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Abstract 

Water for firefighting is often associated with drinking water, due to fire hydrants. Fire hydrants have 

been installed in towns for a long time and are one of the most common ways for the rescue service to 

get hold of water for extinguishing fires. This report evaluates the ways that the rescue service uses 

their water and how the get continuously water to the fire site. Other extinguishing methods, than plain 

water, are discussed and how they can influence the demand of water. It is also discussed if today’s 

recommendation about the fire hydrants location is accurate.  
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Förord 
Förhoppningar finns om att detta ska vara en början på utvecklingen av brandvattenförsörjningen och 

kan vara till hjälp för vidare arbete inom området. Det har i alla fall gett mig tankar och ett intresse av 

ett ämne som jag innan arbetet trodde var enkelt att lösa. 

Flertalet personer har hjälp till och kommit med betydelsefulla kommentarer. Tack till alla personer 

som hjälp till med information och svar, samt de räddningstjänster och VA-verk som svarat på alla 

mina frågor. Handledare och vänner som läst, diskuterat och kommenterat. Hoppas ni vet vilka ni är, 

jag vet om inte annat ;) 

Tack för all hjälp, det hade inte gått utan er. 

Nyköping, oktober 2012 

//Sofia Frindberg 
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Sammanfattning 
Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, för att kunna släcka större 

bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som kan transporteras i en släckbil. Detta kan 

ske på olika sätt; till exempel via tankbilar, skytteltrafik, genom brandposter eller motorsprutor och ett 

öppet vattendrag. Brandposter har tidigare varit ett av de vanligare sätten att få kontinuerlig tillgång 

till släckvatten och finns eller har funnits i stora kvantiteter inom Sveriges kommuner. Ett komplement 

till brandposterna har blivit tankbilar, som kan transportera en större mängd vatten än de vanliga 

släckbilarna. Dock behöver även tankbilar återuppfyllas, vilket vanligen görs med brandposter. 

Denna rapport ger en inblick i hur brandpostutformningen tidigare sett ut och hur den ser ut i dag. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att brandvattenförsörjningen, och då främst brandposter, berör ett 

stort antal aktörer där kommunen är den som ansvarar för brandposterna. Det finns två sätt som 

tidigare använts för att utforma brandposterna; konventionellt system och alternativsystem. Där har det 

konventionella systemet ett stort antal brandposter tätt placerade mellan varandra och 

alternativsystemet har ett färre antal brandposter vid bostadsbebyggelse och konventionell utformning 

i övriga områden. 

Rapporten har kommit fram till att det kan rekommenderas tre olika alternativ för hur brandpostnätet 

bör utformas i framtiden; 

 Följa dagens rekommendationer och använda sig av både konventionellt system och 

alternativsystem. 

 Använda alternativsystem i hela kommunen, alternativt göra undantag där risk finns 

för spridning till andra byggnader eller där det är viktigt att verksamheten alltid 

fungerar som exempelvis sjukhus. 

 Acceptera ett lägre flöde i brandposten och placera brandposter strategiskt efter 

bebyggelsens struktur och utformning. 

I rapportens sista bilaga visas det hur Sörmlandskustens räddningstjänst rekommenderas att arbeta 

med sin brandpostutformning.  
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1. Inledning 
På initiativ av Sörmlandskustens räddningstjänst genomförs denna rapport som en del av kursen 

VBRM01, Examensarbete i brandteknik, vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet kommer att ligga till 

grund för Sörmlandskustens räddningstjänsts fortsatta utformning av brandvattenförsörjning. 

1.1 Bakgrund 
Brandvattenförsörjning har i många år varit kopplad till dricksvattenledningar, i form av brandposter. 

Då det började införas dricksvattenledningssystem i tätorter installerades även brandposter för att 

kunna utnyttja ledningarnas vattnet till brandbekämpning. Tidigare, vid införandet av brandposter 

hade räddningstjänsten mindre tillgång till pumpar och fordon med tankar existerade inte. Detta 

medförde att brandposter placerades tätt och gav en överdimensionering av dricksvattenledningarna 

för att få ett tillräckligt högt vattenflöde så att vattnet skulle kunna nå branden. På senare tid har 

släckmetoder ändrats och tankbilar har införts, så istället för att använda brandposter direkt till 

släckningsarbete har användningen gått mer åt att fylla tank- och släckbilar.  

Dagens rekommendationer för hur brandpostnätet ska utformas är från 1997 och öppna för egna 

tolkningar. Sörmlandskustens räddningstjänst får även frågor som till exempel var brandposter ska 

placeras vid nybyggnationer eller vid renovering av befintligt dricksvattennät. De ville därför 

undersöka hur det ser ut i andra kommuner och hur man ska tolka rekommendationerna, för att se hur 

man kan arbeta med brandposternas utformning i sina kommuner. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram ett arbetssätt vid frågor rörande brandvattenförsörjning, som enkelt 

går att applicera på den redan befintliga och framtida räddningstjänsten. Lösningen ska vara hållbar 

och förhoppningsvis kunna användas av flera kommuner. 

1.3 Problemformulering 
Här presenteras de frågor som ska besvaras under arbetets gång. 

 Vilka lagar och förordningar berör brandvattenförsörjning och vem har ansvaret? 

 Hur är brandpostsystemet tidigare uppbyggt och hur arbetar man med det i dag? 

 Hur ofta och i vilka sammanhang används olika vattenkällor? 

 Hur mycket vatten behövs vid släckningsarbete? 

 Hur spelar nya släckmetoder in, och hur kan det påverka brandvattenförsörjningen och 

brandpostnätets utformning? 

 Behövs en ny metod för att utforma brandpostsystemet, och i så fall, hur kan den se ut? 

1.4 Metod 
En litteraturundersökning har genomförts för att få svar på hur brandpostnätet tidigare sett ut och vad 

som genomförts på området samt för att se vilka lagar och regler som styr hur vattenförsörjningen vid 

brand ska kunna tillfredsställas. Litteraturen har även svarat på vilka metoder som finns för att ta fram 

vattenbehovet vid släckning, samt hur användning av nya släckmedel/-metoder påverkar 

vattenbehovet.  

En intervjustudie genomfördes med personer på olika räddningstjänster och den organisation som 

ansvarar för vatten och avlopp i kommunen för att se hur brandpostnätet utformas och används i dessa 

kommuner. Intervjuer genomfördes även med brandposttillverkare för att få fram information om 

brandposters underhållsbehov. Mer om intervjuerna går att läsa i bilaga A. 
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Statistik används för att få fram hur ofta brandposter används och vid vilka situationer, även för att se 

vattenbehovet vid olika bränder. Där statistiken grundar sig på de rapporter som räddningstjänsterna 

måste fylla i efter varje avslutad räddningsinsats, kallat insatsrapporter. 

I bilaga B går det att se hur det sedan föreslås att Sörmlandskustens räddningstjänst ska arbeta vidare 

med sina brandposter. 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt har ett antal begränsningar genomförts. Arbetets fokus 

kommer vara inriktat på brandposter och inte lika mycket på branddammar och öppna vattendrag. 

Fokus kommer också ligga på brandposters placering och flöden snarare än på tekniskt utformande 

som hur brandposter installeras, vilka delar den har, hur ledningsnätet renoveras, byggs etc. Vatten till 

sprinkler kan komma från cisterner eller från dricksvattenledningarna men kommer här inte att 

behandlas på grund av arbetets tidsram.  

Gällande intervjuer med olika kommuner har valet gjorts att fokusera på de kommuner som gjort 

något utöver de rekommendationer som finns. En sista avgränsning har varit att inte gå djupare i 

frågan om vem som ansvarar för och ska bekosta brandposterna, då denna fråga går in på ett annat 

område och är så pass stor och varierande beroende på olika kommuner. 
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2. Brandvattenförsörjning 
Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, men för att kunna släcka 

större bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som kan transporteras i en släckbil. 

