varnarens läge på skivan hade någon betydelse för resultatet. Hur brandvarnarna 
förflyttades mellan de två försöken redovisas i Figur 10. 
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Figur 10 Brandvarnarnas positionsförändring mellan de två försöken. 

 
Efter att samtliga försök genomförts plockades batterierna ut ur brandvarnarna och deras 

spänning kontrollerades med en voltmeter. Brandvarnarna plockades även isär igen för att 
undersöka hur kopplingarna och lödningarna hållit och om dessa kan förklara vissa av de 
uppnådda resultaten. Slutligen lämnades samtliga brandvarnare in till en miljöstation. 
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4. Resultat 

4.1. Enkätresultat 

De sammanställda svaren från enkäterna presenteras nedan i Tabell 1. Tabellen har även 
kompletterats med en kolumn för tillverkningsår samt en kolumn där brandvarnarens modell 
anges, det vill säga om den är av joniserande eller av optisk modell. Varnarnas tilldelade 
nummer är den ordning de har plockats ned i. Brandvarnarnas och batteriernas ålder är 
angivet i år och är uppskattningar gjorda av förra ägarna. Ägarna fick även svara ja eller nej 
på om varnaren blivit testad någon gång och om den har larmat, om de dessutom kunde svara 
på vid vilken tidpunkt den senast larmat har det årtalet angetts i tabellen. Där endast en 
asterisk (*) angetts har de tidigare ägarna svarat att de ej vet eller så saknas uppgifter helt och 
hållet. Av de insamlade varnarna var fyra stycken optiska och 16 stycken joniska. 

 

Tabell 1 Enkätsammanställning 

Brandvarnarens 
tilldelade 
nummer 

Varnarens 
uppskattade 

ålder 
Tillverkningsår 

Batteriets 
uppskattade 

ålder 
Testad Larmat Modell 

1    * 1996    1 Ja Ja Jonisk 

2    * 2003    * Nej Nej Optisk 

3    * 2004 
Saknar 
batteri 

Nej Nej Optisk 

4    3 2003    3 2008 Nej Optisk 

5    3 2003    3 Nej Nej Jonisk 

6    * 2003    *  *   * Jonisk 

7    3 1996    3 Ja Nej Jonisk 

8    1 2006    1 2007 Nej Optisk 

9  >10 1988    * Ja Ja Jonisk 

10    * 1990    *  * Ja Jonisk 

11   >9    *    3 2003 2006 Jonisk 

12    * 1982    3 Nej 2007 Jonisk 

13    * 1982    5 Ja ~1998 Jonisk 

14   11    *    * Nej 
Årsskiftet 
07/08 

Jonisk 

15  >10    *    3 2006 Nej Jonisk 

16    8    *    * Ja 2006 Jonisk 

17  >10    *    * Nej 2006 Jonisk 

18    5 2003    2 Nej 2007 Jonisk 

19   10 1988    2 Ja 2007 Jonisk 

20    * 1983 
Saknar 
batteri 

Ja 2005 Jonisk 
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          A 1                B 21               C 2 
         85,64             53,20            Ej larm 
 
                     D 3                  E 22 

Ej larm             50,40 
 
           F 23                G 4                  H 5 
          53,40              51,60              38,52 
 

 
          A 22               B 5               C 4 
         32,04           24,60           Ej larm 
 
                       D 2                  E 23 
                     Ej larm             34,48 
 
          F 21                G 1                  H 3 
         33,04              161,8              Ej larm 

4.2. Fältförsök 

Resultaten från de olika försöken presenteras nedan. Alla utslag för de åtta brandvarnare 
som prövades samtidigt i försöken visas i samma utskrift. För de två första figurerna är 
brandvarnarnas positioner på skivan angivet med bokstäver, sedan följer varnarnas nummer 
samt under detta deras larmtid i sekunder. Larmtiderna nedan är angivna precis som de gav 
utslag, de tio sekunder från att mätutrustningen slogs igång till att det började brinna har alltså 
inte tagits hänsyn till. Detta för att enkelt kunna kontrollera tiderna mot utskrifterna från 
datorn.  

 
Flertalet brandvarnare avgav små regelbundna pulser under hela mätförloppet även innan 

elden tändes, de är därmed alltså omöjligt en reaktion på brandröken. Intervallerna mellan 
dessa pulser kunde sedan minska med tiden för att slutligen larma oavbrutet. En svårighet var 
att bedöma när pulsintervallerna var nog täta för att bedömas som signaler avgivna på grund 
av röken. Eftersom det inte gick att avgöra ljudmässigt när varje enskild varnares högtalare 
gick igång gjordes bedömningen att när larmet uppvisade en tydlig och tät 
spänningsförändring i Catman så bedömdes detta som larm. 

4.2.1. Försök 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Larmtider för försöksomgång 1.1. Figur 12 Larmtider för försöksomgång 1.2. 

