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Sammanfattning 

Att bygga flerbostadshus på höjden blir allt vanligare i Sverige. Då byggnader blir 

högre ställs även större krav på deras brandsäkerhet. Detta blir speciellt påtagligt då 

det berör miljöer där människor bor eftersom ca 90 % av alla dödsbränder sker i 

hemmet. En åtgärd som kan tillämpas för att uppnå de ökade brandkraven är att 

installera ett automatiskt släcksystem i form av sprinklers. 

I den här rapporten undersöks tre olika sprinklersystem, vilka appliceras i ett högt 

bostadshus på 22 våningsplan. De tre systemen utgörs av traditionell sprinkler, 

boendesprinkler samt dimsprinkler (high pressure water mist). Arbetet ger, genom en 

litteraturstudie samt en fallstudie, en bild av vilket eller vilka system som visas vara 

mest effektivt vad gäller vattenåtgång och fysisk påverkan på byggnaden. Ett 

optimerat system har en låg vattenåtgång och en hög utnyttjandegrad vilket innebär 

att systemet täcker en stor yta per munstycke samtidigt som det släpper ut en liten 

mängd vatten och därmed erhåller låga mängder överflödigt vatten. Överflödig 

vattenmängd innebär den mängd vatten som inte utnyttjas vid ett aktiveringstillfälle 

och räknas därför som överskott.  Dessa aspekter bidrar enskilt och gemensamt till 

minskad risk för vattenskador på byggnaden. För att kunna bestämma vattenåtgång 

samt göra en rättvis jämförelse mellan systemen har de anpassats till samma 

verkningsytor och beräknats enligt samma standard. Beräkningarna är baserade på 

standardberäkningar för olika sprinklersystem i enlighet med litteraturgenomgång. 

Rapporten resulterar i en klar fördel för dimsprinklersystemet tack vara dess stora 

täckningsarea i förhållande till vattenflöde. Detta bör uppmärksammas då 

dimsprinkler är det minst använda och beprövade sprinklersystemet för byggnader. 
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Abstract 

Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan 

ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka 

och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i 

form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. Målet med detta är att visa vilka 

egenskaper de olika systemen besitter och dess fysiska inverkan på en hög byggnad.  

Undersökningen resulterar i att dimsprinklern är det system som presterar på högst 

nivå av de tre undersökta sprinklersystemen, trots att detta är det idag minst använda 

systemet för byggnader.  

 

Nyckelord: Traditionell sprinkler, boendesprinkler, dimsprinkler, vattenåtgång, 

utnyttjandegrad, brandsäkerhet, vattentäthet. 
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Abstract 

High rise buildings lead to higher demands on the fire safety. Installation of a 

sprinkler system can help to achieve these requirements. 

The purpose of this study is to compare a system with traditional sprinkler, 

residential sprinkler and high-pressure water mist sprinkler in a case study. The goal 

is to show what different qualities the systems possess and which physical impact 

they bring to the building. 

This study shows that the high-pressure water mist performs on a higher level 

compared to the other sprinkler systems, even though it, today, is the least utilized 

system for buildings.  

 

Key words: traditional sprinkler, residential sprinkler, high pressure water mist 

sprinkler, water consumption, fire, flux density.  
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1 Introduktion 

Brandskydd är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid 

husbyggnad. Husbränder kan uppstå på flera olika sätt och kan åstadkomma 

allvarliga skador på byggnaden, men även på de människor som vistas i eller 

runt byggnaden. Det genomsnittliga antalet dödsfall i Sverige, som orsakas 

av bränder, har det senaste decenniet varit 110 personer per år (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap 2018). Av dessa skedde 80-90 % av 

dödsfallen i den egna bostaden (Östman m.fl. 2002, s.7). 

Brandskyddet i Sverige styrs av olika föreskrifter och lagar. Beroende på hur 

byggnaden är utformad och vilka som utnyttjar den skiljer sig dessa regler 

och lagar åt. Byggnader delas upp i olika byggnadsklasser som ställer olika 

krav på bland annat utrymmesmöjligheter, tillgänglighet för räddningstjänst 

och brandmotstånd i konstruktionen (Boverket 2017). 

Höga, komplexa byggnader med fler än 16 våningsplan tillhör den mest 

kritiska byggnadsklassen Br0 (Boverket 2018). Till skillnad från lägre 

byggnadsklasser kräver Br0 en analytisk dimensionering, vilket innebär att 

byggnadens tekniska egenskaper analyseras huruvida de uppfyller 

brandskyddet (Arnevall 2013, s.13). 

Jämfört med stora delar av Europa, Asien och Amerika är det enligt svensk 

byggnadstradition relativt nytt att bygga på höjden. På grund av detta råder 

en begränsad erfarenhet av branddimensionering för höga byggnader i 

Sverige (Arnevall 2013, s.9). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Då det blir allt vanligare att bygga flerbostadshus på höjden innebär det att 

fler människor kommer att bo i komplexa byggnader med höga brandkrav. I 

lägre byggnader kan oftast räddningstjänsten komma åt samtliga 

våningsplan via räddningstjänstens stegbilar. Är byggnaden däremot över ca 

8 våningsplan kan utrymning från insidan ofta vara det enda alternativet 

(Östman m.fl. 2017). Problemet med detta är att ju högre byggnaden är desto 

större risk är det att bli instängd av en brand som sker på ett underliggande 

våningsplan (Moinuddin och Thomas 2014). En hög byggnad måste därför 

kunna stå emot en brand under en längre tid.  

Eftersom så stor del av alla dödsbränder sker i hemmet finns det stor 

relevans i att utveckla brandsäkerheten i bostadshus. Materialen som 

används i hemmen blir mer och mer lättantändliga vilket leder till en 

snabbare övertändning av bostaden. Detta påverkar utrymningstiden negativt 

för de som befinner sig i byggnaden.  

Ett effektivt sätt att uppnå en brandsäker bostad är att installera 

sprinklersystem (Östman m.fl. 2002, s.8). Det installeras oftast till ett 
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gemensamt ledningssystem i byggnaden. På utvalda ställen monteras ett 

vattenmunstycke som per automatik utlöser då en lokal brand uppstår 

(Moinuddin & Thomas 2014). En förenklad variant av sprinklers för 

bostäder introducerades i USA under början av 1970-talet och har sedan 

dess varit något som använts frekvent i Nordamerika. Boendesprinklers har 

visat sig vara ett mycket tillförlitligt och effektivt system då ytterst få 

dödsfall har dokumenterats i bostäder utrustat med ett sådant system 

(Östman m.fl. 2002). Enligt Eurocode 1 kan installation av sprinklersystem 

ge en reduktion på 40 % av konstruktionens brandbelastning (Östman m.fl. 

2017). 

I Sverige finns ingen tradition av sprinklersystem i bostäder utan de används 

oftast som egendomsskydd inom industri, varulager och liknande 

verksamheter (Östman m.fl. 2002). Däremot har försäkringsbolag börjat 

intressera sig allt mer för konceptet då det finns egendom att skydda även i 

bostäder (Östman m.fl. 2017). Det är oundvikligt att riskera vattenskador i 

en byggnad då en brand måste släckas. Det är dock mer skonsamt för en 

byggnad som utrustats med ett sprinklersystem jämfört med om 

räddningstjänsten behöver bekämpa branden med en extern vattenkälla. Det 

senare kräver mer vatten eftersom det sker i en mer utvecklad brand 

(Östman m.fl. 2002).  

En traditionell sprinkler avger vatten, likt en dusch, som snabbt och effektivt 

täcker den punkt av byggnaden som angripits av en brand. Ett alternativ till 

traditionell vattensprinkler är boendesprinkler samt dimsprinkler (high 

pressure water mist). Till skillnad från traditionell sprinkler avger 

dimsprinklern små vattendroppar som skapas av ett högt tryck, vilket bildar 

en vattendimma. Detta innebär att vattenåtgången skiljer sig åt mellan 

systemen med upp till 90 % (Marioff 2011). Dimsprinklers används idag 

vanligtvis i utrymmen likt fordon, maskinrum eller sjöfart (Pedersen, 

Wighus, Mostue & Aune 2003). Systemet har även applicerats i mer 

avancerade byggnader, däribland Donau City Tower 1, Österrikes högsta 

byggnad (Marioff 2018).  

I detta arbete jämförs tre olika sprinklersystem, traditionell sprinkler, 

boendesprinkler samt dimsprinkler. De olika systemen appliceras i ett 

flerbostadshus med 22 våningsplan och fokus kommer att ligga på 

systemens effektivitet i förhållande till vattenåtgång och utnyttjandegrad. 

 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med denna studien är att jämföra för- och nackdelar med tre typer av 

sprinklersystem ur speciellt ett tekniskt perspektiv. Sprinklersystemen är ett 

traditionellt sprinklersystem, ett mer vanligt boendesprinklersystem och ett 

dimsprinklersystem.  
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Målet med studien är att visa, för en hög byggnad, hur systemen är 

uppbyggda, hur många munstycken som krävs, hur stor vattenmängd som 

behövs, och hur stor risken för egendomsskada är vid användning av de tre 

systemen.  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är gjord för en exempelbyggnad på 22 våningsplan med en 

byggnadsarea på 400 m2 och 300 m2 boarea per våningsplan. 

Undersökningen berör endast ett våningsplan då alla plan är identiska till 

ytan, exklusive entréplan.  

Jämförelsen har gjorts utgående från en viss sprinklertillverkares system. 

Detta kan ge begräsningar i generalitet för resultaten. Dock har sprinklerdata 

jämförts med andra tillverkares data vilka har liknande teknisk prestanda. 

Studien behandlar ej sprinklersystemens effektivitet vad gäller 

brandbekämpningstider, förmåga att rädda liv samt kostnader då fokus ligger 

på vattenmängder och fysisk påverkan på byggnaden.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av de allmänna brandkrav som 

ställs i Sverige. Därefter genomförs en mer ingående redogörelse för de 

speciella krav som ställs på en hög byggnad likt projektets objekt. Därefter 

beskrivs teorin som ligger bakom funktion och uppbyggnad av de olika 

sprinklersystemen, traditionell, boende och dimsprinkler. Slutligen redogörs 

beräkningsmetoder samt placeringsstandard som sedan används för att 

kunna applicera de olika systemen på objektet. 

 

2.1 Brandkrav 

Det finns särskilda regler angående brand som måste uppfyllas vid 

nyproduktion av en byggnad. Dessa behandlas under kapitel 5 i Boverkets 

Byggregler. I fall då nya regler upprättas efter att en byggnad står färdig 

behöver ingen ändring av den befintliga konstruktionen genomföras. Skall 

däremot en ändring eller påbyggnad göras måste de då gällande brandkraven 

appliceras (BFS 2011:6).  

2.1.1 Verksamhetsklasser 

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i en specifik byggnad, 

eller del av en byggnad, skall denna delas in i en verksamhetsklass. En 

byggnad kan bestå av flera verksamhetsklasser (BFS 2011:26). Indelningen 

beror på fyra olika faktorer; 

• Vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och 

dess utrymningsmöjligheter. 

• Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand. 

• Om personerna som vistas i byggnaden kan förväntas vara vakna. 

• Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en 

brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. 

Utifrån ovanstående indelningsnormer finns det sex olika 

verksamhetsklasser.  