Detta kan ske på olika sätt; till exempel via tankbilar, skytteltrafik, genom brandposter eller 

motorsprutor och ett öppet vattendrag. Brandposter har tidigare varit ett av de vanligare sätten att få 

kontinuerlig tillgång till släckvatten och finns eller har funnits i stora kvantiteter inom Sveriges 

kommuner. Ett komplement till brandposterna har blivit tankbilar, som kan transportera en större 

mängd vatten än de vanliga släckbilarna. Dock behöver även tankbilar återuppfyllas, vilket vanligen 

görs med brandposter. Detta kapitel kommer att beskriva vilka regelverk som berör 

brandvattenförsörjningen och brandposter, tidigare utformning av brandposter och hur det ser ut 

idag. 

Problemformuleringsfrågan som detta kapitel svarar på är; vilka lagar och förordningar berör 

brandvattenförsörjning och vem har ansvaret? Hur var brandpostsystemet tidigare uppbyggt och hur 

arbetar man med det i dag? 

2.1 Lag, förordning & föreskrift 
Räddningstjänsten styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). LSO nämner inte något 

direkt om vatten för släckning, utan ger i 1 kap 3 § kommunerna ett ansvar att se till att en 

räddningsinsats kan genomföras på ett effektivt sätt och inom en godtagbar tid. 

En annan föreskrift som berör räddningstjänsten är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och 

kemdykning (AFS 2007:7). Här nämns det i 12 § att rök- och kemdykare behöver säker tillgång till 

släckvatten. Vilket beskrivs som att släckvatten måste finnas tillgänglig för rök- och kemdykarna 

under hela insatsen samt att vattentillgången behöver övervakas och att avbrott och störningar i 

vattenförsörjningen snabbt ska kunna åtgärdas. 

Förutom räddningstjänsten berörs även vatten- och avloppsverk (vatten och avlopp kommer i 

resterande del av rapporten betecknas VA) av vatten till släckning, då brandposter sitter kopplade på 

drickvattensledningsnätet. Denna verksamhet styrs av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

(kallad VA-lagen). Dock nämns inget om vatten för släckning, utan lagen säger att vattenförsörjning 

ska införas i befintlig eller ny bebyggelse om det krävs för att ta hänsyn till skydd för människor hälsa 

och miljö, 6 §. I 2 §. Vattenförsörjning definieras som ”tillhandahållandet av vatten som anses 

lämpligt för normal hushållsanvändning”, alltså ställs inga krav på VA-verksamheten i kommunen att 

ordna med brandposter eller liknande. För att kommunen ska kunna bistå med vatten och avlopp får de 

ta en kostnad från användarna i storleksordning med vad det kostar att driva och ordna en VA-

anläggning, 30 §.  

Då dricksvatten klassas som ett livsmedel berörs även Livsmedelsverkets lagar och förordningar av 

brandvattenförsörjning. Livsmedelsverket ska se till att kvalitén på dricksvattnet säkerställs och har 

därför gett ut föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot 

dricksvattenanläggningar (LIVSFS 2008:12). Denna föreskrift säger i 5 § 2 att brandposter ska 

skyddas mot obehörig åtkomst, och i en annan publikation (Livsmedelsverket, 2012) ges råd om 

åtgärder för att skydda exempelvis brandposter mot användning av obehöriga och sabotage. Råden 

säger, att om det bedöms nödvändigt kan brandposter på något sätt behöva låsas samt att de 

brandposter som inte används bör tas bort.  
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2.2 Brandpost 

Brandposter monteras på dricksvattenledningarna för att säkerställa att räddningstjänsten får säker 

tillgång till vatten vid släckning och för att på ett enkelt sätt kunna återuppfylla olika tankfordon. I 

Sverige placeras vanligen brandposten under mark för att förhindra frysning och för att ingen ska köra 

på dem, till skillnad från exempelvis Danmark, USA och Island där brandposter är placerade ovan 

mark. Markering av brandpostens position görs med en röd flagga, som har en siffra med avståndet (i 

meter) från flaggan till brandposten och pekar i brandpostens riktning. Figur 2.1 nedan visar en 

brandpost och brandpostflagga. 

Figur 2.1. En brandpost under mark, till vänster. Till höger syns en brandpostflagga. 

2.2.1 Brandposters underhåll 

Brandposter varierar i diameter och funktioner som exempel självtömning och möjlig bortplockning 

för reperation. Självtömning betyder att det vatten som kan komma att stå kvar i brandposten efter 

användning töms, till skillnad från äldre modeller där tömning måste ske manuellt. Tömningen utförs 

för att vattnet inte ska frysa vintertid och på så sätt förstöra brandposten. Vid reparation av brandposter 

måste vanligen dricksvattnet stängas av eftersom systemet alltid är trycksatt. Det finns dock en variant 

där en kula vid kopplingen till brandposten kan sättas för hålet och då stänga flödet upp i brandposten, 

vilket möjliggör bortplockning utan att behöva stänga av vattnet. Underhållet för en brandpost bör ske 

en till två gånger per år. Förutom att brandposten kan behöva tömmas (om den inte är självtömmande) 

bör den också motioneras, vilket betyder att den öppnas och testas om det kommer vatten eller inte
1
. 

Det finns även rekommendationer om underhåll utgivet (VAV P76, 1997; VAV P 83, 2001). 

2.2.2 Rekommendationer vid utformning av brandpostnät 

Ett antal publikationer med rekommendationer om hur brandpostnätet bör utformas finns utgivna. Den 

tidigaste publikation som använts i denna rapport är utgiven av Svenska Kommunal-Tekniska 

Föreningen Svenskt Vatten (SKTF) år 1938. Det har i en publikation från 1984 (Andersson & 

Andersson, 1984) nämnts två äldre artiklar, dock har de inte gått att finna. Dagsaktuella 

rekommendationer är utgivna av Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen (VAV). VAV heter 

idag Svenskt Vatten och är de kommunala dricksvattenproducenternas branschorganisation.  

                                                      
1
 Svar efter frågor ställda till olika brandposttillverkare och leverantörer, Håkan Petersson, VA-Teknik AB; Lars 

Pettersson, Thisab; kundtjänst på Dahl samt Glen på Industri Belos AB. 
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Nedan, i figur 2.2, ses en tidslinje över när olika publikationerna utgavs, siffran efter konventionellt 

eller alternativ betyder att något ändrats ifrån tidigare utgåva.  

 

Figur 2.2. Schematisk bild över olika publikationer som berör brandpostsystemet. Överst redovisas utgivaren, där 

SKTF står för Svenska Kommunala-Tekniska Föreningen. Siffran efter konventionellt och alternativ visar om 

förändring gjorts. Underst visas året för utgivning. 

Konventionellt system 

Konventionellt system för utformningen av brandposter var det första systemet som användes. Det 

infördes i stort sett när dricksvattenledningar började anläggas och då  brandslang kopplades direkt på 

brandposten. Detta medförde att ett stort flöde behövdes för att tillräckligt med vatten skulle nå 

branden samt att brandposter placerades tätt. Tabell 2.1 nedan redovisar de flöden som 

rekommenderas från brandposten, där brandposterna ska placeras med ett avstånd på maximalt 100 m 

mellan varandra. Det nämns också att brandpostens ventil ska placeras på ett djup så att den skyddas 

mot frost. Flödena bygger på att sex stycken vattenstrålar ska kunna användas och där strålarna ska 

kunna ge 4,5 l/s (270 l/min) vardera. Det nämns att den då så kallade Brandförsvarskommittén, som 

hjälpt SKTF att utforma rekommendationerna, i vissa fall kan ge undantag på punkter där endast 

villabebyggelse eller liknande förhållanden exsisterar (SKTF, 1938). 