 
Brandvarnare 1, 5, 21 och 23 ger tydliga utslag i båda försöken vilket tyder på att 

högtalaren larmat. I försök 1.1 gäller detta även för brandvarnare 4, som dock i 1.2 ger små 
utslag men aldrig lika tydligt som i första försöket. Även 22 ger ett liknande resultat men 
jämförelsevis ändå med ett tydligare spänningsfall. Varnare 2 och 3 reagerade inte alls i något 
av försöken. De fem snabbaste varnarna i försök 1.1 ligger samlade och det skiljer knappt 15 
sekunder mellan den första och sista av dessa fem varnare. I försök 1.2 larmar de fyra 
snabbaste varnarna inom 10 sekunder. Brandvarnare 1 behövde mer än dubbelt så lång tid i 
försök 1.1 som i 1.2 och larmade sist i båda försöken. 5 var snabbast i båda testerna. 
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 Figur 13 Resultat försöksomgång 1.1. 
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Figur 14 Resultat försöksomgång 1.2. 
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           A 6                 B 24                  C 7 
          36,76             119,4                44,04 
 
                     D 8                  E 25 
                   Ej larm            Ej larm 
 
           F 26                G 9                  H 10 
         110,6               36,52               49,16 

 
          A 25                 B 9                 C 10 
         Ej larm             30,72              35,36 
 
                        D 7                  E 26 
                     Ej larm             Ej larm 
 
           F 24                 G 6                  H 8 
         Ej larm             29,50              Ej larm 

4.2.2. Försök 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Försöksomgång 2.1.  Figur 16 Försöksomgång 2.2. 

 
Brandvarnare 6, 7, 9 och 10 larmar inom 50 sekunder i testomgång 2.1 och 6, 9 och 10 

inom 36 sekunder i testomgång 2.2. Även här är de väl samlade och inom ett intervall på 
under sex respektive 13 sekunder för de olika testomgångarna. Resultatet från 7 skiljer sig 
dock avsevärt i spänningsutfall mellan de två försöken. 

 
I omgång 2.1 varnar 26 efter 110 sekunder vilket är mer än 74 sekunder senare än varnare 

9 som är snabbast. För varnare 24 är denna tid 119,4 sekunder och därmed mer än 80 
sekunder efter den snabbaste varnaren. Ingen av varnare 24 eller 26 varnar överhuvudtaget i 
omgång 2.2. Brandvarnare 8 och 25 gav ej utslag i något av försöken. 
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          A 11                 B 27                C 12 
         86,88              Ej larm              44,32 
 
                      D 13                  E 28 
                     42,48                 226,0 
 
          F 29                 G 14                  H 15 
         238,3                41,04                94,68 

 
           A 28                B 15                C 14 
          101,9               41,52               39,16 
 
                       D 12                  E 29 
                      36,32                 151,8 
 
           F 27                G 11                  H 13 
         Ej larm             39,08                36,44 
 

4.2.3. Försök 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 19 Försöksomgång 3.1.  Figur 20 Försöksomgång 3.2. 

 
Brandvarnare 12, 13 och 14 ligger samlade i båda försöken, samtliga under 45 sekunder i 

båda omgångarna. Varnare 11 är också under 45 sekunder i testomgång 3.2 men tog dubbelt 
så mycket tid på sig i 3.1 som första varnaren som larmade. Även varnare 15 är under 45 
sekunder i 3.2 men tog över 90 sek på sig i 3.1 vilket är mer än dubbelt så lång tid som den 
snabbaste varnaren. Ännu längre tid behövde 28 och 29 som larmade först efter 226,0 
respektive 238,3 sekunder vilket är mellan fem till sex gånger längre än den snabbaste 
varnarens reaktionstid. De reagerade dock snabbare i omgång 3.2 där de låg omkring 101,9 
respektive 151,8 sekunder. Varnare 27 reagerade inte alls i något av försöken. 

 
Anledningen till att 12 och 13 i diagrammen visar på en spänningshöjning istället för en 

sänkning är på grund av att dessa är kopplade till högtalaren och ej direkt till batteriet. 
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 Figur 22 Resultat försöksomgång 3.2. 
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            A 16                B 30                  C 17 
           Ej larm            42,56                68,64 
 
                       D 18                  E 31 
                       38,28                Ej larm 
 
            F 32                G 19                  H 20 
            Ej larm             37,56                37,92 
 

 
         A 31                  B 20                 C 19 
         213,6                42,76               41,48 
 
                      D 17                  E 32 
                      213,0                 216,6 
 
         F 30                G 16                   H 18 
         220,4             Ej larm                34,28 
 

4.2.4. Försök 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 Försöksomgång 4.1.  Figur 24 Försöksomgång 4.2. 

 

Brandvarnare 18, 19 och 20 reagerar snabbast, samtliga larmar under 45 sekunder i båda 
försöken. I testomgång 4.1 ligger varnare 30 mycket nära de tre snabbaste men har endast ett 
svagt utslag. Varnare 17 ligger endast 30 sekunder efter medan varnare 16, 31 och 32 inte 
reagerar alls. Det bör tilläggas att när varnare 20 samlades in saknade den batteri men under 
hanteringen i efterskedena gjordes ett misstag där brandvarnare 20 felaktigt fick ett batteri 
som sedan inte upptäcktes förrän efter försöken. Varnare 20 skulle egentligen alltså inte ha 
varnat överhuvudtaget. 

 
I försöksomgång 4.2 uppvisar alla varnare en liten spänningsförändring men för 16 bedöms 

dessa som så oansenliga att de ej betraktas som larm. Larmtiden för 17 försämrades med tre 
gånger längre tid från försök 4.1 till 4.2. De fyra sista varnarna i 4.2 reagerade sent, dock gav 
de utslag allihopa inom 7,5 sekunder från att den första av dem reagerat. 
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4.3. Samband mellan brandvarnarens modell, ålder och 
larmresultat 