Verksamhetsklass 1 – Industri och kontor m.m. 

I denna verksamhetsklass förväntas personer vara vakna och ha god 

kännedom om lokalen och dess utrymningsmöjligheter, då de vistas där på 

daglig basis (BFS 2011:26). 
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Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m. 

Personer som vistas i byggnaden förväntas vara vakna, förmögna att 

utrymma på egen hand, däremot förväntas de inte ha god lokalkännedom. 

Byggnader som betraktas som samlingslokaler kan vara skolor, butiker, 

vårdcentraler m.m. (BFS 2011:26). 

Verksamhetsklass 3 – Bostäder  

I bostäder förväntas personer ha god lokalkännedom och kunna sätta sig 

själva i säkerhet. De förväntas inte att vara vakna. Denna verksamhetsklass 

delas in i två kategorier där den första omfattar boende som lägenheter, 

villor och flerfamiljshus och den andra omfattar gemensamhetsboenden som 

flyktingförläggningar och vårdinrättningar (Boverket 2017). 

Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m. 

I denna verksamhetsklass förväntas personer inte vara vakna, eller ha 

lokalkännedom, men ha förutsättningar att själv sätta sig i säkerhet.  

Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.  

Personer som vistas i lokalen förväntas ha nedsatta möjligheter att på egen 

hand utrymma och försätta sig själv i säkerhet. Denna verksamhetsklass 

delas in i flera underkategorier, 5A-5D. Verksamheter som omfattas av 

klassen är förskolor, sjukhus, häkten m.m. ( BFS 2014:3). 

Verksamhetsklass 6 – Högrisk 

Den sjätte verksamhetsklassen omfattar byggnader eller verksamheter där 

det finns stor risk för branduppkomst.  

2.1.2 Byggnadsklasser 

Byggnader skall, beroende på komplexitet, konsekvensmöjligheter vid brand 

samt troligt brandförlopp, delas in i olika byggnadsklasser (Boverket 2018). 

Indelningen av byggnadsklass grundas på verksamhetsklass, byggnadens 

totala våningsantal samt byggarean (Träguiden 2018). Klassindelning 

redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1: Indelning av byggnadsklasser. 

Byggnadsklass Skyddsbehov 

Br0 Byggnader med mycket stort skyddsbehov 

Br1 Byggnader med stort skyddsbehov 

Br2 Byggnader med måttligt skyddsbehov 

Br3 Byggnader med litet skyddsbehov 

 

En byggnad i byggnadsklass Br0 består av fler än 16 våningsplan, eller 

tillhöra verksamhetsklass 5C eller 5D. I vissa extremfall kan även 

samlingslokaler tillhöra Br0 (Träguiden 2018). De övriga byggnadsklasserna 

följer en succesiv ordning ner till Br3 som är den lägsta byggnadsklassen. 

2.1.3 Brandklasser för byggnadsdelar och material 

Utöver verksamhetsklass och byggnadsklass skall även material, väggar, 

beklädnad, dörrar m.m. betecknas med någon form av brandklassning. 

Byggnadsdelar betecknas t.ex. med REI 30 vilket står för bärförmåga (R), 

integritet (E) och isolering (I) under 30 minuter (Boverket 2015).  

2.1.4 Brandceller 

Byggnader delas upp i brandceller med hjälp av avskiljande konstruktioner. 

Dessa konstruktioner utgörs av byggnadsdelar som skall kunna motstå brand 

under en viss tid för att förhindra snabb brandspridning. Avskiljande 

konstruktioner består vanligen av väggar, bjälklag, dörrar och fönster 

(Boverket 2015).  

 

”Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig 

tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. För mindre 

byggnader med en verksamhet där konsekvenserna av en brand är ringa behövs 

inga brandceller. Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska 

installationer. (BFS 2011:26)”. 
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2.1.5 Utrymning 

En byggnad måste vara utformad så att personer som befinner sig i den kan 

ta sig ut på ett säkert sätt. Det innebär att personer i fråga inte skall utsättas 

för extrem värme, giftig brandgas eller rök samt nedfallande föremål eller 

byggnadsdelar när de utrymmer byggnaden. Det ställs olika krav på 

utrymning beroende på hur en byggnad är utformad. En utrymningsväg skall 

leda till det fria, vilket innebär att den skall leda ut från byggnaden. Det 

maximala gångavståndet till en utrymningsväg varierar beroende på 

byggnadens användningsområde samt dess förutsättningar och varierar 

mellan 15-60 meter (Boverket 2015). 

2.2 Höga byggnader 

Enligt Boverkets krav för brandskydd definieras en hög byggnad som en 

byggnad med fler än 16 våningsplan. En sådan byggnad är komplex och 

löper större risk för allvarliga skador vid brand. Därför ställs högre 

brandtekniska krav på en sådan byggnad.  

2.2.1 Höga byggnader- Byggnadsklass 

Höga byggnader tillhör byggnadsklass Br0 som introducerades 2012 i 

samband med BBR19 (Arnevall m.fl. 2013). Med tanke på komplexitet och 

variation skall Br0-byggnader dimensioneras med analytisk dimensionering. 

Olika faktorer som bör tas i beaktande vid analytisk dimensionering av 

byggnadsklassen anges i ett allmänt råd Boverkets byggregler. 
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”Byggnadsklass Br0 

Allmänt råd 

Byggnadens utformning verifieras mot funktionskraven i BBR. 

Brandskyddet för byggnaden bör värderas i en helhetsbedömning utifrån 

byggnadens riskbild.  

För byggnader i byggnadsklass Br0 kan de allmänna råden i BBR avsnitt 5 endast i 

begränsad omfattning användas som referenssystem. Med begränsad omfattning 

avses t.ex. skydd som enbart är relaterat till utformning av enskilda rum, 

brandceller eller komponenter. Utformningen av brandskyddet bör minst motsvara 

vad som gäller för motsvarande byggnadsklass, t.ex. byggnadsklass Br1 för 

byggnader med tre eller fler våningsplan eller byggnadsklass Br2 för byggnader i 

ett våningsplan med samlingslokaler i verksamhetsklass 2B eller 2C.  

Kriterierna som ges i dessa allmänna råd kan utgöra nivån för vad som är 

tillfredsställande brandsäkerhet.  

Särskild hänsyn bör tas till följande aspekter 

• om utvändig släckinsats inte kan genomföras, 

• om invändig räddningsinsats kan vara komplicerad, 

• om den befarade konsekvensen är mycket stor, 

• om utrymningsförloppet kan vara förenat med stora svårigheter.”  

(BFS 2013:12) 

 

2.2.2 Höga byggnader- Utrymningskrav 

Räddningstjänsten kan inte utrymma personer som befinner sig över det 

åttonde våningsplanet med hjälp av räddningstjänstens stegbilar (Östman 

m.fl. 2017). Det innebär att högre byggnader utformas med utökad sakerhet 

med alternativa utrymningsvägar att tillgå. Sådana byggnader måste förses 

med minst ett trapphus Tr1. Har byggnaden över 16 våningsplan måste det 

finnas en alternativ utrymningsväg men inte nödvändigtvis ett ytterligare 

Tr1-trapphus (Boverket, 2015). Boverkets allmänna råd angående Tr1 lyder; 
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”Allmänt råd 

Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60. Trapphuset 

bör endast ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen 

mot det fria. Hisschakt kan dock placeras i trapp- huset som en del av samma 

brandcell som trapphuset. Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i 

förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning 

mot det fria. Dörrar mellan trapphuset och brandslussen bör utformas i lägst 

brand- teknisk klass E 30-SC. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen 

bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60-SC. Om brandslussen gränsar till 

förbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell kan dörrar utformas i 

lägst brandteknisk klass EI 30-SC. (BFS 2011:26).” 

 

Avståndet till och inom utrymningsvägar baseras på byggnadens 

verksamhetsklass. För bostäder i verksamhetsklass 3 eller 5B är det 

maximala avståndet till en utrymningsväg 45 meter.  

2.3 Allmänt om sprinklersystem 

Sprinklersystem är ett aktivt brandskydd som är designade för att sprida ut 

vatten, i någon form, i händelse av brand. Vatten är det dominerande medlet 

för att släcka en brand. De tre huvudsakliga egenskaperna hos vatten som 

bidrar till brandsläckning är förmågan till nedkylning, kvävning samt 

blockering av värmestrålning. Nedkylning innebär att vattenånga bildas och 

tar upp stora mängder värme vilket bidrar till nedkylning av branden (Dafo 

2010). Vid avdunstning expanderar vatten 1700 gånger sin ursprungliga 

storlek vilket kväver den lokala syretillförseln (Pedersen m.fl. 2003). 

Faktum är att vid fullständig avdunstning kan syrenivån i ett rum reduceras 

med 10 % som utgörs av volymen 100 m3 (Zhigang och Andrew 2000). 

Ett sprinklersystem är ett aktivt brandskydd uppbyggt av flera 

sprinklerhuvud som monteras till ett vattenledningsnät (Östman m.fl. 2002). 

Vid brand utlöses dessa och ger ifrån sig någon form av vattenspridning 

över det drabbade området. Det är oftast enbart en eller ett fåtal 

sprinklerhuvud som utlöses då dessa reagerar på en lokal värmeökning. 

Detta för att undvika onödig vattenspridning över stora områden (Svenska 

Brandskyddsföreningen 2018). Sprinklersystem har hög tillförlitlighet, ofta 

> 90-95 %. 

2.3.1 Byggnadstyper och riskklasser för sprinklersystem i bostadsmiljö 

Boendesprinklersystem kategoriseras vanligtvis i tre klasser. De tre 

klasserna omfattar olika typer av byggnader, där en bedömning har gjorts, 

beroende på utrymningsmöjligheter för de som vistas i byggnaden (Marioff 
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2012). Indelningen av klasserna redovisas i Tabell 2. Kraven för hur 

klasserna utformas redovisas i Tabell 3. 

Tabell 2: Klassindelning av boendesprinklers. 

Klass Byggnadstyper 

1 Bostadshus med högst fyra lägenheter 

Radhus med tre våningar ovan mark 

En & tvåfamiljhus 

2 Bostäder med upp till åtta våningar 

3 Vårdinrättningar eller delar av dessa med personer som ej kan ta sig 

ut för egen hand 

Byggnader med nio våningar eller mer som är avsedda att användas 

som bostadshus 

 

Tabell 3: Utformningskrav för boendesprinklers. 

Klass Min. vattentäthet Min. varaktighet 

1 2,04 mm/min 10 min 

2 2,04 mm/min 30 min 

3 4,08 mm/min 30 min 

 

Byggnader försedda med sprinklersystem delas även in i olika riskklasser. 

Riskklasserna baseras på byggnadens brandbelastning och används för att 

dimensionera sprinklersystem. Dessa klasser bestämmer faktorer som 

täckningsarea, rördimension, vattentäthet samt varaktighet (Vvsyn 2015). 

Den riskklass som vanligtvis tillämpas för boendemiljöer är Ordinary 

Hazard, som i sin tur delas in i underkategorier enligt Tabell 4. Dessa 

riskklassningar grundas på vattentätheten 5,0 mm/min och olika 

verksamhetsytor. Verksamhetsyta innebär den största yta, inom vilken, ur 

sprinklersynpunkt, samtliga sprinklers förväntas aktiveras (Marioff 2012).  
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Tabell 4: Täckningsareor för riskklass OH-Ordinary Hazard. 