Tabell 2.1. Rekommenderande flöden från brandposter beroende på bebyggelseområde, enligt SKTF:s föreskrift från 

1938. 

Bebyggelseområde Flöde [l/min] 

Villaområden 1080 

Övriga områden 1620 

Utformningen av brandpostnätet utvecklades sedan med publikationen VAV-1. Denna publikation är 

en omtryckning av SKTF:s handlingar nr 7, från 1957 (VAV-1, 1962). Här har det så kallade 

konventionella brandpostsystemet utvecklats för att passa räddningstjänstens nya utrustning, 

motorsprutan som hade ett flöde på 600 l/min. De rekommenderade flödena kan ses i tabell 2.2 nedan 

och är beroende på nya bebyggelseområden och under vilken tid det flödet skulle kunna ske. 

Avståndet mellan brandposterna skulle maximalt vara 100 meter förutom vid friliggande en- och 

tvåfamiljshus då avståndet maximalt kunde vara 150 meter (VAV-1, 1962). 

  

SKTF nr 5 

Konventionellt 1 
1938 

VAV - 1 

Konventionellt 2 
1957  

omtryckt 1962 

VAV P32 

Alternativ 1 
1976 

VAV P38 

Konventionellt 3 

Alternativ 1 

1979 

VAV P76 

Utvärdering 
koventionellt 3 
och alternativ 1 

1997 

VAV P83 

Kovnentionellt 3 

Alternativ 1 

2001 
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Tabell 2.2. Brandpostens nödvändiga flöde, beroende på bebyggelseområde gällande VAV-1 rekommendationer från 

1962. Där brandbelastning menas med den mängd brännbart material som finns per ytenhet (VAV-1, 1962). 

Bebyggelseområde Flöde [l/min] 

Bostads- eller liknande områden;  

 Friliggande en- eller tvåfamiljshus 600 

 Annan bostadsbebyggelse 1200 

Industriområden, enstaka industrianläggningar 

eller ur brandsynpunkt liknande områden; 
 

 Måttlig brandbelastning, brandsäkra 

byggnader utan större upplag av 

brännbart material 

1200 

 Stor brandbelastning; snickerifabriker, 

brädgårdar eller liknande 
2400 

I och med att räddningstjänsten moderniserade sin utrustning till att ha släckbilar med inbyggda 

pumpar som kunde ha bra vattenavgivning ändrades rekommendationerna ytterligare under 1979. 

Skillnader från tidigare är att det maximala avståndet mellan brandposterna, efter undersökningar, 

kunde sättas till 150 meter vid alla bebyggelseområden. Även bebyggelseområdena utvecklades vilket 

kan utläsas i tabell 2.3 (VAV P38, 1979). Det är denna utformning de rekommendationer som idag 

används hänvisar till (VAV P76, 1997; VAV P83, 2001). 

Tabell 2.3. Flöden beroende på tänkt brandbelastning i olika bebyggelseområde vid användning av ett konventionellt 

system (VAV P38, 1979). 

Bebyggelseområde Flöde [l/min] 

Bostads- eller liknande områden;  

 Flerfamiljhus lägre än 4 våningar, villor, rad- 

och kedjehus 
600 

 Annan bostadsbebyggelse 1200 

Industriområden, enstaka industrianläggningar eller ur 

brandsynpunkt liknande områden; 
 

 Låg brandbelastning; brandsäkra byggnader 

utan upplag av brännbart material 
600 

 Normal brandbelastning; brandsäkra 

byggnader utan större upplag av brännbart 

material 

1200 

 Hög brandbelastning; snickerifabriker, 

brädgårdar eller liknande 
2400 

 Exceptionell brandbelastning; 

oljehanteringsanläggningar och liknande. 

>2400 (bestäms i samråd med 

räddningstjänst) 

För att uppnå flöden på 600 l/min behövs en ledningsdiameter runt 100-150 mm, en dimension för 

hushållsförbrukning ligger runt 50 mm och ger runt 300 l/min (VAV P76, 1997). 

Alternativsystem 

Då det konventionella systemet emellanåt gett överdimensionerande ledningar påverkas 

vattenomsättningen negativt på vissa platser. Överdimensioneringen samt kostnaderna för det stora 

antalet brandposter ledde till att nya rekommendationer kom ut från VAV under 1976 (VAV P32, 

1976). Detta system bygger på att tankbilar ska användas tillsammans med ett färre antal brandposter. 

Systemet kallas för alternativsystem och kan användas vid nybyggnationer av flerfamiljshusområden 

lägre än 4 våningar, villa-, radhus- och kedjehusområden. Det står även att systemet, vid diskussion 

med räddningstjänsten, kan användas på liknande befintliga områden, men även vid nybyggnationer 
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av mindre byar och fritidshusbebyggelse. Brandposten bör kunna ge 900 l/min med ett avstånd på 

maximalt 1000 meter mellan ytterkant på det aktuella området till närmsta brandpost, för att snabbt 

kunna lokalisera brandposten (VAV P32, 1976). 

Utifrån erfarenheter av tidigare bränder, under denna tidsperiod, har räddningstjänstens 

rekommenderande vattengivningskapacitet angivits i tabell 2.4 nedan (VAV P32, 1976). Där 

summering av tiderna med respektive flöde ger en åtgång på totalt 60 m
3
 och 

vattenavgivningskapacitet menas med den mängd vatten som kan avges av räddningstjänsten på 

brandplatsen. 

Tabell 2.4. Rekommenderande vattengivningskapacitet som räddningstjänsten kontinuerligt bör uppnå (VAV P32, 

1976).  

Tid [minuter] Minsta flöde[l/min] 

0-15 200 

15-45 400 

45-120 600 

I rekommendationerna görs ingen hänvisning till hur stor tankvolym eller vilka andra resurser som 

krävs för att en kommun ska kunna införa ett alternativsystem. Dock görs ett beräkningsexempel på en 

tankbil på 9 m
3
 (VAV P32, 1976; VAV P38, 1979). Detta system är också det som de dagsaktuella 

rekommendationer hänvisar till (VAV P76, 1997; VAV P83, 2001). 

Dagens rekommendationer 

Både det konventionella och alternativa systemen infördes för ett flertal år sedan. Den senaste 

publikationen från VAV upprättades i försök att ge råd och anvisningar gällande allmänna 

vattenledningsnätet med hänsyn till både släckvatten och vattenomsättning. Publikationen ger förslag 

på en planeringsgång och principer gällande nyanläggning samt förnyelseplanering. Nedan presenteras 

några viktiga punkter (VAV P76, 1997).  

 Det bör eftersträvas att inte ha fler brandposter än det faktiska behovet. 

 Staden bör delas in i delområden, lämpligen stadsdelar med olika funktioner; villa-, 

flerbostadshus-, industri- och centrumområden.  

 Räddningstjänsten utför en brandteknisk klassificering av delområdena, med utgångspunkt i 

de områdestyper som tidigare presenterats i tabell 2.3, utifrån VAV P38 (VAV P38, 1979). 

 VA-verket och räddningstjänsten gör, utifrån den brandtekniska områdesklassificeringen, 

beräkningar av vilka flöden som krävs i brandposten. 

 Den brandtekniska klassificeringen avgör vilka områden som konventionella eller alternativ 

system kan användas i. 

 Prioriterade brandposter införs, vilka har valts ut efter brandbelastning, angreppsväg och 

tillgänglig räddningsstyrka. Placeringen av brandposterna ska först göras utifrån en 

adresskarta för att i ett senare skede tillsammans med VA-verket bestämma slutgiltigt behov 

och placering av brandposter. 