När försöken avslutats sammanställdes resultaten för att överskådligt kunna se vilka 
brandvarnare som reagerat och om detta har något samband med huruvida de är joniserande 
eller optiska. Tanken var även att kunna utvärdera om brandvarnarnas ålder har inflytande på 
deras snabbhet att larma. Allt detta är sammanställt i Tabell 2 samt i Figur 27 till Figur 30. 
Tiderna i tabellen avser under vilka intervall brandvarnarna har larmat om de har larmat. 
Varnare 1 till 20 är använda varnare insamlade från hushåll och de med nummer 21 till 32 är 
nya optiska varnare. Vissa varnare har ingen uppgiven ålder av ägaren och andra har bara en 
uppskattad ålder men inget tillverkningsår angett. Den angivna åldern som brandvarnaren har 
varit i bruk är egentligen det intressanta men då flertalet ägare inte kunde uppge den åldern så 
har tillverkningsåret istället fått påvisa varnarens ålder. För de fåtal där inget tillverkningsår 
kunnat hittas har den av ägaren uppskattade åldern använts. De insamlade varnarna behöver 
dock inte nödvändigtvis vara särskilt gamla men då rekommendationen är att byta 
brandvarnare vart tionde år var dessa äldre varnare särskilt intressanta. Därför är brandvarnare 
som är tio år eller äldre understrukna. För att skilja på modellerna är de optiska brandvarnarna 
markerade med endast kursiv stil och de joniserande både med kursiv och med fet stil. För 
åldrar och modeller se Tabell 1. 

 

Tabell 2 Larmresultat i tidsintervall. 

Försök <60 sek 60-120 sek >120 sek Larmar ej 

1.1 5 1, 4, 21, 22, 23  2, 3 

1.2 5, 21, 22, 23  1 2, 3, 4 

2.1 6, 7, 9, 10 24, 26  8, 25 

2.2 6, 9, 10   7, 8, 24, 25, 26 

3.1 12, 13, 14 11, 15 28, 29 27 

3.2 11, 12, 13, 14, 15 28 29 27 

4.1 18, 19, 20, 30 17  16, 31, 32 

4.2 18, 19, 20  17, 30, 31, 32 16 

 
Totalt fanns det 16 joniska och 16 optiska brandvarnare. Av de joniserande reagerade 90,6 

% på brandröken jämfört med 53,1 % av de optiska. Om varnare 20 borträknas från 
joniserande då den egentligen ej skulle ha haft ett batteri så blir denna siffra 84,4 %. De 
joniserande varnarna hade ett snitt på 54,77 sekunder, och de optiska ett snitt på 114,67 
sekunder. 

 
Hela 12 brandvarnare var tio år eller äldre och av dessa reagerade 95,8 % och hela 87,5 % 

inom två minuter. Av alla 20 varnare som samlades in och som suttit uppe i bostäder visade 
sig 70,0 % larma inom två minuter och 75,5 % larmade någon gång inom de fem minuter som 
försöket fortgick. Borträknas varnare 20 igen ur detta resultat blir svaren 65,0 % inom två 
minuter och 70,0 % totalt. 
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Av de nya brandvarnarna larmade 66,7 % under testets gång men bara 41,7 % under de 
första två minuterarna, vilket kan jämföras med 75,5 % och 70,0 % för de gamla 
brandvarnarna. Totalt för alla 32 varnare så larmade 71,9 % inom fem minuter, och 42,2 % av 
alla inom två minuter. 

4.3.1. Jämförelse av larmtider mellan försöksomgångarna  
Figurerna nedan presenterar de fyra försökens larmtider, detta för att få en jämförelse och 

en bättre översikt av varje brandvarnarnas två larmresultat. Optiska brandvarnare är i kursiv 
stil och joniserande är i både fet och kursiv stil. De markeringar som saknar fyllning i figuren 
är brandvarnare som är tio år eller äldre. 
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Figur 27 Larmresultat försök 1. 

I försök ett tog det dubbelt så lång tid för 1 att larma i omgång 1.2  än i omgång 1.1. Ännu 
större skillnad uppvisar 4 som inte reagerar alls i omgång 1.2. Övriga varnare har liknande 
resultat i båda omgångarna.  
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Figur 28 Larmresultat försök 2. 

         1         2        3         4         5       21       22      23 

         6         7         8        9        10      24       25       26 
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I detta försök larmade varnare 7, 24 och 26 endast i första omgången och inte alls i andra. 
Övriga brandvarnare uppvisar snarlika resultat för båda omgångarna. 
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Figur 29 Larmresultat försök 3. 

Undantaget 27 som hade ett dåligt batteri och inte larmade alls, uppvisar alla andra varnare 
ett bättre resultat i omgång två. 11, 15 och 28 kortade sina larmtider till cirka halva tiden, och 
även 29 har ett betydligt bättre resultat i omgång två. 
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Figur 30 Larmresultat försök 4. 

Varnare 17 och 30 har liknande resultat med stora skillnader mellan de båda omgångarna, 
de reagerar mycket snabbare i omgång ett. För 31 och 32  är det tvärtom, de har ett bättre 
resultat i omgång  4.2 än i 4.1 där de inte reagerar alls. 18, 19 och 20 larmade nästan exakt 
samtidigt i båda omgångarna, endast några få sekunder skiljer dem emellan. 

            11       12       13       14       15      27       28       29        

           16        17      18       19       20       30       31       32        
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4.4. Kontroll av batterier 

Efter att försöken med brandvarnarna utförts användes en voltmeter för att undersöka 
batteriernas spänningsnivåer. Resultatet redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Batterinivåer kontrollerade med voltmeter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batteriets 
nummer 

Spänning 
[V] 

1 7,86 

2 2,35 

3 
saknar   
batteri 

4 9,05 

5 8,50 

6 9,20 

7 8,77 

8 8,94 

9 8,17 

10 8,94 

11 8,30 

12 8,18 

13 8,98 

14 8,02 

15 7,80 

16 7,65 

17 8,85 

18 7,71 

19 7,98 

20 9,61 

Batteriets 
nummer 

Spänning 
[V] 

21 9,59 

22 9,10 

23 9,61 

24 9,44 

25 9,08 

26 9,83 

27 5,07 

28 9,10 

29 9,92 

30 9,74 

31 9,12 

32 9,86 
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5. Utvärdering  
Resultaten varierar på så sätt att brand- och rökutvecklingen i vissa omgångar är jämn och 

ihållande under hela provtiden vilket visar sig i ett jämnt och oavbrutet larmande hos 
brandvarnarna. I andra fall var rökutvecklingen ojämn vilket framträder i resultatet där 
larmandet sker från och till. Trots att det vid varje försök användes likadana lastpallar och 
samma antändningsvätska blir inte brandförloppet exakt likadant varje gång. Med stor 
sannolikhet är detta skälet till det ibland ryckiga larmandet som uppstår i några av 
omgångarna. 