Riskklass Verkningsyta   

OH-1 72 m2 

OH-2 144 m2 

OH-3 216 m2 

OH-4 360 m2 

 

2.4 Traditionell vattensprinkler 

Traditionell, även kallad konventionell vattensprinkler är den vanligaste 

förekommande typen av sprinkler för byggnader. Systemet har som 

huvudsaklig uppgift att rädda egendom framför liv och installeras därför ofta 

i lokaler som lager och industri (Kiruna 2016). 

2.4.1 Systemtyper 

Den traditionella sprinklern kan installeras i form av följande systemtyper; 

våtrörsystem, torrörsystem, förslutningssystem samt grupputlösningssystem 

(Presto 2018).  

Våtrörsystem är det vanligast förekommande sprinklersystemet tack vare 

dess pålitlighet (Vfpfire 2018, Savsjo 2018). I ett sådant system kopplas 

samtliga sprinklerhuvud samman till ett rörnät med trycksatt vatten. Vattnet 

trycksätter i sin tur varje individuellt sprinklerhuvud (Svenska 

Brandskyddsföreningen 2018). I varje sprinklerhuvud sitter en glasbulb som 

en plugg. Då aktiveringstemperaturen för glasbulben uppnås exploderar den 

och det trycksatta vattnet i systemet strömmar ut genom sprinklerhuvudets 

munstycke (Brandskyddföreningen 2018). Sprinklersystem reagerar enbart 

på värme och inte på rök, som t ex. brandvarnare, vilket minskar risken för 

fellarm.  

Till skillnad från ett våtrörsystem finns det inget permanent vattentryck i ett 

torrörsystem. Istället är rörnätet trycksatt med luft. När glasbulben utlöser 

sjunker trycket, vilket möjliggör att vatten kan strömma fram till det 

drabbade sprinklerhuvudet. Detta är fördelaktigt i kalla lokaler där det finns 

risk för frysning av stillastående vatten i ledningssystemet (Presto 2018). 

Torrörsytem har även reducerad risk för ett lokalt läckage i rörnätets 

ledningar (Dafo 2010). 

Förslutningssystem, även kallat preaction, är ett torrörsystem med två 

separata utlösningsmekanismer. Utöver att sprinklerhuvudet utlöser måste 

även en extern branddetektor utlösa. Detta minskar risken för vattenskador 

som kan uppstå vid felfunktion av systemet. Om enbart glasbulben går 

sönder aktiveras inte vattentillförseln. Samtidigt minskar detta säkerheten då 

ett dubbelt antal mekanismer måste fungera (Presto 2018). 
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Grupputlösningssystem utlöses av en branddetektor eller manuellt där flera 

sprinklers kan sättas igång samtidigt. Den största fördelen med detta system 

är att det, med mycket vatten på en lokal area, effektivt hindrar bränder från 

spridning (Presto 2018). 

2.4.2 Munstycken 

Utseendet för ett traditionellt spinklermunstycke kan variera. Det finns i 

utförande som nedåthängande, uppåtriktade och väggmonterade m.fl. där 

nedåtriktad är det vanligast förekommande. Ett sådant sprinklerhuvud ser 

ofta ut som i  

Figur 1 och är uppbyggt av tre huvuddelar, en kropp högst upp, en 

glasampull i mitten samt en spridarplatta längst ner. Vid en viss temperatur 

exploderar glasampullen vilket gör att vatten flödar genom kroppen. Detta 

vatten spolas mot spridarplattan som har uppgiften att fördela vattnet över 

sprinklerhuvudets angivna täckningsyta (Cesprinkler 2015). Ett 

sprinklerhuvud kan även variera mellan standardrespons eller snabbrespons 

vilket indikerar på hur snabbt munstycket utlöser (Svensk standard SS 

883001:2009/INSTA 900-1 2011). 

 

 

Figur 1: Traditionell nedåtriktat sprinkler.  
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2.4.3 Ledningsmaterial 

Det vanligast förekommande ledningsmaterialet för konventionell sprinkler 

är stål i olika utföranden. Eftersom ett sådant system, i de flesta fall ansluts 

till ett separat ledningsnät behöver inte tillverkare eller montör anpassa sig 

efter byggnadens övriga rörmaterial. Ledningsnätet består av olika delar och 

de erhåller olika dimensioner vilket redovisas i Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5: Ledningsdimensioner för traditionellt sprinklersystem (Dafo 2010). 

Ledningstyp Diameter [mm] 

Munstyckesledning 25-50 mm 

Ringledning 65-100 mm 

Huvudledning 100-200 mm 

2.4.4 Vattenåtgång 

Flödet och trycket är ofta högt för ett traditionellt sprinklersystem (Kiruna 

2016). Eftersom dess syfte är att skydda egendom och byggnaden är det högt 

prioriterat att släcka branden snabbt, för att undvika spridning som 

eventuellt hade kunnat skada eller förstöra. Detta i kombination med de 

relativt stora droppstorlekarna bidrar till en kraftig vattenåtgång jämfört med 

alternativa system. 

2.5 Boendesprinkler 

Boendesprinkler skiljer sig från andra sprinklersystem då det är optimerat 

specifikt för bostäder. Detta har medfört en utökad säkerhet såväl som en 

minskning av kostnader och problem vid projektering (Östman m.fl. 2002. 

Svenska Brandskyddsföreningen 2018). Östman menar att grundidén, vid 

framtagandet av boendesprinklers, var att sprinklerhuvudet skulle vara 

utformat och placerat så att det snabbt kunde utlösa och släcka antända 

föremål som gardiner och möbler. På så vis minskar risken för övertändning 

och brand i väggar. Till skillnad från traditionell sprinkler har 

boendesprinkler som huvudsyfte att rädda liv före egendom (Östman m.fl. 

2002).  

2.5.1 Systemtyper 

Till skillnad från konventionell sprinkler ansluts boendesprinklern till 

tappvattensystemet. Därför finns inte samma möjligheter för olika 

systemtyper.  
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2.5.2 Munstycken 

Munstycket på en nedåtriktad boendesprinkler bygger på en traditionell 

sprinkler. Ett exempel på hur en boendesprinkler kan se ut visas i Figur 2 

nedan. 

 

Figur 2: Boendesprinkler. 

2.5.3 Ledningsmaterial 

Då boendesprinkler ansluts till byggnadens lokala tappvattennät kan 

rörledningsmaterialet variera kraftigt. I svensk standard berörs material 

enligt nedanstående punkter, även övriga material kan förekomma enligt 

tillverkares anvisningar (SS 883001:2009/INSTA 900-1 2011). 

• Gjutjärn 

• Stålrör, handelstuber 

• Cementrör 

• Rostfritt stål 

• CPCV 

• Segjärn 

• Galvaniserat stål 

• Gjutjärnsrör, cementlagda 

• Koppar 

Enligt svensk standard får den yttre nominella rördiametern ej understiga 

DN25 (33,7 mm) för stålrör och DN20 (29,6 mm) för kopparledningar i 
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någon del av systemet. Om tillverkare kan bekräfta med beräkning, 

rörförläggning och installation av systemet är DN15 (21,3 mm) den minsta 

accepterade diametern för boendesprinklersystem av typ 1.  

2.5.4 Vattenåtgång 

Vattenåtgången för ett boendesprinklersystem kan variera men är generellt 

mer sparsamt än ett traditionellt system, trots att droppstorleken är liknande 

för båda systemen. Detta beror i första hand på det vattenflöde som 

strömmar genom det lokala tappvattennätet kontra flödet från en dedikerad 

sprinklerpump (Träguiden 2003). 

 

2.6 Dimsprinkler 

Dimsprinklersystemet är ett system som drivs av en pump som genererar ett 

högt tryck i ledningsnätet. Detta tryck ökar ytterligare då systemet aktiveras 

och genererar, genom sprinklermunstycket små droppar likt en dimma, 

vilket visas i Figur 3. Detta innebär att 99 % av vattenvolymen utgörs av 

droppar med diameter mindre än 1 millimeter, vilket ger en stor räckvidd 

(Zhigang och Andrew 2000). Stor räckvidd leder i sin tur till effektiv 

nedkylning och avdunstning (Marioff 2011). Eftersom dimprinklersystemet 

genererar en dimma tillför det även skydd mot värmestrålning för 

omgivande material. Enligt en undersökning som genomförts av Jerome 

(1999) visade sig dimsprinkler vara det bättre systemet vid en jämförelse 

med konventionell sprinkler. En liknande undersökning har genomförts av 

Santangelo (2016) där test på brinnande bilar i ett parkeringshus utfördes. 

Även vid dessa tester visade dimsprinklern högre effektivitet gällande 

brandbekämpning. 
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Figur 3: Aktiverad dimsprinkler (Marioff 2018). 

Då ett sprinklersystem utlöses genererar det en mängd vatten som bidrar till 

blockering av värmestrålning (Marioff 2011). National Research Council of 

Canada har genomfört tester med slutsatsen att aktivering av 

dimsprinklersystem vid brandtillfälle kan reducera brandens värmestrålning 

med 70 % i jämförelse med en obekämpad brand (Zhigang och Andrew 

2000). Zhigang och Andrew (2000) menar även att väldigt små droppar med 

hög densitet har större blockeringsförmåga för värmestrålning än samma 

vattenvolym med större droppar. Avdunstningshastigheten för vatten är 

beroende av ytan som vattnet fördelas på. Vattnets effektivitet att bekämpa 

bränder ökar då droppstorleken minskar eftersom dropparna sprids över en 

större area (Zhigang och Andrew 2000). Droppstorlekens relation till dess 

täckningsarea redovisas i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Total täckningsarea beroende på droppstorlek (0.001m3vatten) (Zhigang och Andrew 2000). 

Droppstorlek [mm] 6 1 0.1 

Totalt antal droppar 8.8 x 103 1.9 x 106 1.9 x 109 

Total täckarea [m2] 1 6 60 

 

Zhigang och Andrew (2000) menar att dimsprinklersystem har en hög 

effektivitet vid bekämpning av brand i flytande såväl som fast material. 

Tester som genomförts av Marioff (2017) resulterade i stora differenser 

mellan de olika systemen där dimsprinkler visade sig vara det mest effektiva 

i att hålla temperaturen på en låg nivå, enligt Figur 4. 
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Figur 4: Temperaturskillnader över tid (Marioff 2017). 

Mängden vattendroppar som når branden beror på olika faktorer, såsom 

flöde och distributionsvinkel, brandens storlek, skydd av bränsle, ventilation 

och rummets utformning (Zhigang och Andrew 2000). Vid utlösning av 

högtryckssprinkler åtgår inte allt vatten till att enbart släcka branden. 

Dropparna som distribueras delas in i de fem följande kategorier (Zhigang 

och Andrew 2000); 

1. Droppar som passerar det utsatta området. 

2. Droppar som penetrerar flammorna och når brandytan där de 

hämmar pyrolysen samt förångas och därmed reducerar syrehalten. 

3. Droppar som träffar tak, väggar och golv. Har som uppgift att kyla 

och skydda omgivningen. 

4. Droppar som avdunstar och bidrar till nedkylning av flammor, 

brandgaser samt värmestrålning. 