I publikationen P76 nämns även en så kallad superbrandpost, som är en brandpost med högre flöde än 

de normala. För att det ska vara möjligt att införa en superbrandpost måste brandposten vara ansluten 

till en huvudledning med dimensionen 200 mm eller större. Vattenverket måste också ha kapacitet att 

upprätthålla den stora vattenleveransen samt att högreserovaren (vattentornet) har tillräckligt stor 

volym för att upprätthålla leveransen under längre tid. En brandpost placerad på en 200 mm ledning 

ger runt 1800 l/min (VAV P76, 1997). 



 

8 

 

De ovan beskrivna punkterna kommer från VAV P76 och är en publikation där en diskussion om de 

olika systemen har genomförts, samtidigt som den ger förslag på hur man idag bör arbeta med 

brandpostnätet. Det har efter detta getts ut en senare publikation, VAV P83 från 2001. Här hänvisas 

det till VAV P76 samtidigt som den rekommenderar att det tidigare beskrivna konventionella eller 

alternativa systemet bör användas (VAV P83, 2001). 

Andra lösningar 

Rekommendationerna utgivna av VAV, lämnar utrymme för egna tolkningar och anpassningar utifrån 

kommunens behov och förutsättningar. För att ta reda på hur brandpostnätet ser ut i olika kommuner 

genomfördes ett antal intervjuer med både räddningstjänster och ett antal av kommunernas VA-verk. 

Valet av räddningstjänster skedde via att rapportskrivaren på något sett fått reda på att kommunen har 

gjort någon lösning förutom det som rekommendationerna säger. Informationen om vilka kommuner 

skedde genom en förfrågan på hemsidan Utkiken och handledare som hört något, samt att de olika 

intervjuade personerna hade någon information. Mer information om hur intervjuerna går att finna i 

bilaga A. 

Utifrån de personer som intervjuades går det att se att kommunerna i grunden haft ett konventionellt 

system som de sedan valt att behålla eller vidareutveckla. Utveckling har vanligen genomförts för att 

få färre men bättre brandposter. Kommunernas arbete har vanligen börjat med en form av inventering 

där det undersökts vilka brandposter som finns och faktiskt behövs. Inventeringen har sedan lett till 

olika lösningar; till exempel prioritering av brandposter, vilken grundar sig på riskbild eller riskobjekt 

som finns vid olika områden i kommunen. Tabell 2.5 på nästkommande sida, visar hur de intervjuade 

kommunerna valt att utforma sitt brandpostsystem. I figur 2.3 nedan ses en väggbrandpost som 

används i Eskilstuna, samt Södertörns flödes- och avståndsdiagram som visar hur avståndet till 

brandposten påverkas dess behövda flöde. 

Figur 2.3. Eskilstunas väggbrandpost till vänster, taget ur tidningen Svenskt Vatten nr 6 från 2011 med text och foto 

av Catharina Eriksen. Till höger syns Södertörns flödes- och avståndsdiagram (Södertörn, 2008). 
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Tabell 2.5. Kommuners olika lösningar på brandvattenförsörjning. Här menas konventionellt system och alternativsystem något liknande de som beskrivits i tidigare kapitel, där det 

under utformning redovisas vilka kriterier som systemet grundas på. 

Kommun Brandpost Utformning Övrigt 

Eskilstuna  Alternativsystem med utglesning av brandposter. 

 3 prioriteringsnivåer; 1, pumpstation eller brandpost 
med bra underhåll. 2, brandpost som ska vara kvar. 

3, brandpost utan behov. 

 Väggbrandpost på tryckstegringsstation på 
strategiska platser. Flöde runt 720-840 l/min. 

 Högriskobjekt, kvartersbebyggelse; max 200 m mellan brandpost. 

 Rad-, kedjehus; max 200 m mellan brandpost. 

 Villabebyggelse; väl fungerade brandposter på huvudgator och brandpost 

placerad vid infart. 

 - 

Kristianstad  Konventionellt system och alternativsystem.  Utglesning och smartare placering av brandposter. 

 Villaområden har fåtalet brandposter. 

 Vid industri, centrumbebyggelse, flerfamiljhus, större byggnader; används 
konventionellt system men med smartare placering av brandposterna. 

 - 

Linköping  Konventionellt system och alternativsystem.  Följer till stor del VAV P83 och P76. 

 Centrum-, industri- och flerfamiljsområden; max 150 m mellan brandposter. 

 Friliggande småhusområden; max 300 m mellan brandposter.  

 I samhällen med <150 invånare; max 1000 m mellan brandposter. 

 Har börjat införa ett digitalt system för 
inventering och kontroll av brandposter 

genom en applikation. Vilket gör det enkelt 

att fylla i ett specifikt formulär som gäller 
vid brandposters tillsyn/underhåll samt 

spara informationen. 

Norrköping  Prioritering av brandposter. 

 Utglesning i vissa områden. 

 Villaområden; utglesning av brandposter. 

 Stad- och industriområden; har tidigare brandposter fått vara kvar. 

 Beroende på riskbild och betydelse avgörs placering av nya brandposter 
utifrån fall till fall. 

 Har tidigare varit ett privat VA-verk men är 
idag kommunalt. Har lätt till ett avtal 

mellan räddningstjänsten och VA även 
finns idag och att en person VA hanterar 

alla frågor rörande brandposter. 

Stockholm  Konventionellt system och alternativsystem.  Konventionellt system i de centrala delarna, i utkanterna; alternativsystem då 
tankbil finns tillgängligt. 

 Ledningarna i centrala delarna är redan stora i dimensionerna och trafiken gör 
det svårframkomligt med tankbil, medför att konventionella systemet fungerar 

och behöver användas. 

 - 

Sundsvall  Prioriterade brandposter med bra flöde. 

 Tappningsstation (tankningsställe för tankbilar, med 
brandposter som ger högt flöde). 

 Placering av brandpost beror på riskbilden i området; villaområde har 
brandpost vid infart. Högriskobjekt tätare placering av brandposter. 

 Har frångått placering av brandposter inom ett visst avstånd. 

 - 

Södertörn  Konventionellt system och alternativsystem.  Alternativsystem förutom i områden där bebyggelsen kräver 

räddningstjänstens insats för att förhindra brandspridning till annan fastighet. 
Annars används konventionellt system. 

 Områden som alternativsystem ej används i; sammanhängande 
kvartersbebyggelse, stora byggnader (brandceller > 600 m2 med avskiljning 

EI60 eller högre, vid lägre avskiljning brandceller > 300 m2). Äldre 

bebyggelse, stor risk för spridning mellan eller i byggnader. Industri med 
större hantering av brandfarlig vara. 

 Avstånd- och flödesdiagram. Som beskriver 

brandposternas flöde och maximalt avstånd 
till brandpost. Då vattenavgivningen på 

brandplatsen är 450 l/min respektive 600 

l/m. 

Växjö  Prioritering av brandposter. 

 Övriga brandposter blir kvar. 

 Från fall till fall där brandposter placeras strategiska och relaterat till 
områdets riskbild. 

 Platsen för brandposter avgörs även av befintliga ledningsdimensioner 

 Inget specifikt avstånd mellan brandposterna. 

 VA-verket har genomfört flödesmätningar 
på alla brandposter. Där flödesmätningarna 

ska sedan jämföras mot de prioriterade 

brandposterna. 
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q [l/min] kontinuerlig transportkapacitet 

V [l] tankvolym 

t [min] omloppstiden 

2.3 Tankbil 

För att möjliggöra ett alternativsystem eller en lösning när brandposter inte finns tillgängliga, används 

någon slags behållare som kan transportera vattnet till brandplatsen. Räddningstjänstens tankbilar är 

det som brukar användas, dessa bilar innehåller en större mängd vatten än en släckbil och används vid 

skogsbränder och bränder i glesbygder (Janson et.al, 1981). Normalt rymmer en släckbil mellan 

1 000 – 3 000 l och en tankbil mellan 6 000 – 12 000 l vatten där tanken kan vara fastmonterad eller 

utformad som lastväxlare (Widlund, 1993). 