 

5.1. Försök 1 

I detta första försök reagerade de flesta brandvarnare väldigt snabbt medan en stod ut med 
längre tider och två inte reagerade alls. Orsaken till att varnare 3 inte gav utslag 
överhuvudtaget berodde på den enkla anledningen att den saknade batteri. Efter att ha testat 
batteriernas spänningsnivå kunde även bortfallet för varnare 2 förklaras, batterinivån låg på 
endast 2,35V jämfört med nya batterier som ligger på 9,0V eller över. Med ett bättre batteri 
kanske även 2 hade gett utslag. Bortsett från dessa två icke reagerande varnare så hade alla 
utom varnare 1 och 4 ett bättre resultat i försöksomgång 1.2 än i 1.1. Varnare 5 kortar sin 
larmtid med drygt 13 sekunder, varnare 21 med drygt 20 sekunder, 22 och 23 med över 18 
sekunder. Varnare 1 försämrar dock sin tid med över 76 sekunder det vill säga med mer än en 
minut, och 4 verkar ej larma alls i försök 1.2 då dess utslag är oerhört små och inte alls såsom 
de tydliga spänningsdalarna i första försöket. Med utgångspunkten att branden kan ha varit 
mer intensiv och avgivit mer rök i den andra omgången verkar då resultatet för varnare 1 och 
4 konstigt, men efter att i efterhand ha kontrollerat lödningen till kretskortet för 1 fick det sin 
förklaring då kabeln till minuspoolen till stor del hade släppt från lödningen. Detta kan 
naturligtvis ha haft inverkan på hur snabbt mätutrustningen gav utslag. Möjligen har varnaren 
larmat tidigare men mätinstrumentet (Spider8) har kanske ej kunnat uppfatta signalerna 
tidigare på grund av en dålig lödning som släppt under hanteringen innan eller under försöken. 
Ingen klar orsak har kunnat förklara att 4 inte larmade ordentligt i den andra 
försöksomgången. Viss spänningsförändring har observerats så det eliminerar möjligheten till 
att en koppling skulle ha gått av. Inte heller visade det sig vara något fel på batteriet. 

 
Varnare 5 var snabbast i båda försöksomgångarna med 21, 22 och 23 väldigt nära samlat. 4 

var väldigt nära i försök 1.1. Brandvarnare 5 och 1 är joniska medan övriga är optiska så 
utifrån endast detta försök är det svårt att dra några slutsatser huruvida vilken modell som är 
mest lämpad för denna sortens brand och förutsättningar då 5 har bäst resultat medan 1 ligger 
efter flera optiska modeller. Samtliga insamlade varnare förutom 1 kan räknas som relativt 
nya då de är tillverkade 2003 eller 2004. 1 är dock tillverkad 1996 och är 12 år gammal, även 
om den inte nödvändigtvis behöver ha suttit uppe så länge. 

 
På grund av en annorlunda slags utformning av brandvarnare 1 så löddes kopplingen ej till 

batteriet utan direkt till högtalaren istället. Detta är orsaken till att 1 i diagrammen inte 
uppvisar någon spänning förrän brandvarnaren börjar larma. 

 

5.2. Försök 2 

Brandvarnare 6, 7, 9 och 10 avgav alla signal under 50 sekunder i båda omgångarna vilket 
tyder på att dessa fyra varnare reagerar snabbt på hastigt uppflammande bränder. Resultatet 
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för 7 skiljer sig dock väldigt mellan de olika försöksomgångarna. I 2.1 ger den ett distinkt 
spänningsfall medan den i 2.2 endast visar upp oansenliga spänningsskillnader som knappt 
kan utläsas i Figur 18. Troligen är de små spänningsskillnaderna inte ett tecken på att 
högtalaren startat utan bara ett första steg som uppvisas i flera andra fall innan brandvarnaren 
verkligen larmar, dock inträffar inte detta i det här fallet och 7 bedöms ej ha larmat i 2.2. 

 
De fyra brandvarnarna 6, 7, 9 och 10 är samtliga joniserande. Varnare 9 är tillverkad 1988 

och uppgavs ha suttit uppe i minst tio år av dess förre ägare, varnare 10 är tillverkad 1990, 
varnare 7 år 1996 och varnare 6 år 2003. De äldsta varnarna var i detta försök snabbare än de 
nya, 8 var endast ett år gammal och de övriga optiska var helt oanvända. Bortsett från de fyra 
snabbaste brandvarnarna var övriga varnare optiska och reagerade ej lika snabbt eller inte alls. 
Varnare 24 och 26 ger endast utslag i försök 2.1 och behöver då tre gånger så lång tid som de 
fyra joniserande varnarna.  

 
Alla optiska brandvarnare avgav korta signaler med flera sekunders mellanrum under hela 

förloppet. Signalerna avgavs även inom de första tio sekunderna det vill säga innan branden 
startades, därmed kan dessa ej tolkas som utslag på grund av brandrök. Endast i försök 2.1 
blev dessa signaler tätare och spänningsfallet tydligare för varnare 24 och 26. De optiska 
varnarnas sämre resultat kan inte förklaras med låg batterinivå eller dåligt lödda kablar.  