5. Droppar som blötlägger närliggande material med syfte att undvika 

brandspridning.  

Då alla bränder är olika är det svårt att specificera fallavstånd för 

vattendroppar. Fallavstånd påverkas av faktorer såsom droppstorlek och 

rummets temperatur. Ju mindre droppstorlek desto långsammare färdas den. 

Vid utrymmen med högt i tak kan detta leda till en försämring av 

brandskyddet eftersom dropparna hinner avdunsta innan de når bränsleytan 

(Sikanen 2014). I Tabell 7 nedan visas fallavstånd med hänsyn till 

droppstorlek samt rumstemperatur. 
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Tabell 7: Fallavstånd med hänsyn till droppstorlek samt rumstemperatur (Zhigang och Amdrew 

2000). 

 Droppdiameter [μm] 

T [⁰C] 1 10 50 100 500 1000 

400 1.5 pm 15 nm 9.1 μm 146 μm 2.5 m 9.9 m 

600 0.88 pm 9 nm 5.5 μm 87 μm 1.5 m 6 m 

800 0.63 pm 6 nm 3.9 μm 63 μm 1.1 m 4.3 m 

1000 0.49 pm 5 nm 3.0 μm 49 μm 0.8 m 3.3 m 

 

Enligt Zhigang och Andrew (2000) kan droppstorlekar delas in i tre 

kategorier som redovisas i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8: kategorisering av droppstorlek. 

Klass Droppstorlek [μm] (90% av volymen) 

1 ≥200 

2 ≥400 

3 ≤400 

 

Dimsprinkler är idag det minst använda sprinklersystemet i byggnader. 

Pedersen m.fl. (2003) hävdar att detta är ett problem och beror på att 

traditionella sprinklerlösningar är mycket bättre dokumenterade. Han menar 

att dimsprinklers är minst lika effektiva som andra system vid användning i 

byggnader. I en rapport från 2003 som Pedersen m.fl. skrivit jämför han 

dimsprinkels med konventionella sprinklers. I rapporten antyder Pedersen 

m.fl. (2003) att dimsprinklern erhåller flera fördelar; bland annat lägre 

vattenförbrukning, mindre rördiameter och lägre totalvikt. Han nämner även 

att vattenångan som uppstår avlägsnar stora mängder rökpartiklar från 

luften. 

2.6.1 Systemtyper  

Dimsprinklersystem är specialutformade med anpassade ledningar, ventiler 

och munstycke för olika typer av byggnader, beroende på verksamhet och 

användningsområde. Det finns tre faktorer som avgör effektiviteten på ett 

dimsprinklersystem. Droppstorlek, antal droppar och hur väl dropparna 

penetrerar lågor. Dessa faktorer varierar beroende på systemtyp (Marioff 

2011). Ett traditionellt sprinklersystem kontra ett dimsprinklersystem har en 

liknande uppbyggnad där tryck, ledningsdimension, ventil samt munstycke 

är systemens skiljande faktorer (Marioff 2011).  
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2.6.2 Munstycken 

 Dimsprinklersmunstycken kan utformas på flera olika sätt och erhåller även 

liknande delar som ett traditionellt och boendesprinklersystem har, såsom 

glasbulben som exploderar då aktiveringstemperatur uppnåtts. Däremot 

skiljer de sig markant från det konventionella systemet vad gäller 

droppstorlek (Marioff 2012). Dimsprinklern har ingen spridningsplatta utan 

har istället flera små mynningar som sprider ut dimman. Ett exempel på ett 

dimsprinklermunstycke visas i Figur 5. 

 

 

 

De sprinkler- och dimmunstycke som aktiveras för en specifik temperatur 

uppnås via en temperaturklassad sprinklerbulb. Beroende på verksamhet och 

önskad aktiveringstemperatur finns olika varianter på bulber enligt följande; 

57 oC (135oF), 68 oC (155 oF), 79 oC (175 oF), 93 oC (200 oF) samt 141 oC 

(286 oF) (Marioff 2011). Tack vare dimman som bildas erhålls stor 

täckningsarea vilket innebär att färre munstycken krävs. Detta resulterar i 

kort installationstid samt är arkitektoniskt tillfredställande (Dafo 2010). 

Då ett system installeras med stängt munstycke erhåller konstruktionens 

ledningar ett konstant tryck på approximativt 12 bar (Dafo 2010). Endast 

munstycken med smälta bulber aktiveras, vilket innebär ytterligare 

minimering av vattenskador (Dafo 2010). 

Vid aktivering tvingas vatten genom mikromunstycket i ett tryck på 100 bar, 

som bildar dimman. Vattnet uppnår högt tryck med hjälp av en 

högtryckspump som aktiveras automtiskt vid brand (Dafo 2010). 

Figur 5: Dimsprinkler av HI-FOG® 2000 Type C40-68C/3 (Marioff 2015). 
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2.6.3 Ledningsmaterial  

Rostfritt stål är ledningsmaterialet som används, detta bidrar till ett närmast 

underhållsfritt system (Marioff 2011). Ledningsdimensioner till 

dimsprinklersystem, som redovisas i Tabell 9 nedan, är väldigt små. Detta 

ger stor flexibilitet gällande hantering såväl som montering av ledningar. 

Vilket i sin tur leder till kort monteringstid och mindre påverkan gällande 

den arkitektoniska designen (Dafo 2010). 

 

Tabell 9: Ledningsdimensioner för dimsprinklersystem (Dafo 2010). 

Ledningstyp Diameter [mm] 

Munstyckesledning 10-15 mm 

Ringledning 22-33.4 mm 

Huvudledning 33.4-60.3 mm 

Den höga täckningsarean som utgörs av dimsprinklern lämnar stort avstånd 

mellan sprinklermunstycken vilket bidrar till minimal materialanvändning 

(Dafo 2010). 

2.6.4 Vattenåtgång  

Ett traditionellt sprinklersystem förbrukar stora mängder vatten vid 

användning vilket orsakar avsevärda skador på byggnad, inredning och 

elektrisk installation. Då ett dimsprinklersystem med hjälp högt tryck avger 

vattendroppar i form av en dimma erfordras en betydligt lägre vattenmängd, 

endast 10 % av vattenmängden för ett konventionellt system krävs vid 

användning av dimsprinkler enligt tillverkare. Detta medför en markant 

minskning av skador orsakat av vatten (Marioff 2011). 

 

2.7 Magasin 

Då det krävs stora mängder vatten under relativt kort tid då ett 

sprinklersystem utlöser krävs vanligtvis ett vattenmagasin. Ett sådant 

magasin kan utgöras av en tank med sugpump, falltank, bassäng eller tank 

med reducerad kapacitet (SS 883001 2009).  

Magasinvolymen varierar beroende på byggnaders storlek, riskklass samt 

sprinklersystemets vattenåtgång under drift. Om ett system är dimensionerat 

efter riskklass OH-1 skall bassängen kunna försörja sprinklersystemet med 

vatten under 60 minuter vid full drift, vilket innebär att samtliga 

sprinklerhuvuden är aktiverade på ett våningsplan. Enligt svensk standard 
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(SS 883001:2009) skall magasinets vattennivå öka med minst 1,0 m samt 

erhålla islucka i de fall där den lägsta vattentemperaturen underskrider 4 ℃. 

Vid användning av boendesprinkler erfordras inget magasin då ett sådant 

system kopplas till byggnadens lokala tappvattennät som skall kunna 

försörja systemet med vatten vid eventuell brand.  

2.8 Dimensionering av sprinklersystem och placering av 

sprinklerhuvuden 

För att dimensionera ett sprinklersystem i riskklass OH-1 används samma 

metoder för traditionell sprinkler såväl som för boendesprinkler samt 

dimsprinkler. Systemet skall kunna vara aktivt i upp till 60 minuter.  

Enligt Sikanen (2014) beräknas vattenflödet för ett sprinklerhuvud genom 

Ekvation 1 där q är flödet [l/min], p är tryck [bar] och K är en faktor som 

beror på flödet och trycket. 

 

𝑞 = 𝐾 ∙ √𝑝   (1) 

 

För att bestämma minimalt antal sprinklerhuvud, n, som erfordras per 

våningsplan divideras verkningsytan, A [m2], med den yta som varje enskilt 

sprinklerhuvud maximalt kan täcka, Ax [m
2], enligt Ekvation 2. 

 

𝑛 =
𝐴

𝐴𝑥
   (2) 

 

För att beräkna systemets totala dimensionerande flöde Q [l/min], alltså det 

flöde som verkar på ett våningsplan i objektbyggnaden, multipliceras 

vattentätheten [mm/min] med verkningsytan. Vattentäthet är den mängd 

vatten som ett sprinklersystem kräver i millimeter vatten per minut. 

Verkningsytan är den yta som samtliga sprinklers förväntas kunna aktiveras 

inom. Den erfordrade ytan avgör vilken riskklass byggnaden tilldelas. För 

att beräkna det totala dimensionerande flödet används Ekvation 3. 

 

𝑄 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝐴  (3) 
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Vid dimensionering av sprinklerbassängsvolym, V [m3], multipliceras det 

totala dimensionerande flödet Q med varaktigheten, T [min], för 

sprinklersystemet enligt Ekvation 4. 

 

𝑉 =
𝑄∙𝑇

1000
   (4) 

 

För beräkning av utnyttjandegrad, U [%], divideras lägenhetens totala area, 

A1 [m
2], med lägenhetens totala antal sprinklermunstycken, n1 [m

2], som 

multiplicerats med dess täckningsarea enligt Ekvation 5. 

 

𝑈 =
𝐴1

𝑛1∙𝐴𝑥
   (5) 

 

Enligt svensk standard (SS 883001:2009/INSTA 900-1 2011) bör det minsta 

avståndet mellan två sprinklers vara 2,4 meter såvida sprinklertillverkaren 

inte anger annat. Detta för att eliminera risk för nedkylning av närliggande 

sprinklerhuvuds glasbulb och orsaka att den inte aktiveras trots behov. Om 

byggnadens utformning gör det oundvikligt att hålla sig till svensk standard 

skall nedkylning förhindras med hjälp av skärmar.  

I bostadsmiljöer är minimimått mellan sprinkler och vägg 100 mm. 

Nedåtriktad och uppåtriktad sprinkler skall placeras med minst 900 mm 

avstånd till hinder såsom ljusarmaturer och köksfläktar. I fall då sprinklern 

placeras närmre finns det risk att vattnet inte kan ta sig under och förbi 

hindret. Avstånd mellan nedåtriktad sprinkler och kontinuerliga hinder som 

pelare och balkar förklaras i svensk standard (SS 883001:2009/INSTA 900-

1 2011) enligt Figur 6 och Tabell 10.    

 

Figur 6: avstånd till hinder för nedåtriktade sprinkler. 
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Tabell 10: avstånd till hinder för nedåtriktade sprinkler. 