Enligt alternativsystemet bör brandposterna inte placeras med avstånd på mer än 1 000 meter mellan 

varandra, om VAV:s riktlinjer följs (VAV P38, 1979). Det har påvisats att avståndet inte är avgörande 

vid skytteltrafik med tankbilar utan att det är påfyllnads- och tömningshastigheten som är begränsande 

(Björnberg & Melin, 2003). För att skytteltrafik ska löna sig bör avståndet överstiga ungefär 500 meter 

mellan påfyllnings- och brandplats (Särdqvist, 2006).  

För att avgöra en tankbils kapacitet i skytteltrafik kan man använda sig av bland annat beräkningar 

eller provkörningar. En beräkningsgång kan ske genom att dividera tankens volym med omloppstiden 

för ett varv med tankbil, se ekvation 1 och 2 nedan (Sjölin & Vilhelm, 1977; Särdqvist, 2006). 

  
 

 
   (1) 

För att få fram omloppstiden används 

nedanstående ekvation, som summerar tiderna för fyllning, tömning, angöring samt körtid mellan 

brand- och påfyllningplats. 

                
 

     
 

 

    
     (2) 

 

 

Här kan valet göras att använda två körtider då en full tankbil är något långsammare och svårare att 

manövrera än när den är tom. Körtiden kommer även att påverkas av vägval, övrig trafik och 

väderförhållanden. Även angöringstiden är något varierande från gång till gång beroende på väder, 

funktionsfel, avstånd från tankbil till fyllnings- eller tömningsställe etc. Då tidigare prövningar och 

tester påvisat att fyllningstiden är den avgörande tidsfaktorn, samt att faktorerna är så ovissa i sig och 

beroende från gång till gång, har valet gjorts att försumma nämnda parametrar som kan påverka kör- 

och angöringstiden. 

För att kontrollera att fyllnadstiden verkligen är avgörande och att ovanstående antagande är realistiska 

har egna test utförts och jämförts mot ett test utfört av Sjölin & Vilhelm (1977). I tabell 2.6 redovisas 

Sjölins & Vilhelms resultat och i tabell 2.7-2.8 går det att utläsa resultaten från de egna försöken. 

2.3.1 Tidigare försök 

Sjölins & Vilhelms försök bestod av två delar, ett där olika körsträckor testades och det redovisas i 

tabell 2.6. Den andra delen bestod i att se hur lång tid tömmning och fyllning av en tankbil med 

volymen 10 m
3
 tog, och att vattnet togs från ett öppet vattendrag med hjälpa av en pump med 

kapaciteten 2 400 l/min. Tömning tog 8 min och 10 s i första försöket och 8 min och 25 s i andra 

försöket, vilket i medel ger en kapacitet på 1 180 l/min. Fyllningen gav en tid på 4 min i första 

försöket och i andra tog det 4 min och 28 s att fylla, vilket ger en kapacitet runt 2 300 l/min.  

qfyll  [l/min] fyllningshastighet (divideras volymen med denna faktor fås fyllningstiden tfyll) 

qtöm  [l/min] tömningshastighet (divideras volymen med denna faktor fås tömningstiden, ttöm) 

tkör [min] körtid till fyllnings- eller tömningsplats, körssträckan dividerat med genomsnittshastigheten 

tang   [min] angöringstid, tid för upp- och nedkoppling vid fyllning eller tömning. 
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Försök 2 

Tabell 2.6. Resultat från skyttelkörning (Sjölin & Vilhelm, 1977). 

 Försöksnummer Körsträcka [m] Tid [min] Medelhastighet [km/h] 

Till plats 1 600 2,0 
24,7 

Från plats 1 700 1,1 

Till plats 2 1200 2,0 
36,5 

Från plats 2 1400 2,3 

Till plats 3 2750 5,4 
33,6 

Från plats 3 2900 4,3 

Till plats 4 4200 5,1 
46,2 

Från plats 4 4300 6,0 

2.3.2 Egna försök 

De egna försöken bestod av två delar och då Sjölin & Vilhelm (1977) använde sig av en pump och ett 

öppet vattendrag. Här användas istället en brandpost. Försöken pågick så länge att tankbilen körde ett 

varv två gånger. 

Första försöket utgick från att en släckbil med volymen 3 m
3
 hade en vattenavgivning på 600 l/min, 2 

strålrör på 300 l/min vardera. Vattenförsörjningen skedde sedan med en tankbil på 10 m
3
 och en 

släckbil med volymen 3 m
3
. Fyllning av fordonen skedde från brandstationens brandpost då detta flöde 

var känt, 1 400 l/min. Efter fyllning fick fordonet köra en sträcka om 1,5 km, för att sedan tömma till 

släckbilen genom 2st 76 mm slanglängder. Sträckan kördes enbart efter fyllning, så efter tömning åkte 

fordonet direkt till brandposten. Detta för att det kan ta något längre att köra med tankbilen fylld, se 

figur 2.4 för körsträcka och utformning av försöket. Resultatet går att se i tabell 2.7 nedan. 

Tabell 2.7. Resultat från första försöket av skytteltrafik. 

Fordon 
Tankvolym 

[m3] 

Medelhastighet 

[km/h] 

Fyllningstid 

[min:s] 

Tömningstid 

[min:s] 

Körtid 

[min:s] 

Angöringstid 

[min:s] 

3040 

(tankbil) 
10 30 9:30 10:00 3:00 1:30 

Under första försöket upptäcktes att ena strålröret var felmärkt och gav runt 450 l/min istället för 

tänkta 300 l/min. Det upptäcktes även att brandposten hade en koppling med en mindre dimension på 

sig, som medförde att fyllningen gick långsammare än väntat. Denna koppling satt på under första 

försöket och men plockades bort till andra försöket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. Uppställningen på brandplatsen till vänster. Körsträckan (i grunden tagen från Google maps) från 

fyllningsplats till brandplats, till höger.  

Försök 1 
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Andra försöket utformades som en större brand där förutsättningarna var att 1 200 l/min (4 strålrör om 

vardera  300 l/min) skulle tas ut och att två tankbilar om 10 m
3
 samt att två släckbilar om vardera 3 m

3
 

användes. I övrigt var körsträcka och brand- och fyllningsplats enligt första försöket. 

Valet gjordes att ställa en tankbil på brandplatsen och att försörja den från den andra tankbilen och de 

två släckbilarna. Detta för att tankbilen på brandplatsen kunde fyllas genom två parallella 

slangdragningar av 3 stycken seriekopplade 76 mm slangledningar. 

I detta försök tog tankbilen så pass lång tid att fyllas vid brandposten så att släckbilarna fick stå och 

vänta på sin tur. Släckbilarna hann nästan en hel runda innan tankbilen var fylld. Resultaten från andra 

försöket går att se i tabell 2.8 nedan, där det som redovisas är de värden med väntan för släckbilarna 

borträknade. 

Tabell 2.8. Resultat från andra försöket av skytteltrafik. 

Fordon 
Tankvolym 

[m3] 

Medelhastighet 

[km/h] 

Fyllningstid 

[min:sek] 

Tömningstid 

[min:sek] 

Körtid 

[min:sek] 

Angöringstid 

[min:sek] 

3210 

(släckbil) 
3 30 3:30 1:00 3:00 1:30 

3110 

(släckbil) 
3 35 1:30 1:00 2:30 1:30 

6040 

(tankbil) 
8 25 6:00 6:00 3:30 1:30 

Faktorer som inte direkt brukar överrensstämma med verkliga insatser är att strålrören i försöken var 

fullt öppna hela tiden. Även att det i försöket inte styrdes att fordonet på brandplatsen var helt fyllt 

innan fordonet som utförde tömmning lämnade platsen.  