 
Intressant är att medan 6, 7, 9 och 10 har bättre resultat i försök 2.2 så är det tvärtom för 24 

och 26 som har så pass mycket sämre resultat att de inte ens kommer i närheten av att ge 
samma påtagliga spänningsfall som i försök 2.1. 

 

5.3. Försök 3 

I detta försök fanns det en varnare som inte gav utslag alls, varnare 27. Trots att både 
varnaren och även det medföljande batteriet var nytt låg batterinivån endast på 5,07V vilket 
sannolikt var orsaken till att ingen signal kunde avges. Resultaten för brandvarnare 12, 13 och 
14 är väl samlade och under 45 sekunder i båda omgångarna. Varnare 11 och 15 har 
likvärdiga resultat i försöksomgång 3.2 men behövde mer än dubbelt så lång tid i 3.1. Alla 
dessa fem varnare var joniserande. De övriga två reagerande varnarna var nya men också 
optiska och krävde betydligt längre tid, över tre minuter längre än den snabbaste i omgång 3.1 
och mellan en till två minuter mer i omgång 3.2. Intressant nog så var samtliga joniserande 
varnare gamla varnare som angetts vara minst nio år gamla alternativt vara tillverkade 1982, 
vilket i så fall skulle innebära att de skulle vara hela 26 år gamla. Joniserande brandvarnares 
ålder skulle enligt det här resultatet inte vara en särskilt inflytelserik faktor på hur väl 
fungerande de är. 

 
Samtliga varnare, varnare 27 undantaget som inte reagerade alls, hade ett bättre resultat i 

den andra omgången, försöksomgång 3.2. Störst skillnad fås på de optiska varnarna 28 och 29 
som kortar sin larmtid med två respektive en minut. Varnare 11 och 15 förbättrar båda två 
sina resultat med ungefär 50 sek. 

 
12 och 13 var brandvarnare som kunde parallellkopplas med andra brandvarnare och hade 

därför en extra utgång för denna sorts koppling. Lödningen inför försöken gjordes till denna 
utgång och därför ser dessa brandvarnares spänningsutfall i diagrammen annorlunda ut än för 
de övriga brandvarnarna som löddes till batterierna. 
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5.4. Försök 4 

Även i detta försök är de gamla joniserande varnarna snabbare än de nya optiska. Varnare 
18, 19 och 20 ger snabbast utslag och dessa larmar samtliga under 45 sekunder i båda 
omgångarna. Varnare 16 som också är joniserande uppvisade visserligen snabbt 
spänningsförändringar samtidigt som de övriga joniska varnarna larmade, men med skillnaden 
att dessa förändringar är så små att de inte kan ha drivit igång högtalaren och de kan endast 
uppfattas i figuren för försöksomgång 4.2. Ett batteritest visade på att batteriet ej var särskilt 
bra, nivån låg på 7,65V vilket kan ha bidragit till de väldigt små utslagen. I fallet för 16 har 
alltså batteriet troligen varit för svagt för att kunna driva högtalaren. Intressant är dock att 
även 15 och 18 hade batterinivåer något högre än 16 men ändå helt jämförbara och dessa 
fungerade utmärkt. 16 uppgavs vara åtta år gammal, 18 sades vara fem år, åldern på 19 
uppgavs till tio år och varnare 20 är tillverkad så tidigt som 1983. Även varnare 17 sades vara 
mer än tio år gammal men reagerar en aning senare än de tidigare nämnda, 30 sekunder, i 
omgång 4.1 och nästan tre minuter senare i omgång 4.2. Anledningen till detta var att en av 
lödningarna verkar ha släppt något under hanteringen, precis som för varnare 1 i 
försöksomgång 1.1. Alltså kan brandvarnaren ha larmat tidigare men mätutrustningen kan ha 
haft svårigheter att känna av detta. 

 
I omgång 4.1 gav endast varnare 30 utslag av de nya optiska brandvarnarna, ändå kom det 

larmet snabbt och tidsmässigt helt i jämförelse med de joniserande varnarna. Varnare 31 och 
32 reagerade ej. I omgång 4.2 reagerade alla varnare, även om 16 ger så svaga utslag att de 
knappt kan uppfattas och de optiska brandvarnarna samt varnare 17 reagerade först efter tre 
och en halv minut. Tilläggas bör göras att när dessa väl reagerade så reagerade alla inom sju 
och en halv sekund. Medan 31 och 32 inte reagerade alls i omgång 4.1 utan bara i 4.2 så hade 
övriga varnare ett tidsmässigt bättre eller likvärdigt resultat i 4.1. 

 
Precis som för brandvarnare 1 i försöksomgång 1.1 så löddes 18 direkt till högtalaren och 

har därmed en spänningsnivå på noll innan larmet går. 20 saknade batteri vid insamlandet och 
skulle egentligen inte ha larmat. 

 

5.5. Samband mellan modell, ålder och larmresultat 

I Tabell 2 samt Figur 27 till Figur 30 gavs en översikt över hur brandvarnarna reagerat 
samt om de är gamla och av vilken modell de är. De fetmarkerade joniserande varnarna 
dominerar den vänstra spalten i tabellen med de snabbast reagerande brandvarnarna, medan 
de optiska varnarna hittas i spalterna som behövt mer tid på sig att larma eller inte larmat alls 
under försöksperioden. De tydligaste undantagen är 7 och 16 där den senares larmbortfall 
mest troligt kan förklaras med ett dåligt batteri. Visserligen fanns det fler batterier som låg 
nästan lika lågt men ändå fungerade, men detta verkar ändå vara den mest rimliga orsaken. 