Avstånd från sprinkler till sidan på 
hindret (A) 

Maximalt tillåtet avstånd för 
spridarplattor ovanför hindrets nedre 

del (B) 

Mindre än 300mm 0 

300 mm till mindre än 450 mm 0 

450 mm till mindre än 600 mm 25 mm 

600 mm till mindre än 750 mm 25 mm 

750 mm till mindre än 900 mm 25 mm 

900 mm till mindre än 1050 mm 75 mm 

1050 mm till mindre än 1200 mm 75 mm 

1200 mm till mindre än 1350 mm 125 mm 

1350 mm till mindre än 1500 mm 175 mm 

1500 mm till mindre än 1650 mm 175 mm 

1650 mm till mindre än 1800 mm 175 mm 

1800 mm till mindre än 1950 mm 225 mm 

1950 mm till mindre än 2100 mm 275 mm 

Över 2100 mm 350 mm 
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3 Objektsbeskrivning 

Objektet som står i centrum för detta projekt är väsentligt för att kunna 

applicera beräkningar samt utplaceringar av sprinklermunstycken. 

Byggnaden är ritad av praktiserande arkitekter vilket borgar för en realistisk 

utformning. Då det är projekterat som ett flerbostadshus passar dess profil 

väl in på det undersökningen skall uppnå. 

3.1 Byggnaden 

Arbetet utgår ifrån en teoretisk byggnad som är en del av ett 

forskningsprojekt som genomförs av forskningsinstitutet RISE (Research 

Institutes of Sweden). Byggnaden består av ett entréplan i betong och 

därefter 21 våningsplan bestående av trästomme vilket, om det byggdes, 

skulle göra det till världens idag högsta träbyggnad. Den beräknade 

livslängden är 100 år. Den information om objektet som behandlas i detta 

arbete är hämtad från RISE forskningsmaterial. Exempelritningarna är 

utförda av White arkitekter som är en del i projektet. 

Bruttoarean är 400 m2 per våningsplan varav 300 m2 är boarea. Varje 

våningsplan, exklusive entréplanet, omfattar 4-5 lägenheter, se Figur 7.  

Beräkningar som utförs i detta arbete avser dels bruttoarean utan väggar, 

dels lägenhet 1 som består av 3 rum och kök och utgör 69 m2 exklusive 

innerväggar. Lägenhet 1 är en separat brandcell. 

 

Figur 7: Generell planlösning för lägenhetspla (White arkitekter). 
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3.2 Konstruktion  

Minst 85 % av konstruktionen består av trä, exklusive grundläggning och 

entréplan. Kärnan av byggnadens konstruktion kommer vara uppbyggd av 

KL-trä och resterande utgörs av pelar-balk system i limträ enligt Figur 8. 

 

Figur 8: Stomsystem av KL-trä kombinerat med pelar-balk system (White arkitekter). 

 

3.3 Brandskydd 

Eftersom byggnaden består av 22 våningsplan och en allmänt komplex 

konstruktion krävs en analytisk dimensionering ur ett brandtekniskt 

perspektiv. Den analytiska dimensioneringen analyserar balansen mellan 

aktivt och passivt brandskydd samt vad som krävs för att förhindra en 

eventuell kollaps av byggnaden orsakad av brand. Byggnaden dimensioneras 

i första hand så att konstruktionen kan motstå ett brandförlopp under 120 

minuter (R120). En därpå följande analytisk dimensionering kommer att 

avgöra om detta är tillräckligt eller ej. 
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4 Metod och genomförande 

Data samt information som använts i studien består av primär- och 

sekundärdata.   

Samhällets minimikrav på brandskydd ställs i bland annat avsnitt 5 i 

Boverkets byggregler, BBR. Så reglerna är en viktig utgångspunkt när 

byggnaders brandskydd utformas. Därutöver används också svenska 

standarder för sprinklersystem som en teoretisk bas. Information rörande 

enskilda sprinklersystem tas från respektive tillverkares produktdatablad 

vilka grundar sig i oberoende tester. 

4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa delen av detta projekt grundar sig i litteraturstudier från 

diverse böcker, artiklar och websidor som rör ämnet samt genom dialoger 

med tillverkare och forskare med brand och sprinkler som huvudområde. 

Litteraturstudier och intervjuer har lett till kunskap kring olika typer av 

sprinklersystem och hur dessa fungerar tekniskt samt dess utformning. För 

att ta fram väsentlig fakta kring de berörda områdena har noggranna 

litteraturstudier samt dialoger med sakkunniga och oberoende parter utförts, 

vilket har bidragit till en ökad reliabilitet.  

4.2 Kvantitativ metod 

Utifrån de fakta som tagits fram genom kvantitativa metoder har 

beräkningsmodeller med hög validitet för projektet tagits fram. Viktiga 

aspekter för att göra denna beräkning är vattenåtgång, spridning per 

sprinkler, totalt antal sprinklerhuvud samt magasinvolymer. Beräkningarna 

har gjorts på tre olika sprinklersystem och har applicerats på samma 

byggnad. Detta har resulterat i en bra grund för bedömning av de olika 

systemens skiljaktigheter samt vilka för-och nackdelar de innebär. 

Sprinklerhuvud har placerats efter svensk standard och tillverkares 

rekommendationer på en planritning för en lägenhet i den studerade 

byggnaden. Detta har gjorts för att få en tydlig bild på de olika systemens 

effektivitet med hänsyn till vattenförbrukning och täckningsarea.  

4.3 Data 

Data som tagits fram baseras på tester som utförts och publicerats av SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2015), produktinformation från 

dimsprinklertillverkaren Marioff AB samt andra tillverkare. 
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Det finns inga primärdata då inga praktiska tester har genomförts specifikt 

för detta projekt. Genomförandet utgår helt från litteraturstudier på andras 

mätvärden, forskning och information. I detta arbete sammanställs och 

analyseras dessa data. 

4.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Arbetet grundar sig på ett urval av de tre vanligaste sprinklerstyperna vilkas 

egenskaper och tekniska prestanda jämförs. Data för respektive 

sprinklersystem är tagna från olika sprinklersystemtillverkares datablad. 

Validiteten i dessa data kan dock betraktas som god då data baseras på tester 

utförda av ackrediterade institut enligt certifierade metoder. 

Beräkningsmetoderna som används är generella för sprinklers och kan 

därmed anses ha hög reliabilitet. De personer som har varit involverade i 

dialoger kan bedömas ha hög kunskap och trovärdighet då de verkar eller 

har verkat vid oberoende forskningsinstitut. 

Eftersom arbetet begränsar sig till sprinklerns fysiska påverkan på en 

byggnad har validiteten kunnat hålla en hög nivå. 

4.5 Genomförande 

För att uppnå arbetets mål och syfte har följande process genomförts. 

4.5.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien tas sekundärdata och viktig information fram med hjälp av 

vetenskapliga artiklar, studie av standardisering inom ämnet, värden från 

sprinklertillverkares datablad samt övrigt material som berör ämnet. Utifrån 

litteraturstudien kan ett urval av de relevanta aspekterna göras. 

4.5.2 Fallstudie 

I fallstudien jämförs de olika systemen med hjälp av beräkningar och den 

teori som sammanställts utifrån litteraturstudien. De värden som beräknas 

appliceras på objektet som i detta fall är ett bostadshus med 22 våningsplan. 

4.5.3 Resultat och analys 

Resultaten för fallstudien sammanställs och redovisas med hjälp av tabeller 

och figurer som ger en bild av hur de olika systemen skiljer sig åt och även 

vilka likheter de har. Resultatet visar en allmän bild av systemens 

egenskaper samt hur de påverkar den studerade byggnaden. 
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Analysen består av två delar. I den första delen analyseras de beräknade 

värdena och i den andra delen sker en analys om de olika system som 

baseras på litteraturstudien. 
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel omfattas av två delar där det första delkapitlet består av 

beräkningar med tillhörande resultat som innehåller siffror och värden för 

sprinklersystemen. Det omfattar även utplacering av sprinklermunstycken i 

lägenhet 1 för att få en översikt av systemens effektiva täckningsyta. 

I den andra delen av kapitlet ställs resultaten mot varandra och analyseras 

med koppling till den teorin som ligger till grund för undersökningen. 

5.1 Beräkning och resultat av sprinklersystem för 400 m2 

Tre olika typer av sprinklers har ingått i beräkningarna för dimensionering 

av ett sprinklersystem för byggnaden. De system som berörs är traditionell 

sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler. Beräkningarna har applicerats 

på ett slumpmässigt utvalt våningsplan med en specifik planlösning. I detta 

fall rör det sig om ett plan som omfattar fyra lägenheter. Samtliga lägenheter 

är unika i utformning och storlek. Den totala bruttoarean för våningsplanet 

är 400 m2. Beräkningar har utförts på vattenflöde per sprinkler, totalt antal 

sprinklerhuvud, totalt dimensionerande flöde samt magasinvolymer.   

För att kunna placera sprinklermunstyckena i lägenheten (brandcellen) är 

munstyckenas täckningsyta som redovisas nedan väsentlig. 

• AT: 12,25 [m2] (traditionell sprinkler) Vt: 6,5 [mm/min] 

• AB: 13,7 [m2] (boendesprinkler)  

• AD: 25 [m2] (dimsprinkler) Vt: 1,5 [mm/min] 

5.1.1 Flödesberäkning 

För att beräkna flödet för ett enskilt sprinklerhuvud enligt Ekvation 1 

används K-faktorer samt vattentryck tagna från tillverkares datablad. Denna 

beräkning är väsentlig för att uppskatta det teoretiska vattenutsläppet vid en 

brand då det är osannolikt att samtliga sprinklers i praktiken skulle utlösa 

över ett helt våningsplan.  

5.1.1.1 Traditionell Spinkler 

• K-faktor:  K: 80 [metric] 

• Vattentryck:  p: 1 [bar] 

• Vattenflöde:   q: [l/min]: 80 ∙ √1 = 80 𝑙/𝑚𝑖𝑛 
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5.1.1.2 Boendesprinkler 

• K-faktor:  K: 43 [metric] 

• Vattentryck:   p: 0,49 [bar] 

• Vattenflöde:  q: [l/min]: 43 ∙ √0,49 = 30,3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 
5.1.1.3 Dimsprinkler 

• K-faktor:  K: 4,1 [metric] 

• Vattentryck:  p: 80 [bar] 

• Vattenflöde:   q: [l/min]: 4,1 ∙ √80 = 36,7 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

5.1.2 Beräkning av antal sprinklerhuvud 

Beräkning av antal sprinklerhuvud har genomförs med Ekvation 2. Att 

kunna begränsa antalet sprinklerhuvud har estetiska, kostnads- samt 

underhållmässiga fördelar. Täckningsarea per sprinklerhuvud är tagen från 

tillverkares datablad samt tidigare liknande undersökningar som genomförts 

av Arvidson (2015).  

5.1.2.1 Traditionell sprinkler 

• Total Verkningsyta per våningsplan:  A: 400 [m2] 

• Täckningsarea per sprinklerhuvud:  AT: 12,25 [m2] 

• Antal sprinklerhuvud per våningsplan:  n: 
400

12,25
= 33 𝑠𝑡 

5.1.2.2 Boendesprinkler 

• Total Verkningsyta per våningsplan:  A: 400 [m2] 

• Täckningsarea per sprinklerhuvud:  AB: 13,7 [m2] 

• Antal sprinklerhuvud per våningsplan:  n: 
400

13,7
= 30 𝑠𝑡 

5.1.2.3 Dimsprinkler 

• Total Verkningsyta per våningsplan:  A: 400 [m2] 

• Täckningsarea per sprinklerhuvud:  AD: 25 [m2] 
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• Antal sprinklerhuvud per våningsplan:  n: 
400

25
= 16 𝑠𝑡 

 

5.1.3 Beräkning av magasinvolymer 

För att beräkna volymen på eventuell sprinklerbassäng som krävs används 

Ekvation 3 samt Ekvation 4. Magasin kan behöva placeras i eller utanför 

byggnaden. Visar det sig att magasinet behöver vara väldigt stort kan det 

orsaka konsekvenser som gör att det inte blir hållbart att använda tillhörande 

sprinklersystem. 