Tömningstiden är beroende av uttaget, en släckbil som tar ut 600 l/min kan inte fyllas på med mer och 

fylls den med mindre sinar vattnet tillslut. Därför brukar ett val göras att ha en bufferttank som fylls 

och ställs vid brandplatsen, och att det är den tank som fylls upp kontinuerligt. Det är här tankbilar 

med lastväxlare används, då en tank kan ställas på platsen medan en annan tank hämtas. 

I försöket varierade angöringstiden mellan en till två minuter. Detta inkluderar inte tiden det tar att 

beslå en brandpost eller lägga ut slanglängder. 

Körhastigheten varierade också under försöken, mellan 25-40 km/h och med en medelhastighet på 30 

km/h. Jämförs detta mot resultaten från Sjölins & Vilhelms (1977) försök i tabell 2.6 kan det ses att 

hastigheten varierade mellan 25-45 km/h. Det verkar som att körtiden inte påverkas med mer än en 

minut och därför antas att en hastighet på 30-40 km/h kan verka rimligt vid körning i stadsmiljö. 

Det är även en viss skillnad mellan släck- och tankbilar gällande körtiden. Resultatet pekar åt att 

släckbilar berörs mer av körsträckan än tankbilar, och att tankbilen verkar ha en begränsande faktor i 

brandpostens flöde. Det kan även ses att en mindre dimension vid brandposten eller olika kopplingar 

påverkar vattnets flöde med flertalet minuter, i detta fall när dimensionen egentligen är 76 mm och 

kopplingen gav mellan 36-42 mm var skillnaden på fyllnadstiden nästan 3 min. 

2.3.3 Placering av brandpost 

Vid användning av skytteltrafik kan det tas fram kurvor som visar hur flödet på brandplatsen beror på 

avståndet till brandposten och brandpostens flöde, liknande de i figur 2.3. Det görs med hjälp av 

framtagna värden från experiment samt ekvation 1 och 2 ovan. Figur 2.5 visar det möjliga flödet som 

går att ta ut om två tankbilar används för skytteltrafik (Särdqvist, 2006), med en tankvolym på 10 m
3
 

och medelhastigheten 30 km/h.  
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Figur 2.5. Brandpostens avstånd i förhållande till hur mycket vatten som kan tas ut på brandplatsen för att det hela 

tiden ska finnas en tank som lämnar vatten, beroende på vilket flöde brandposten har. Vid tankvolym 10 m3. 

Figur 2.6 visar det möjliga flödet, vid skytteltrafik med två släckbilar på vardera 3 m
3
 och med 

medelhastigheten 30 km/h. 

 

Figur 2.6. Brandpostens avstånd i förhållande till hur mycket vatten som kan tas ut på brandplatsen för att det hela 

tiden ska finnas en tank som lämnar vatten, beroende på vilket flöde brandposten har. Vid tankvolymen på 3 m3. 

I ovanstående figurer har ingen tömningstid tagits med, då det är antaget att två fordon används och att 

den ena är tillbaka innan den andra är tom. Hade tömningstiden tagits med är den lika stor som det 
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uttag som görs på brandplatsen alternativt den volym som finns ledig på platsen. Används den 

snabbaste tömningstiden, är den utifrån de egna försöken runt 6 min för en tankbilar på 10 m
3
. I figur 

2.7 nedan går det att se hur brandpostens flöde hade förhållit sig till avståndet om en tankbil på 10 m
3
 

hade använts och hade kunnat tömma hela sin tank på 6 min. 

 

Figur 2.7. Hur avståndet beror på brandpostens flöde, om en tankbil på 10 m3 används för transport av vatten. 
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3. Användning av vattenkällor 
Nedan kommer statistik, utifrån insatsrapporter, om räddningstjänstens användning av olika 

vattenkällor att presenteras. Indelning har gjorts beroende på om branden sker i en byggnad eller inte 

och om en brandpost har använts eller inte. Redovisade värden gäller för alla Sveriges 

räddningstjänster. Det nämns vilken vattenkälla som använts men det saknas information om det 

använts fler vattenkällor av samma sort, om det till exempel använts mer än en släckbil, brandpost 

osv.  

Kapitlet ger svar på problemformuleringsfrågan; hur ofta och i vilka sammanhang används olika 

vattenkällor? 

3.1 Brand i byggnad 
Då olika vattenkällor använts för att få tag i vatten för släckning, är det intressant att undersöka vilka 

som vanligen använts och hur ofta de använts, vilket kan ses i figur 3.1 nedan.  

 

Figur 3.1. Vilken vattenkälla som använts för släckning vid brand i byggnad (MSB 1, 2012). 

Det går att utläsa att släckbilens vatten är det som vanligen använts, och då är det enbart släckbilens 

vatten. Vad som också ses är att brandposter använts ungefär lika många gånger som det har använts 

enbart vatten från släck- och tankbilen.  

För att få en bättre uppfattning om hur ofta en viss vattenkälla använts är det intressant att se antalet 

bränder som inträffat under samma tidsperiod, se figur 3.2 nedan. 
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Figur 3.2. Antalet bränder i byggnad under 2000-2011 (IDA, 2012). 

Det syns att antalet bränder inte förändrats i någon större utsträckning. Jämförs antal bränder med 

respektive vattenkälla (figur 3.1) kan det ses att användningen av vattenkällorna minskat i förhållande 

till brändernas förändring under 2010-2011, men att användningen av vatten har minskat tydligt sedan 

2009-2011.  

För att få en tydlig överblick över hur ofta de olika vattenkällorna i medeltal används mot antalet 

bränder redovisas tabell 3.1 nedan.  

Tabell 3.1. Antal  gånger en vattenkälla i medeltal används varje år mot medelantalet bränder som inträffar. 

Vattenkälla 
Antal 

bränder 

Släckbil 

enbart 

Släck- och 

tankbil 

enbart 

Brandposter Branddamm 
Öppet 

vatten 

Brand i 

byggnad 
10723 2892 737 737 38 258 

En annan intressant jämförelse är vilken vattenkälla som använts vid vilken byggnadstyp, vilket går att 

utläsa i figur 3.3 nedan. 
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Figur 3.3. Hur ofta en vattenkälla vid olika sorters byggnadsbränder, under 2000-2011 (MSB 1, 2012). 
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Det syns att det för villor och flerbostadshus har använts vatten från enbart släckbil eller släck- och 

tankbil och att de har störst användning av vatten, vilket beror på att det här inträffar flest bränder. En 

markant skillnad går att utläsa vid flerbostadshus, där tankbil har använts ett mindre antal gånger än 

för villor. Detta trots att flerbostadshus och villor har ungefär samma antal inträffade bränder (IDA, 

2012).  

3.1.1 Brandpost 

I ovanstående kapitel går det att utläsa att brandposter används ungefär lika ofta som vattnet från en 

släck- och tankbil, men att släckbilars vatten oftast räcker. För att undersöka i vilka kombinationer 

brandposten används redovisas figur 3.4 nedan, där det går att utläsa den totala användningen av 

brandposter och användningen ihop med en annan vattenkälla.  

 

Figur 3.4. Hur ofta brandposter använts och tillsammans med annan vattenkälla, under 2000-2011 (MSB 1, 2012). 

Något som är intressant är att brandpost och tankbil knappt används i kombination utan det verkar vara 

vanligare att släckbil används i kombination med brandpost. Även att det i nästan lika stor 

utsträckning använts vatten från både släck-, tankbil och brandpost.  

I figur 3.5 nedan presenteras brandpostanvändningens förändring under 2000-2011, för att se om 

någon vattenkälla ihop med brandposter blivit vanligare med tiden eller om användningen minskat. 
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Figur 3.5. Brandposters användning med och utan annan vattenkälla, mellan åren 2000-2011 (MSB 1, 2012). 

Det syns att brandpostsanvändningen, ihop med släckbil, i stort sett halverats sedan 2000. Antalet 

gånger brandpost använts tillsammans med släck- och tankbil har varit kring ett liknande värde som 

2010-2011 minskat. 