 
De optiska varnarna reagerade sämre än de joniserande (53,1% jämfört med 90,6%) och i 

flera fall larmade de inte alls. Kanske hade fler larmat om försöken pågått under en längre tid 
då det är allmänt känt att optiska är sämre på hastigt uppflammande bränder. När flertalet nya 
varnare inte larmar beror det troligen inte på dåliga brandvarnare utan att de helt enkelt inte är 
helt lämpade för denna typ av brand och denna sorts brandrök. Undantaget i försöksomgång 
2.1 där samtliga nya optiska reagerade snabbare än den gamla använda optiska varnaren samt 
en joniserande är överraskande när man ser till de andra resultaten. Möjligtvis skiljde sig 
denna brand från de övriga dock inte i sådan grad att det gick att urskilja med blotta ögat. 
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Eftersom Räddningsverket rekommenderar att brandvarnaren ska bytas vart tionde år var 
det extra intressant att titta på resultaten för de brandvarnare som är tio år och äldre. Dessa är 
understrukna i Tabell 2 och av tolv varnare var det bra en som inte fungerade och det i endast 
i en av försöksomgångarna. Detta visar att hela 95,8% reagerade, och hela 87,5% inom två 
minuter. Samtliga brandvarnare som var tio år eller äldre var dock joniserande. Eventuellt 
hade lika gamla optiska varnare visat sig sämre med åldern men de gamla joniserande gav 
allmänt ett bra resultat trots hög ålder. 

 
Av de 20 varnare som samlats in och suttit uppe i bostäder larmade 75,5% (alternativt 

70,0% om varnare 20 borträknas då den ej skulle haft ett batteri) vilket är lågt jämfört med 
Räddningsverkets statistik från 2005 där minst 85% uppges ha en fungerande brandvarnare. 
Det är dock omöjligt att säkert säga att inte fler hade larmat om branden fått fortsätta och 
försöket tillåtits pågå under en längre tid. 

 
En sammanställning av alla brandvarnares resultat samt deras ålder visas nedan i Tabell 4. 

Åldern är räknad från tillverkningsåret, och där inget tillverkningsår finns angett är det 
ägarens uppskattade ålder som angetts. De nya brandvarnarna (nummer 21 till 32) har i 
tabellen presenterats modellvis istället för i nummerordning. För att förtydliga vilka som är av 
samma fabrikat har olika typsnitt använts. Brandvarnare 21, 24, 27 och 30 är alltså av samma 
fabrikat och är placerade bredvid varandra, 22, 25, 28 och 31 är av ett annat fabrikat osv. Om 
brandvarnare ej larmade har detta markerats med en asterisk (*). 
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Tabell 4 Larmtider och ålder för samtliga brandvarnare. 

Brandvarnarens 
nummer 

Ålder [År] 
Larmtid [s] 
Omgång 1 

Larmtid [s] 
Omgång 2 

1 12 85,64 161,8 
2 5 * * 
3 4 * * 
4 5 51,60 * 
5 5 38,52 24,60 
6 5 36,76 29,50 
7 12 44,04 * 
8 2 * * 
9 20 36,52 30,72 
10 18 49,16 35,36 
11 10 86,88 39,08 
12 16 44,32 36,32 
13 16 42,48 36,44 
14 11 41,04 39,16 
15 11 94,68 41,52 
16 8 * * 
17 11 68,64 213 
18 5 38,28 34,28 
19 20 37,56 41,48 
20 25 37,92 42,76 
21 1 53,20 33,04 
24 1 119,4 * 
27 1 * * 
30 1 42,56 220,4 
22 1 50,40 32,04 

25 1 * * 

28 1 226,0 101,9 

31 1 * 213,6 
23 1 53,40 34,48 
26 1 110,6 * 
29 1 238,3 151,8 
32 1 * 216,6 

 
Av de nya optiska brandvarnarna verkar inte fabrikatet ha haft någon betydelse. Generellt 

sett har de ett sämre resultat med undantag främst för varnare 21, 22 och 23 som samtliga var 
i försök ett. De är alla av olika modeller men reagerade nästan på sekunden lika snabbt i båda 
försöken. I övriga fall var de nya optiska varnarna mindre larmsäkra och när de väl larmade så 
var de betydligt långsammare. Resultatet verkar därmed inte var modellberoende. Då det inte 
anses sannolikt att det skiljer så mycket mellan enskilda varnare handlar det troligen mer om 
branden och rökens utveckling i de olika omgångarna. 
 

Figur 31 visar ett medelvärde av de båda omgångarnas resultat samt brandvarnarnas ålder. 
Joniserande brandvarnare är markerade med en triangel och de optiska med en cirkel. Om 
brandvarnaren bara larmade i en av omgångarna är detta enda värde angivet i tabellen. I de 
fall där felaktiga värden eller inga värden uppmätts på grund av släppta kopplingar 
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(brandvarnare 1 och 17) är bara resultatet från den korrekta omgången använd istället för ett 
medelvärde. Tabellvärden grundade endast på en omgångs resultat är markerade med en 
asterisk om de är joniserande, och med ett kryss om de optiska. I det fall för det optiska värdet 
där cirkeln är ifylld ligger två exakt likadana värden på varandra. 
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Figur 31 Medelvärde av larmresultaten gentemot åldern. 