Observera att ingen beräkning krävs för boendesprinkler då systemet ansluts 

direkt till byggnadens tappvattenledning. 

 
5.1.3.1 Traditionell sprinkler 

• Vattentäthet:  Vt: 6,5 [mm/min] 

• Verkningsyta:   A: 400 [m2] 

• Totala Dim. Flöde: Q: 6,5 ∙ 400 = 2600 [l/min] 

• Varaktighetstid: T: 60 [min] 

• Magasinvolym: V: 
(2600∙60)

1000
= 156 [m3] 

 
5.1.3.2 Dimsprinkler 

  

• Vattentäthet:  Vt: 1,5 [mm/min] 

• Verkningsyta:   A: 400 [m2] 

• Totala Dim. Flöde: Q: 1,5 ∙ 400 = 600 [l/min] 

• Varaktighetstid: T: 60 [min] 

• Magasinvolym: V: 
(600∙60)

1000
= 36 [m3] 

5.1.4 Resultat  

Efter beräkningar av vattenflöde på de olika sprinklertyperna framgår en markant 

skillnad mellan traditionell sprinkler och de två övriga systemen. Traditionell 
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sprinkler avger mer än dubbelt så mycket vatten per minut. Den har även det 

högsta dimensionerande flödet vilket leder till att dess vattenmagasin blir 

betydligt större än resterande system. Det system som erhåller lägst vattenflöde 

per sprinkler är boendesprinklern, notera dock att dess täckningsarea är ca 

hälften av den för dimsprinklern. Detta resulterar i att nästan dubbelt så många 

sprinklerhuvuden krävs i relation till dimsprinklers för att täcka verkningsytan på 

400 m2. Resultaten för de olika systemen kan avläsas i Tabell 11. Observera att 

resultaten i Tabell 11 baseras på ett teoretisk tomt plan med arean 400 m2. Alltså 

har inga väggar eller andra avskärmande hinder inkluderats i beräkningarna. 

Tabell 11: Sammanställning av resultat för olika sprinklersystem. 

Beräknat Beteckning Traditionell 
sprinkler 

Boendesprinkler Dimsprinkler 

Flöde/ 
sprinklerhuvud 

[l/min] 

Z 80 30,3 36,7 

Flöde / 
sprinklerhuvud 

[l/h] 

Zh 4800 1818 2202 

Totalt antal 
sprinklers [st] 

n 33 30 16 

Totalt dim. Flöde 
[l/min] 

Q 2600 800 600 

Area per sprinkler 
[m2] 

AT 12,25 13,7 25 

Magasinvolym 
[m3] 

V 156 - 36 

5.2 Beräkning och resultat av utnyttjandegrad och placering för en 

lägenhet 

Nedan redovisas de beräkningar samt utplaceringar av munstycken som 

utförts för Lägenhet 1. 

5.2.1 Traditionell sprinkler 

Här presenteras resultatet för traditionella sprinklers då de appliceras i den 

aktuella lägenheten. Då täckningsarean för sprinklern är 12,25 m2 krävs 

installation av två munstycken i de större rummen, vilket visas i Figur 9 

nedan. Det minsta avståndet mellan flera munstycken baseras på svensk 

standard och är 2,4 m. Observera att utnyttjandegraden är beräknad på 

lägenhetens totala area och samtliga sprinklermunstycken. Figur 9 visar 
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endast utplacering av munstycke samt täckningsarean av två sprinklers i ett 

rum. 

Resultat redogörs i punktform nedan. 

• Totalt erfordrade sprinklerhuvud: 10 st. 

• Totalt dim. Flöde lägenhet 1: 800 l/ min 

• Utnyttjandegrad:  56 %  

• Överflödig vattenmängd:  352 l/min 

 

Figur 9: Visualisering av utplacering för traditionella sprinklermunstycke. 

5.2.2 Boendesprinkler  

Även vid placering av boendesprinkler har svensk standard varit 

utgångspunkt. Då boendesprinklern har större täckningsarea jämfört med 

den traditionella sprinklern skiljer sig utnyttjandegraden. Antal sprinklers 

som är nödvändiga är det samma som för traditionell sprinkler. Observera att 

utnyttjandegraden är beräknad på lägenhetens totala area och samtliga 

sprinklermunstycken. Figur 10 visar endast utplacering av munstycke samt 

täckningsarean av två sprinklers i ett rum. 

Resultat redogörs i punktform nedan. 

• Totalt erfordrade sprinklerhuvud: 10 st. 
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• Totalt dim. Flöde lägenhet 1: 303 l/ min 

• Utnyttjandegrad:  50,4 %  

• Överflödig vattenmängd:  150 l/min 

 

Figur 10: Visualisering av utplacering för boendesprinklermunstycke. 

5.2.3 Dimsprinkler  

Tack vare dimsprinklerns stora täckningsarea krävs enbart ett munstycke per 

rum för lägenhet 1. Observera att utnyttjandegraden är beräknad på 

lägenhetens totala area och samtliga sprinklermunstycken. Figur 11 visar 

endast utplacering av munstycke samt täckningsarean av en sprinkler i ett 

rum. 

Resultat redogörs i punktform nedan. 

• Totalt erfordrade sprinklerhuvud: 6 st. 

• Totalt dim. Flöde lägenhet 1: 220 l/ min 

• Utnyttjandegrad:  46 %  

• Överflödig vattenmängd:  118 l/min 
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Figur 11: Visualisering av utplacering för dimprinklermunstycke.  

5.2.4 Beräkning av utnyttjandegrad för lägenhet 1 

Utnyttjandegraden beräknas för att redogöra till vilken grad de olika 

sprinklersystemen utnyttjar dess vattenutsläpp kontra den mängd som är 

överflödig. Med överflödig vattenmängd menas den mängd vatten som inte 

behövs vid bekämpning av branden. Antal sprinklerhuvud är baserade på 

arean för lägenhetens rumsstorlek samt sprinklermunstyckenas 

täckningsarea. Sprinklermunstyckena har placerats i en planritning så att de 

täcker 100 % av lägenhetens totala area på 69 m2. Dessa beräkningar utförs 

med Ekvation 5. 

• Area lägenhet 1: A1: 69 [m2] 

• Antal sprinklerhuvud: nT: 10 [st] (traditionell sprinkler) 

nB: 10 [st] (boendesprinkler) 

nD: 6 [st] (dimsprinkler) 

• Traditionell sprinkler: U: 
69

10∙12,25
= 56,3 [%] 

• Boendesprinkler: U: 
69

10∙13,7
= 50,4 [%] 
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• Dimsprinkler:   U: 
69

6∙25
= 46 [%] 

• Överflöd traditionell sprinkler: 100 − 56,3 = 43,7%  

(352 l/ min) 

• Överflöd boendesprinkler:  100 − 50,4 = 49,6%  

(150 l/ min) 

• Överflöd dimsprinkler:  100 − 46 = 54%        

(118 l/min)  

5.3 Analys av resultat generellt för systemen 

Här analyseras de resultat som framställdes i Tabell 11. 

I Figur 12 sammanställs flödet i liter per minut för de olika systemen. Trots 

att boendesprinklern har det mest fördelaktiga flödet per sprinklerhuvud 

levererar dimsprinklern lägst totalt dimensionerande flöde och därmed minst 

vattenutsläpp över hela systemet vilket stämmer överens med 

undersökningar som genomförts av Pedersen m.fl. (2003). Detta beror på att 

dimsprinklersystemet lyckas leverera samma täckningsyta med ca halva 

antalet sprinklers.  

 

Figur 12: a) Flöde sprinklerhuvud. b) totalt dimensionerande flöde. 

Beroende på den stora skillnaden i det totala dimensionerande flödet varierar 

även magasinvolymen kraftigt enligt Figur 13.  
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Figur 13: Volymer för sprinklermagasin. 

För att få en bättre uppfattning om hur stora volymer det rör sig om har en 

omräkning gjorts där magasinens area beräknas med höjden för ett 

våningsplan på objektsbyggnaden. Utifrån detta kan en klar bild ges av hur 

stor procent magasinen skulle ta upp i förhållande till ett våningsplan enligt 

Figur 14. Ett sprinklermagasin för ett traditionellt system utgör 15 % av ett 

våningsplans totala area, beräknat med en takhöjd på 2,7 m. Detta motsvarar 

ca 60 m2 vilket är större än två av de fyra lägenheter som presenterades i 

Figur 7. Det magasin som behövs för att förse dimsprinklersystemet med 

vatten utger 3 % av våningsplanet vilket motsvarar 13 m2, alltså ca 1/5 av 

upptagningsytan för ett magasin till traditionell sprinkler. Observera att 

boendesprinklers inte tagits med i vidare analys då dess magasinvolym är 

obefintlig. 

 

Figur 14: Förhållande av upptagningsyta mellan sprinklermagasin och våningsplan. 
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5.3.1 Traditionell sprinkler 

Resultatet visar att traditionell sprinkler är det minst gynnsamma alternativet 

av de tre sprinklersystemen, på grund av dess begränsade täckningsarea i 

kombination med det höga vattenflödet. Systemet har störst vattenåtgång 

vilket direkt leder till stor magasinvolym samt hög risk för direkta 

vattenskador vid bekämpning av brand på byggnaden. Trots det höga flödet 

erhåller traditionella sprinklerhuvuden en relativt låg täckningsarea, detta 

leder till att fler sprinklers måste installeras för att uppfylla brandkraven. 

Den begränsade täckningsarean bidrar även till en ökad risk till att fler än ett 

sprinklerhuvud aktiveras vid brand. Ur ett skadeperspektiv på byggnaden 

kan detta bli problematiskt då systemet har ett högt vattenflöde på ca 80 

l/min per sprinklerhuvud.  

5.3.2 Boendesprinkler 

Boendesprinkler visar sig vara ett mer gynnsamt alternativ än den 

traditionella sprinklern. Då boendesprinklersystemet ansluts till byggnadens 

lokala tappvattennät erfordras ingen form av vattenmagasin. Ett 

vattenmagasin kan i andra fall bli stort och kräver då någon form av yta från 

byggnad eller tomt. Resultat av fallstudien visar att boendesprinklers 

vattenflöde stämmer bättre överens med det flöde som presenteras av 

dimsprinklers än med det för traditionella. Däremot kan boendesprinklers 

inte uppnå den täckningsarea som dimsprinklers kan. Detta beror, med stor 

sannolikhet, på de båda systemens skiljaktigheter rörande vattentryck. 

Undersökningen resulterar i att boendesprinklersystemet kräver dubbelt 

antal sprinklerhuvud i jämförelse med dimsprinkler. Därför drabbas 

byggnader som är utrustade med boendesprinklers av liknande problem som 

traditionella sprinklers, alltså att flera sprinklerhuvud sannolikt behöver vara 

aktiva vid brand.  