Då alternativsystem resulterar i mindre brandposter är det av intresse att se om tankbilsanvändningen 

ökat i förhållande till brandpostanvändningen. I figur 3.6 nedan, görs en jämförelse mellan tankbilens 

och brandpostens användning mellan åren 2000-2011.

 

Figur 3.6. Presentation över brandpostanvändningen i förhållande till tankbilsanvändning, mellan 2000-2011 (MSB 1, 

2012). 
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Det går att se att tankbilsanvändningen inte verkat öka i följd av en minskad brandpostanvändning, en 

ökning kan dock ses år 2003, 2007 samt 2010. Dessa år har också toppar av totala antalet bränder, se 

figur 3.2. 

Då skillnaden mellan tankbils- och brandpostanvändningen bör vara som störst för brand i villa, på 

grund utav att det är där alternativsystem framförallt används, redovisas nedan figur 3.7. 

 

Figur 3.7. Förhållande brandpost- och tankbilsanvändning mellan åren 2000-2011 (MSB 1, 2012; IDA, 2012). 

Det går att utläsa att tankbilsanvändningen ökade under 2000-2003, medan användningen av 

brandposter varierat kring ett liknande värde. Antalet bränder ökade något under samma tidsperiod, 

men mönstret följer inte helt tankbilsanvändningens mönster. Ett tydligare mönster av ökningen av 

antalet bränder och tankbilsanvändningen går att se under 2008-2010, här följer 

brandpostanvändningen inte mönstret. 

3.1.2 Problem med brandposter 
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Ett annat problem som finns är när stora uttag görs då vattnet virvlar och drar med sig avlagringar som 

sitter på ledningarnas insida, vilket leder till att vattnet kan missfärgas. Det finns ingen bra lösning mot 

detta, men att inte ha en överdimension i ledningarna kan förhindra det till en viss del, eller i alla fall 

att vattnet står stilla och blir dåligt. 

Det finns även gånger då brandposter är borttagna och det då brustit i kommunikationen mellan 

räddningstjänst och VA i att meddela/ta hand om informationen att den är borttagen. Tillhörande är 

också att brandposter gett för lite flöde eller att det inte kommit något vatten alls. 
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Det finns ett antal andra problem som exempelvis sabotage eller att obehöriga tar vatten olovligt från 

brandposten. En annan händelse kan vara att flödet går åt fel håll eller att marken har rört på sig så att 

brandposten flyttats och kan på så sätt inte användas. 

I insatsrapporterna fylls det i om något problem med vattenförsörjningen har uppdagats. Här kommer 

den statistik som handlar om brandposters felfunktioner att presenteras. Felfunktionerna kan vara allt 

ifrån att den inte fanns till att den var täckt med snö, alltså brandposten har på något sätt inte motsvarat 

förväntningarna. 

I figur 2.4 nedan går det att se antalet funktionsbrister som skett gällande brandposter för bränder i 

byggnader. 

 

Figur 2.4. Brandposters funktionsbrist vid utvecklad brand, under 2000-2011 (MSB 2, 2012). 

Det går att se att innan 2011, fanns det ett antal funktionsbrister gällande brandposter och att den 

nästan dubblerats mellan 2000-2010. 

Nedan går det att se funktionsbrister beroende på vilken byggnadstyp, figur 2.5. 
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Figur 2.5. Brandposters funktionsbrister vid utvecklad brand beroende på byggnadstyp, under 2000-2011 (MSB 2, 

2012). 
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Det går att utläsa att funktionsbristerna är tydliga för villor och flerbostadshus. Vid ungefär 370 gånger 

har brandposten felat på något sätt, vanligen är att de varit fastfrusna eller isiga samt att trycket eller 

flödet varit för dåligt (MSB 2, 2012). 

3.2 Brand ej i byggnad 

Vid bränder utanför byggnader  som exempelvis bil-, skogs- och containerbränder ser fördelningen av 

vattenkällornas användning lite annorlunda ut jämfört med bränder i byggnad, se figur 3.10 nedan. 

 

Figur 3.10. Användingen av de olika vattenkällorna för bränder ej i byggnad, under 2000-2011 (MSB 1, 2012). 

Det kan ses att antalet bränder som enbart använt släckbilens vatten är störst, medan släck- och 

tankbilar används något oftare än öppet vatten. 

Detta kan jämföras mot antalet inträffade bränder som går att se i figur 3.11 nedan. 
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Figur 3.11. Antalet inträffade bränder ej i byggnad, över 2000-2011 (IDA, 2012). 

Det går att se att antalet bränder, ej i byggnad, varierar över åren. Jämförs figur 3.10 med 3.11 går det 

att se att användningen av vatten följer antalet bränder, med någon minskning av vattenanvändningen 

under 2011. 

Tabell 3.2. Antal  gånger en vattenkälla i medeltal används varje år mot medelantalet bränder som inträffar. 

Vattenkälla 
Antal 

bränder 

Släckbil 

enbart 

Släck- och 

tankbil 

enbart 

Brandposter Branddamm 
Öppet 

vatten 

Brand ej i 

byggnad 
15763 9177 828 232 32 656 
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I nedanstående figur 3.12 går det att utläsa hur användningen av de olika vattenkällorna skiljer sig i 

förhållandet till vilken typ av brand som inträffat. 

 

Figur 3.12. Olika vattenkällor vid olika sorters bränder, ej i byggnad under 2000-2011 (MSB 1, 2012). 
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utsträckning än för bränder i byggnader och det går att utläsa att släck- och tankbilar använts fler 

gånger än brandposter. I nästkommande kapitel redovisas användningen av brandposter mer ingående. 
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3.2.1 Brandpost 

Här redovisas mer ingående för tidigare års användning av brandposter, vid bränder ej i byggnad, se 

figur 3.13. 

 

Figur 3.13. Brandposters användning  med vilka andra vattenkällor, mellan 2000-2011 (MSB 1, 2012). 

Det går att utläsa att användningen av brandposter tillsammans med släckbil är vanligast. Jämfört med 

brand i byggnad (se figur 3.4) är användningen av brandposter tillsammans med släck- och tankbil inte 

lika stor som med släckbil. 

I figur 3.14 går det att utläsa förändringen av brandpostanvändningen varierat mellan 2000-2011. 

 

Figur 3.14. Skillnaden mellan de olika vattenkällorna över åren 2000-2011 (MSB 1, 2012). 

Det går att utläsa en minskad användning av brandposter, framförallt tillsammans med släckbil. 

Intressant är ökningen som inträffat under 2011. 
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4. Vattenbehov 
Ingen brand är den andra lik, vilket gör det svårt att förutsäga hur mycket vatten som kan behövas för 

att lyckas släcka branden. Det kan finnas normallägen där rutinerna för insats är liknande och som då 

borde resultera i ett liknande vattenbehov. Vattenbehovet styrs även av vilken taktik som används; om 

släckning sker utanför byggnaden eller inne genom rökdykning. I detta kapitel görs en undersökning 

över vilka möjligheter det finns att ta fram ett vattenbehov för olika riskbilder samt se hur olika 

släcktekniker och andra släckmetoder än konventionellt lågtryckssystem kan påverka vattenbehovet. 

Detta kapitel besvarar problemformuleringsfrågorna; hur mycket vatten behövs vid släckningsarbete? 

Hur spelar nya släckmetoder in, och hur kan det påverka brandvattenförsörjningen och 

brandpostnätets utformning? 

4.1 Släckmetoder 

Vatten har i alla tider varit det mest använda släckmedlet, men vissa bränder kan inte släckas eller inte 

effektivt släckas med enbart vatten. Av denna anledning delas bränder vanligen in i olika klasser, här 

kommer klass A och B att behandlas då de är de typer av bränder som är vanligast. A-bränder är oftast 

bränder i fasta, organiska eller fibrösa material, medan B-bränder är bränder i vätskor. Beroende på 

klass används olika släckmedel, vid A-bränder används vanligen vatten och vid B-bränder vanligen 

något slags skum (Särdqvist, 2006).  