Även här är det tydligt att de optiska brandvarnarna trots sin låga ålder inte larmat lika 
snabbt som de joniserande. Många av de joniserande har däremot ett bra resultat trots att de är 
gamla, ibland har de använts dubbelt så lång tid som de rekommenderade tio åren. De 
joniserande är också mer larmsäkra, endast tre av 16 har ett tabellvärde baserat på resultat från 
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endast en omgång, och två av dessa är från släppta kopplingar vilket betyder att 
brandvarnaren faktiskt kan ha larmat men att detta inte registrerats. Detta kan jämföras med 
fem av 16 optiska där bara en av dem kan bortförklaras (27 som hade dåligt batteri). 
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6. Slutsatser 

6.1. Diskussion 

Målsättningen med försöken som gjorts i detta arbete är att efterlikna en hastigt 
uppflammande brand i inomhusmiljö. Naturligtvis är det inte möjligt att fullt ut imitera 
verkliga bostadsförhållanden inne i Lulehuset då det inte finns inredning, textilier och inte 
heller är golv och väggar tapetserade eller träbeklädda. Branden som tändes i Lulehuset kunde 
därför av naturliga skäl inte antända närliggande material och utvecklas vidare till en 
fullskalig bostadsbrand. Lastpallen som antändes brann därför häftigt under några minuter för 
att sedan sakta dö ut. Detta gjorde att försöken valdes att avslutas efter fem minuter (300 
sekunder) då rökutvecklingen avtog kraftigt efter detta. Bedömningen som gjordes var att de 
brandvarnare som inte reagerat fram till dess troligtvis inte kommer att reagera efteråt heller 
då brandgaserna minskade i takt med att branden dämpades. Denna bedömning kan 
naturligtvis ifrågasättas då det i efterhand visade sig att många optiska brandvarnare hade 
svårigheter att larma, de larmade sent eller inte alls. Möjligt är att de hade larmat om försöken 
tillåtits fortgå under en längre tid under annars samma förutsättningar men det är bara 
spekulationer och kan ej med säkerhet påvisas med utgångspunkt från resultaten gjorda i 
denna undersökning. 

 
Åldern på de joniserande varnarna verkade inte vara av stor vikt för resultaten. Största 

faran med att ha gamla brandvarnare utifrån denna undersökning är att underhållet, 
batteribyten och regelbundna tester ej genomförs. Själva varnarna fungerar fortfarande efter 
många års användning bara de tas omhand. Hur de optiska varnarna fungerar efter en längre 
tid är svårt att säga då inga riktigt gamla optiska brandvarnare fanns med bland testobjekten. 
Den äldsta optiska varnaren i försöken var fem år gammal. De flesta brandvarnare som säljs 
är optiska och dessa rekommenderas att bytas ut vart tionde år. Av den orsaken så kan det 
tänkas att de hade visat sig vara mindre känsliga på brandrök efter flera års användning än de 
joniserande och kanske gett ett sämre resultat.  

 
Utifrån brandvarnarnas positionsförändringar mellan försöksomgångarna kunde inget 

samband hittas mellan reaktionshastighet och varnarens position på skivan. Brandvarnarna 
hade inte det rekommenderade avståndet med 50 cm fritt runtomkring sig utan de satt med 
cirka 20 cm mellanrum på träskivan under försöken. Det går ej att säkerställa om detta har 
påverkat resultatet på något sätt, däremot fanns inga andra hinder inom 50 cm som kan ha 
hindrat röken. 

 
Intressant hade varit att antända föremål som finns i dagens hushåll och som verkligen 

utgör en brandrisk med hastigt uppflammande antändning. En lastpall som antänds med 
fotogen är långt ifrån en perfekt efterlikning av de plaster och elektronikutrustningar som en 
bostad innehåller. Försök med andra föremål hade dock i dessa försök blivit alltför dyra. 

 
Under insamlandet av de gamla brandvarnarna och ur enkätsvaren var det tydligt hur dålig 

koll många av de boende hade på sina brandvarnare. Åtta av tjugo hade ingen aning om när 
batteriet blivit bytt senast, och nio av tjugo visste inte om brandvarnaren någon gång blivit 
testad. De flesta bedömde även brandvarnaren som nyare än vad den egentligen var. 
Visserligen behöver brandvarnarna inte ha varit i användning sen tillverkningsåret, noterbart 
är ändå att endast en bedömde rätt ålder på sin varnare. Under samtal med de boende 
framkom det även att väldigt få visste om att brandvarnaren bör bytas ut vart tionde år. All 
sådan information om tillsyn och skötsel är medföljande i varje brandvarnarförpackning.  
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Trots detta är okunskapen stor och det beror inte på att information saknas. Genom att granska 
enkätsvaren och resultaten från försöken visar det sig att av de nio brandvarnare där ägarna 
inte visste hur gammalt batteriet var så saknade två av dem helt batteri och ytterligare två av 
dem hade sådana dåliga resultat att de troligen kan förklaras med svaga batterier. 
Brandvarnaren tas nog för given och den antas även fungera år ut och år in. Detta tankesätt är 
riskfullt då det inte stämmer. Människors okunskap, och kanske brist på intresse, av 
brandvarnarunderhåll kan en dag komma att kosta dem mycket. Något som vore väldigt 
onödigt med tanke på de enkla handgrepp som krävs för att hålla sin brandvarnare fungerande. 
I denna undersökning provades riktigt gamla joniserande brandvarnare och de kunde fungera 
utmärkt trots hög ålder, faran låg däremot i att varnarna inte sköttes och testades. När så den 
slutar fungera kommer det kanske inte att märkas förrän långt senare och då kan det om 
oturen är framme vara för sent. 