5.3.3 Dimsprinkler 

Dimsprinklers, som är det minst beprövade systemet för byggnader, visar sig 

prestera bäst på flera punkter vilket stämmer överens med den undersökning 

Jerome genomfört redan 1999. Trots att detta system har något högre 

vattenflöde än boendesprinklers blir dess totala dimensionerande flöde lägre. 

Som Zhigang och Andrew (2000) nämnt visar det sig att dimsprinklerns 

höga tryck bidrar till att de små vattendroppar som bildas täcker en större 

area än de resterande sprinklersystemen. Detta samtidigt som mindre vatten 

åtgår. Dimsprinklers är det system som i teorin har lägst negativ påverkan på 

byggnaden. Detta beror på dess låga dimensionerande flöde samt att de små 

droppar som avges från systemet lätt förångas innan det når någon yta på 

konstruktionen samt att dropparna även blockerar en stor del av 

värmestrålningen som uppkommer. Detta leder till nedkylning och en 

minskad risk för spridning av branden (Zhigang och Andrew 2000). 
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Som Sikanen (2014) nämnt kan den fina droppstorleken göra att stor del av 

det vatten som släpps ut från dimsprinklern förångas, vilket inte har 

behandlats i beräkningarna. Förångas dropparna innebär det att mindre 

vatten kan skada byggnaden, men om för stor andel av dropparna skulle 

förångas kan detta innebära att sprinklern får svårigheter att släcka branden. 

Detta nämner även Sikanen (2014) som ett problem vid dimensionering av 

dimsprinklersystem. 

5.4 Analys av resultat för enskild lägenhet  

Här sammanställs de beräkningar och resultat som gjorts på lägenhet 1. 

Utnyttjandegraden för systemen varierar med ett spann på ca 10 % där 

traditionell sprinkler har högst kapacitetsfaktor och dimsprinkler har lägst. 

Överflöd avser den mängd vatten som ej utnyttjats av sprinklersystemen i 

förhållande till rumsarean. Att just dimsprinklern har lägst utnyttjandegrad 

beror på att dess täckningsyta är så pass stor i förhållande till de mindre 

rummen i lägenheten. Trots detta är dimsprinkler det system som ödslar 

minst mängd vatten tack vare dess låga flöde. En tydligare bild av detta 

redovisas i Figur 15 nedan. 

 

Figur 15: Förhållande mellan vattenförbrukning och överflöd. 

Eftersom det traditionella sprinklersystemet kräver högre antal 

sprinklermunstycken resulterar detta i ett högt dimensionerande vattenflöde. 
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I fyra av lägenhetens sex rum krävs två sprinklerhuvuden där båda 

munstyckena sannolikt aktiveras vid brand, vilket resulterar i att 160 liter 

vatten lämnar systemet per minut. En dimsprinkler uppnår samma resultat 

men avger endast 36,7 liter under samma tidsperiod. Resultaten visar att 

dimsprinklermunstycket procentuellt är överdimensionerat och hade, med 

stor sannolikhet, presterat på en högre nivå om dess täckningsarea varit mer 

anpassad för lägenhetens rumsstorlek. Som nämnts tidigare har det 

traditionella sprinklersystemet den procentuellt bästa utnyttjandegraden. 

Däremot avger det ca tre till fyra gånger mer vatten än de andra systemen. 

Detta innebär att den överflödiga vattenmängden för det traditionella 

systemet överskrider de övriga systemens totala vattenåtgång. Det totala 

överflödet för systemet beräknat på varaktigheten för OH-1 som är 60 min 

redovisas i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16: Totalt vattenöverflöd efter 60 minuters varaktighet. 

Denna analys grundas helt i systemens flöde kontra täckningsyta. Därför är 

det viktigt att komma ihåg att tekniken för traditionell sprinkler och 

dimsprinkler skiljer sig åt. Dimsprinklers har visat sig vara mer effektiva än 

traditionella sprinklers, vilket innebär att ett dimsprinklersystem i själva 

verket hade utfört släckningsarbetet på en kortare tid och därmed inte hunnit 

släppa ut lika mycket vatten.  

5.5   Ledningsmaterial 

Ledningsmaterialen hos de tre systemen skiljer sig praktiskt taget inte åt, då 

det mest förekommande är rostfritt stål. Boendesprinklersystemets 

ledningsnät kopplas däremot till de kommunala tappvattenledningarna vilket 

gör att ledningarnas material kan variera. Dimsprinklersystemet har relativt 

små ledningsdimensioner i förhållande till det traditionella systemet som 

redovisas i Tabell 5 samt Tabell 10. Anledningen till detta är att 
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dimsprinklersystemet erhåller mycket högre tryck och har samtidigt mindre 

vattenflöde kontra det konventionella systemet. De små dimensionerna leder 

till lättare montering samt har mindre inverkan på den arkitektoniska 

utformningen av byggnaden samtidigt som de stora ledningarna hos det 

traditionella systemet tar mer plats, påverkar och begränsar byggnadens 

utformning negativt. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel förs en ingående diskussion kring arbetets metod och resultat 

samt de slutsatser som dras med hänsyn till teori och resultat. Här analyseras 

eventuella brister, felkällor och övriga faktorer som ej tagits till hänsyn men 

som eventuellt hade påverkat resultatet av arbetet. 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom kvalitativ information alltid faller ut i en tolkning för mottagaren 

finns alltid en risk för misstolkning av fakta. I detta projekt har den 

kvalitativa delen utgjort majoriteten av arbetet, för att syfte och mål skall 

kunna uppnås. Därför har det varit av stor vikt att samla fakta från så många 

opartiska och granskade källor som möjligt. Kan samma tolkning göras från 

flera olika källor, som i sin tur leder till liknande tendenser eller resultat ökar 

reliabiliteten för arbetet markant. Sprinklerdata har tagits från flera 

tillverkares hemsidor och datablad men endast en tillverkare har varit aktiv 

och bidragit med information via dialoger. Därför har det varit viktigt att 

vara kritisk och kunna avgöra vilken information som är väsentligt och vad 

som ligger till företagets favör och egen vinning. Detta kritiska urval har 

gjorts genom att matcha tillverkarens påståenden med fakta som stärks från 

sakkunniga forskare som är opartiska kring ämnet.  

Den kvantitativa metoddelen är inte lika omfattande som den kvalitativa 

delen men är ändå lika essentiell för resultatet och arbetet i sin helhet. De 

beräkningsmodeller som tagits fram för detta projekt baseras på omfattande 

tidigare beräkningsrapporter. Utifrån dessa beräkningar har förenklingar och 

tolkningar utförts för att kunna framställa relevanta formler och resultat för 

detta arbete. Denna förenkling har gjort att eventuella felberäkningar 

minimeras, vilket leder till ett mer trovärdigt och sanningsenligt resultat.   

Metoden som används för att placera ut sprinklermunstycken i lägenheten 

har enbart haft svensk standard som utgångspunkt gällande minimimått samt 

det faktum att 100 % av lägenhetsytan skulle täckas. Detta kan i viss mån ge 

en felaktig bild för hur det skulle se ut i verkligheten. Men eftersom samtliga 

system hade samma förutsättningar kunde ett rimligt resultat uppnås.  

 

 

 



43 

Gustavsson & Renström 

6.2 Resultatdiskussion 

I det första resultatet som presenteras, vilket rör en allmän beräkning för ett 

helt våningsplan, kan en tydlig fördel till dimsprinklers utläsas. Detta 

stämmer överens med de teoretiska utgångspunkter där flertalet källor 

kommit fram till samma resultat. Eftersom att dimsprinklers har så hög 

täckningsarea jämfört med boende -och traditionell sprinkler blir den 

överlägsen vad gäller antal munstycken för ett tomt plan på 400m2. 

Boendesprinklern visade sig ha lägst flöde per munstycke, men det 

dimensionerande flödet, alltså det flöde som beräknas för ett helt 

våningsplan, visade sig vara lägst för dimsprinkler. Även detta berodde på 

dimsprinklerns överlägsna täckningsarea, vilket leder till att färre 

munstycken krävdes. Denna undersökning genomfördes för att få en 

uppfattning om vilket system som presterar bäst i teorin. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att denna beräkning är teoretiskt och utan några fysiska hinder 

eller väggar på våningsplanet. Byggnaden är ej utformad på detta vis i 

praktiken, vilket har gjort det viktigt att undersöka de olika systemens 

egenskaper för en brandcell. 

När systemen applicerats på en lägenhet upprepades samma mönster som 

tidigare. Dimsprinklerns stora täckningsarea i kombination med lågt flöde 

resulterade i att de resterande systemen inte håller samma effektivitet vilket 

även stämmer överens med Santangelos undersökningar som utfördes 2016. 

Det traditionella systemet är det som presterar sämst vad gäller vattenåtgång. 

Detta beror med stor sannolikhet på att ett sådant system är framtaget för att 

rädda byggnad och dyrbar egendom. Boendesprinklern har ett vattenflöde 

som verkar skonsamt för byggnaden och dess konstruktion. Däremot gör 

detta flöde att täckningsarean blir begränsad, vilket i sin tur leder till att fler 

munstycken måste installeras eller utlösas. Det låga tryck som driver ett 

boendesprinklersystem kan bli ett problem vid användning på höga 

byggnader. Med tanke på tryckfall och risken att systemet inte får tillräckligt 

med vatten vid en brand gör att boendesprinkler till ett mindre bra alternativ 

för höga byggnader. 

Enligt Figur 9, 10 och 11 kan ett kraftigt överflöd avläsas. Detta innebär att 

inget av munstyckena är optimerat för lägenheten i fråga. Skulle samtliga 

system ha samma täckningsarea och ha ett teoretiskt överflöd på 0 % skulle 

det innebära att boendesprinkler är det mest optimala alternativet. Trots detta 

är detta osannolikt att uppnå med hänsyn till systemets låga tryck, vilket 

begränsar täckningsareor samt skapar dåliga förutsättningar för höga 

byggnader. Dimsprinklers drivs av ett extremt högt tryck vilket ger det goda 

möjligheter för både täckningsareor och för höga altituder. Dessutom 

förångas delar av vattendropparna som släpps ut från dimsprinklern vilket 

minimerar vattenskador ytterligare på byggnaden. Förångningsprocessen har 

även fördelen att kyla ner omgivningen då de fina vattendropparna 

absorberar värmestrålningen som alstras från branden. Då dropparna 

avdunstar expanderar de med 1700 gånger sin ursprungliga storlek, vilket 
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innebär stor reduktion av syrehalten (Pedersen m.fl. 2003). Detta är inte 

optimalt för en miljö där människor vistas eftersom den primära uppgiften är 

att rädda liv för en sprinkler i bostadsmiljö. Dock är det svårt att beräkna 

eller uppskatta syrenivån för till exempel en brandcell. Precis som 

människor behöver syre för att andas behöver eld syre för att brinna, vilket 

innebär att en reduktion av syre släcker en brand snabbare. Detta innebär att 

mindre syreminskning, mindre giftig rökspridning samt en mindre 

värmeökning hinner ske på grund av branden vid användande av 

dimsprinkler. 