 
Det mest utmärkande resultatet fanns i skillnaden mellan de optiska och de joniserande 

brandvarnarna där de joniserande var mest larmpålitliga och även klart snabbare. Faktumet att 
de skulle vara något bättre var ingen överraskning då de optiska sägs vara bättre på 
glödbränder, men att skillnaden skulle vara så pass stor som den var, var förvånande. Kanske 
kan differensen på exempelvis 45 sek och 150 sek tyckas vara ganska liten, det handlar inte 
ens om två minuter, men med tanke på att ett rum faktiskt kan övertändas på tre minuter så 
blir varenda sekund viktig. Då kan en enda extra minut vara skillnaden mellan liv och död. 
Även om förutsättningarna inte skulle vara särskilt brandfrämjande så är varje minut viktig 
när det handlar om så snabbt uppflammande bränder som denna. Hade det istället varit en 
sakta pyrande glödbrand hade en enstaka minut haft mindre betydelse, men i detta fall kan det 
vara helt avgörande om brandvarnaren larmar på 45 sek eller 150 sek. Den stora mängden 
giftiga rökgaser som utvecklas vid en sådan här brand blir snabbt livshotande om någon ligger 
och sover eller inte på egen hand kan utrymma direkt när larmet går. Troligen är de optiska 
varnarna lika bra eller bättre på andra sorters långsamma bränder, men i detta fall utklassades 
de av de joniserande som utan tvivel var bättre. Utifrån resultaten från dessa försök är det 
tveksamt om dagens försäljningsdominans av optiska brandvarnare verkligen kan motiveras. 
För bästa skydd behövs varnare som snabbt reagerar på alla slags bränder, därför bör hushåll i 
högre grad rekommenderas att ha brandvarnare av båda sorterna alternativt skaffa en 
kombinerad brandvarnare som är både optisk och joniserande. De extra minuter som de 
snabba joniserande varnarna kan ge är av oerhörd vikt för boenden som försöker ta sig ut ur 
ett brandhärjat bostad och kan vara skillnaden mellan liv och död. 

 
Frågan hur ofta förekommande det är med hastigt uppflammande bränder i hemmen känns 

nu väldigt aktuell att ställa, och hur många av de bostadsbränder som uppkommer som kan 
betraktas ingå i den kategorin. Det är svårt att svara på utifrån Räddningsverkets statistik där 
det inte anges hur branden utvecklades, det vill säga det anges inte hur snabbt brandförloppet 
var. Däremot skrivs det att några av de vanligaste brandorsakerna är rökning där cigarretten 
tappas ner i säng, soffa eller kläder, kvarglömd spisplatta samt felaktigt placerade eller 
bortglömda levande ljus. En annan orsak är misstag i samband med eldning av fasta bränslen 
där värmeöverföring eller gnistor antänder kläder, rökpuffar uppstår vid antändning med 
brandfarlig vätska eller varm aska som placeras i brännbar omgivning och antänder 
närliggande föremål [2]. Det går inte att säga med säkerhet hur stor andel av bränderna som är 
hastigt uppflammande, men utifrån dessa vanliga brandorsaker finns det i alla fall anledning 
till att tro att brandorsakerna brand i kläder, levande ljus, och rökpuffar från brandfarlig 
vätska kan vara hastigt uppflammande. Rimligtvis är denna sorts brand inte så ovanlig att 
risken för den kan ignoreras eller inte tas i beaktande vid inhandlande av brandvarnare. 
Kanske skulle det ge ett bättre skydd mot bostadsbränder om fler joniserande brandvarnare 
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fanns på marknaden så att de kan komplettera den optiska varnaren. För bästa skydd mot alla 
sorters bränder borde de boende gardera sig med båda sorterna. 

 
Naturligtvis kan inte fungerande brandvarnare i samtliga hushåll helt förhindra 

dödsbränder men det skulle sannolikt minska antal bränder som leder till dödsfall. I de fall där 
människor omkommit trots brandvarnare handlar det ofta om berusade, sjuka eller 
handikappade personer som inte vaknar av larmsirenen eller som inte kan ta sig ut på egen 
hand. 

 

6.2. Slutsatser 

Sammanfattningsvis konstateras att gamla brandvarnare inte nödvändigtvis behöver 
fungera dåligt, de behöver inte ens fungera sämre än nya. Faran med gamla brandvarnare är 
snarare att de tillåtits bli gamla av ren försummelse från ägarna. Självklart rekommenderas 
fortfarande hushållen att byta ut sin brandvarnare vart tionde år, men batteribyten, underhåll 
och regelbundna kontroller är minst lika viktigt. En annan slutsats är att de joniserande och de 
optiska brandvarnarna inte ger ett helt och hållet likadant skydd. De joniserande lämpar sig 
klart bättre för hastigt uppflammande bränder och försäljningsdominansen av optiska varnare 
speglar inte behovet av ett heltäckande skydd mot många olika slags bränder. Därför dras 
slutsatsen att användning av både optiska och joniserande brandvarnare behövs för att få ett så 
bra skydd som möjligt. 

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Då detta arbete endast har behandlat en enda sorts brand, en hastigt uppflammande brand, 
vore det intressant att fortsätta undersöka andra sorters bränder och även att fortsätta jämföra 
vikten av underhåll, ålder på brandvarnare och självklart skillnaderna mellan de optiska och 
de joniserande modellerna. En annan fortsättning vore naturligtvis att göra liknande tester 
men i en mer verklig inomhusmiljö där riktig inredningen är vad som tillåts antändas. På detta 
vis skulle en bättre simulering göras av verkliga inomhusförhållanden. 

 
En annan vinkling vore att undersöka vilka slags bränder som verkligen är mest 

förkommande och efter det vilka slags brandvarnare och vilket brandskydd som hushållen 
egentligen bör ha för ett så optimalt skydd som möjligt. 
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Appendix A  Enkätfrågor brandvarnare 
 

Hur gammal är brandvarnaren? 
 
Hur länge har det nuvarande batteriet suttit i? 
 
Har brandvarnaren larmat någon gång? Om ja, när? 
 
Är brandvarnaren testad någon gång? Om ja, när var senaste gången? 
 