Enligt Marioff (2011) använder dimsprinklern endast 1/10 av 

vattenmängden jämfört med ett traditionellt system. Detta visar sig, enligt 

beräkningarna som utförts, inte stämma. Resultaten visar att dimsprinklern 

avger ca 1/5 av det totala dimensionerande flödet. Vattenåtgången kan 

variera beroende på tillverkare och olika munstycken, vilket kan vara en 

anledning till skillnaden mellan resultatet och teorin då endast ett specifikt 

sprinklermunstycke användes för de olika systemen. Tester och 

undersökningar som utförts i praktiken kan även påverka resultatet för olika 

släcksystem eftersom fler faktorer räknas med, däribland släcktiden. De 

olika systemen varierar i hur effektivt de släcker en brand och har där av 

olika släcktider. Denna slutsats stärks av Zhigang och Andrews (2000) som 

menar att vattnets effektivitet att bekämpa bränder ökar då droppstorleken 

minskar. När en brand har bekämpats kan sprinklersystemet stängas av. Då 

åtgår inget ytterligare vatten, vilket resulterar i en mindre total vattenmängd. 

Undersökningen som utförts i detta arbete har endast varit teoretisk och 

beräkningarna utfördes med samma varaktighetstid för samtliga system. 

Detta innebär att de tre sprinklersystemen antas ha samma släcktid och 

därmed samma släckeffekt, vilket kan ha påverkat resultaten till viss grad. 

6.3 Slutsatser  

De slutsatser som kan dras baserat på undersökningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna är att dimsprinkler är det system som är mest effektivt vad 

gäller täckningsarea, vattenförbrukning samt brandbekämpning. Den stora 

täckningsarean leder till färre antal sprinklerhuvuden samt att de små 

vattendropparna stoppar och hindrar spridning av branden. Samtidigt 

minimerar det låga flödet risken för vattenskador på konstruktion och 

inredning. Dessa faktorer gör dimsprinklersystemet till det bästa alternativet 

gällande minimering av vatten- och brandrelaterade skador av en byggnad. 

Det som talar emot systemet är syrebristen som kan uppstå i samband med 

brandbekämpning. Tanken är att systemen ska appliceras i bostäder och ha 

som huvuduppgift att rädda liv. Däremot finns en risk att systemet 

motarbetar dess primära uppgift eftersom dimsprinklern kväver stora 

mängder syre vid bekämpning av brand. Syre, som i sin tur är essentiellt för 

överlevnad. 



45 

Gustavsson & Renström 

7 Referenser 

Arnevall, P. (2013). BIVs Stöd för tillämpning vid brandteknisk 

dimensionering av Br0-byggnader. Lund. http://sfpe-

biv.se/attachments/article/10105/Br0_remiss.pdf  

Arvidson, M. (2015). Släcksystem med vattendimma – en förnyad 

kunskapssammanställning (Rapport 2014:30). SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:962829/FULLTEXT01.pdf 

Boverket (BFS 2011:26). Konsekvensutredning. 

https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76

d/konsekvensutredning-bbr-19---brandskydd.pdf  

Boverket (BFS 2011:6), medändringar till och med BFS 2018:4. 

Brandskydd. 

https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76

d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf [2018-04-12] 

Boverket (BFS 2011:6). Boverkets byggregler, BBR. 

http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-

22/bbr-avsnitt-5 [2018-04-12] 

Boverket (2017). Indelning i byggnadsklass och verksamhetsklasser. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-

byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/byggnadsklass-och-

verksamhetsklasser/ [2018-04-12] 

Boverket (BFS 2017:5). Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna 

råd), BBR. 

https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76

d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf [2018-04-12] 

Brandskyddsföreningen (2018). Sprinkler. 

https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--

riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/ [2018-04-12] 

Cesprinkler (2015). Brandsäkerhet. 

http://www.cesprinkler.se/brandsakerhet/ [2018-05-10] 

Dafo (2010). The water mist fire fighting system for commercial and 

industrial applications. 

http://www.dafo.se/globalassets/dokumentarkiv/marknadsforing/broschyrer/

entreprenad/broschyr-danfoss-semco [2018-04-16] 

Jerome S, P. (1999). Water Mist Explored. Buildings, 93 (10), s. 42.  

http://sfpe-biv.se/attachments/article/10105/Br0_remiss.pdf
http://sfpe-biv.se/attachments/article/10105/Br0_remiss.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962829/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962829/FULLTEXT01.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-19---brandskydd.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-19---brandskydd.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/byggnadsklass-och-verksamhetsklasser/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/byggnadsklass-och-verksamhetsklasser/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/byggnadsklass-och-verksamhetsklasser/
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/
https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/
http://www.cesprinkler.se/brandsakerhet/
http://www.dafo.se/globalassets/dokumentarkiv/marknadsforing/broschyrer/entreprenad/broschyr-danfoss-semco
http://www.dafo.se/globalassets/dokumentarkiv/marknadsforing/broschyrer/entreprenad/broschyr-danfoss-semco
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Buildings%22%7C%7Csl~~jh','');


46 

Gustavsson & Renström 

Kiruna (2016). Policy och riktlinjer för hantering och installation. 

http://www.kiruna.se/contentassets/167aa40aafa9401d8f9775f2f74d844e/po

licy-och-riktlinjer-for-hantering-och-installation-av-

sprinkleranslutningar.pdf [2018-04-18] 

Vvsyn (2015). Automatiskt vattensprinklersystem. http://vvsyn.se/wp-

content/uploads/2015/01/sprinklerutbildning-nov-15.pdf [2018-04-12] 

Marioff (2011). HI-FOG® for buildings -Technical introduction. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=162

8f3f730de4b15&attid=0.4&disp=safe&zw [2018-03-30] 

Marioff (2012). Konsekvensanalys -Högtrycksvattendimma som 

boendesprinkler. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=16

28f3f730de4b15&attid=0.6&disp=safe&zw [2018-03-30] 

Marioff (2018). Donau City Tower 1, Vienna, Austria. 

http://www.marioff.com/references/buildings/donau-city-tower-1-vienna-

austria [2018-04-01] 

Marioff (2017). High-PressureWaterMistfor High-RiseBuildings. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=16

301b3837877834&attid=0.1&disp=safe&zw [2018-05-01] 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  (2018). Omkomna i 

bränder. https://ida.msb.se/ida2#page=a0058 [2018-04-10] 

Moinuddin, K. och Thomas, I. (2014). Reliability of sprinkler system in 

Australian high rise office buildings. Fire Safety Journal, 63, ss. 52-68. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.11.009 

Pedersen, K, Wighus, R, Mostue, B. och Aune, P. (2003). Vannåke anvendt i 

bygninger - Utredning om forsknings- og utviklingsbehov. (Rapport NBL 

A04103). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

http://risefr.com/media/publikasjoner/upload/nbl-a04103.pdf   

Presto (2018). Vattensprinkler. 
http://www.presto.se/produkter/vattensprinkler/ [2018-04-15] 

Santangelo, P E, Tarozzi, L, och Tartarini, P. (2016) Full-Scale 

Experiments of Fire Control and Suppression in Enclosed Car Parks: A 

Comparison Between Sprinkler and Water-Mist Systems. Fire Technology, 

52 (5), ss. 1369–1407. DOI: https://doi.org/10.1007/s10694-016-0569-3 

Savsjo (2018). Vattensprinkler. 

http://www.savsjo.se/download/18.7d4cb0c313c523f6e39128f/1496216255

990/210_Vattensprinkler.pdf [2018-04-16] 

http://www.kiruna.se/contentassets/167aa40aafa9401d8f9775f2f74d844e/policy-och-riktlinjer-for-hantering-och-installation-av-sprinkleranslutningar.pdf
http://www.kiruna.se/contentassets/167aa40aafa9401d8f9775f2f74d844e/policy-och-riktlinjer-for-hantering-och-installation-av-sprinkleranslutningar.pdf
http://www.kiruna.se/contentassets/167aa40aafa9401d8f9775f2f74d844e/policy-och-riktlinjer-for-hantering-och-installation-av-sprinkleranslutningar.pdf
http://vvsyn.se/wp-content/uploads/2015/01/sprinklerutbildning-nov-15.pdf
http://vvsyn.se/wp-content/uploads/2015/01/sprinklerutbildning-nov-15.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=1628f3f730de4b15&attid=0.4&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=1628f3f730de4b15&attid=0.4&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=1628f3f730de4b15&attid=0.6&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=1628f3f730de4b15&attid=0.6&disp=safe&zw
http://www.marioff.com/references/buildings/donau-city-tower-1-vienna-austria
http://www.marioff.com/references/buildings/donau-city-tower-1-vienna-austria
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=16301b3837877834&attid=0.1&disp=safe&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c9e5d6231d&view=att&th=16301b3837877834&attid=0.1&disp=safe&zw
https://ida.msb.se/ida2#page=a0058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03797112/63/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.11.009
http://risefr.com/media/publikasjoner/upload/nbl-a04103.pdf
http://www.presto.se/produkter/vattensprinkler/
https://link.springer.com/journal/10694/52/5/page/1
https://doi.org/10.1007/s10694-016-0569-3
http://www.savsjo.se/download/18.7d4cb0c313c523f6e39128f/1496216255990/210_Vattensprinkler.pdf
http://www.savsjo.se/download/18.7d4cb0c313c523f6e39128f/1496216255990/210_Vattensprinkler.pdf


47 

Gustavsson & Renström 

Sikanen, T, Vaari, J, Hostikka, S. och Paajanen, A. (2014). Modeling and 

Simulation of High Pressure Water Mist Systems. Fire Technology, 50 (3), 

ss. 483–504. DOI: 10.1007/s10694-013-0335-8B  

Svenska brandskyddsföreningen (2018). Sprinkler. 

https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--

riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/ [2018-04-20] 

SS 883001:2009/INSTA 900-1 (2011). Brand och räddning - 

Boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll. Svensk standard.  

Träguiden (2003). Boendesprinkler. 

https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-

trabygge/byggsystem/installationer/boendesprinkler/ [2018-05-10] 

Träguiden (2018). Byggnadsklasser och verksamhetsklasser. 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/byggnadsklasser-

och-verksamhetsklasser/ [2018-04-12] 

Vfpfire (2018). Wet Pipe Fire Sprinkler System. 

https://www.vfpfire.com/systems-wet-pipe.php [2018-04-18] 

Zhigang L. och Andrew, K. (2000). A review of the research and application 

of water mist fire suppression systems – fundamental studies. Journal of 

Fire Protection Engineering, 10 (3), ss. 32-50. DOI: 

10.1177/104239159901000303  

Östman, B, Brandon, D. och Frantzich, H. (2017). Fire safety engineering in 

timber buildings. Fire Safety Journal, 91, ss. 11-20. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.05.002 

Östman, B, Arvidson, M. och Nystedt, F. (2002). Trätek: Boendesprinkler 

räddar liv. Stockholm.  

 

 

 

 

 

  

https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/
https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/slackanlaggningar/sprinkler/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/installationer/boendesprinkler/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/installationer/boendesprinkler/
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/byggnadsklasser-och-verksamhetsklasser/
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/byggnadsklasser-och-verksamhetsklasser/
https://www.vfpfire.com/systems-wet-pipe.php
https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.05.002


48 

Gustavsson & Renström 

 

  



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 

 

 