Andra egenskaper som kan påverka släckningen är vilken taktik räddningstjänsten väljer att använda. 

Beroende på hur mycket branden utvecklas och om det fortfarande finns chans att rädda delar av till 

exempel en byggnad kan räddningstjänsten välja mellan en offensiv eller defensiv taktik. Offensiv 

taktik används då försök görs att släcka branden, medan defensiv släckteknik är att förhindra spridning 

av branden (Särdqvist, 2006). 

Olika släckmedel har olika funktioner och släckeffekter, dess olika släckfunktioner kommer här inte 

att redovisas djupare utan fokus kommer att vara på vattenförbrukningen. Generellt går det att säga att 

ju effektivare medlet släcker, desto mindre vatten behövs. För mer ingående information om 

släckmedel hänvisas läsaren till bland annat; Särdqvist (2006), Persson (2005), MSB (2010) samt en 

publikation som kommer att publiceras under sommaren 2013 av NFPA (National Fire Protection 

Association); Capabilities and limitations of Compressed Air Foam System (CAFS) for Structural 

Firefighting. 

Det ska även beaktas att släckningen påverkas av vilket stadium branden är i, en övertändning eller 

fullt utvecklad brand är svårsläckt medan det i ett tidigt stadium är enklare. Önskvärt är att 

räddningstjänsten lyckas komma snabbt till brandplatsen för att kunna påbörja släckning innan 

branden hunnit växa sig allt för stor. Brandens storlek är det som framförallt avgör vilken taktik som 

används och hur mycket vatten som kommer att behövas (Bengtsson, 2001; Särdqvist, 2006). 

4.1.1 Vatten 

Vatten kan användas på olika sätt vid släckning men i grunden finns det två släckningsmekanismer 

som utnyttjas. Den första är att kylning av flamman, brandgaserna eller olika ytor och fungerar som så 

att vattnet kyler materialet så pass mycket att materialet inte längre avger tillräckligt med brännbara 

gaser för att upprätthålla bränsletillförsel till branden. Detta kallas ytverkan medan den andra 

mekanismen kallas för gasfasverkan och fungerar genom att vattnet förångas och värms upp av 

flammorna. Under uppvärmningen tar vattnet energi från flammorna då det fungerar som termisk 

barlast och flamman kan på så sätt inte tillföra energi till omkringliggande material. 
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Ovan beskrivna mekanism används vanligen i kombination där släckningsarbetet handlar om att kyla 

och släcka flamman samt kyla varma brandgaser. Vatten kan också användas för att kyla heta ytor för 

att minska produktionen av brännbara gaser eller kyla bränsleytor som inte ännu är involverade i 

branden. Det sista sättet är att inertera brandrummet genom att låta vattnet förångas mot de heta 

ytorna. Dessa olika sätt brukar kombineras och kallas mer vanligt för brandgaskylning, bränslekylning 

eller släckning med ånga. De används olika beroende på hur branden ser ut, tillgänglighet och vart i 

brandförloppet branden är (Särdqvist, 2006).   

Vid fullt utvecklade bränder eller där rökdykare inte kan nå branden används vanligen 

brandgaskylning. Här spelar vattendropparnas storlek stor roll för hur effektivt vattnet används, då 

mindre droppar förångas lättare. Större droppar har en tendens att falla till marken då hela droppen inte 

lyckas förångas, vilket gör att vattnet inte används så effektivt som det skulle kunna användas 

(Särdqvist, 2006).  

Bränslekylning är den vanligaste typen av släckning och används framförallt då branden är begränsad 

till enstaka föremål. Problem kan uppstå vid dolda bränder eller när en större mängd vatten är 

nödvändig, då det kan resultera i vattenskador. Denna metod kallas ibland även för direkt släckning 

(Särdqvist, 2006). 

När man släcker med hjälp av vattenånga bör utrymmet vara slutet och branden fullt utvecklad för 

maximera andelen vatten som förångas. Denna metod används vanligen när brandgaskylning är 

olämplig, men möjlighet finns för släckning från utsidan. Det gäller att fukta heta ytor med rätt mängd 

vatten så att dropparna förångas och inte behöver värmas upp med energi från ytorna som vid 

bränslekylning. Bäst resultat fås i mindre utrymmen och på stora, heta ytor. Då vattenångan sprider sig 

kan bränder i intilliggande utrymmen också släckas och denna metod kallas ibland även indirekt 

släckning (Särdqvist, 2006). 

Beroende på vilken taktik som används kommer olika mängd vatten att behövas. Viktigt är att 

strålföraren vet vilken taktik som gäller och använder vattnet och strålröret på rätt sätt. Traditionellt 

används ett konventionellt lågtryckssystem som innebär att pumpen har normalt ett arbetstrycket  

mellan 10-12 bar. Det flöde som systemet ger varierar beroende på vilken taktik som används, vilket 

tryck pumpen har samt vilket typ av strålrör som används. Varje strålrör har information om vilket 

flöde som bör användas samtidigt som val av strålbild är avgörande 

(Räddningsverket, 2000; Särdqvist, 2006). De strålrör som normalt används vid brandsläckning har ett 

flöde mellan 100-450 l/min (Räddningsverket, 2000). Vidare i rapporten kommer 300 l/min användas 

som riktvärde. 

Det finns tillfällen då andra system än det konventionella lågtryckssystemet fungerar effektivare. 

Dimspik är ett exempel ett sådant verktyg. Den fungerar i slutna utrymmen och för att exempelvis 

undgå att behöva skapa större ventilationsöppningar och riskera att brandens intensitet ökar. Den går 

också att använda för att skapa begränsningslinjer. Brandgaskylning och släckning med vattenånga är 

dimspikens användningsområden. Flödet ligger runt 70 l/min och det behövs runt 8 bars tryck 

(Bengtsson, 2001). Då dimspik används relativt sällan och endast är användbara i en så pass specifik 

situation kommer den här inte att behandlas vidare. 

Andra system och metoder som finns för att underlätta och effektivisera släckningsarbetet kommer att 

presenteras kort i nedanstående kapitel. 
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Högtryck 

Att använda vatten med ett högre pumptryck är ett sätt att öka släckeffekten i vissa situationer, 

framförallt i situationer då en mindre droppstorlek är av betydelse som vid brandgaskylning. Det finns 

olika typer av högtryckssystem som har olika funktioner och användningsområden. Systemen klassas 

som ett högtryckssystem då pumptryck är över 20 bar där det höga trycket skapar mindre 

vattendroppar (Räddningsverket, 2000; Särdqvist, 2000).   

Det finns två system som normalt används, där det ena har ett arbetstryck på 40 bar och kallas ibland 

för förhöjt lågtryck. Detta system har ett flöde som varierar mellan 100-300 l/min. Olika försök och 

undersökningar visar att de mindre vattendropparna ger en bättre släckeffekt och skapar då ett mindre 

vattenbehov tillsammans med ett lägre flöde än ett konventionellt lågtryckssystem (Räddningsverket, 

2000; Särdqvist, 2000; Larsson & Westerlund, 2006). Hur mycket vatten och hur systemet förhåller 

sig till ett konventionellt lågtryckssystem går inte att säga. Ett försök utfört av Särdqvist under år 2000 

visar på att ett högtryckssystem (40 bars arbetstryck) minskade vattenanvändningen med nästan 2/3 

jämfört med ett konventionellt lågtryckssystem, då både effekten av ytkylning och brandgaskylning 

beaktades (Särdqvist, 2000).  

Det andra systemet har ett arbetstryck på 200-300 bar och kallas skärsläckare. Skärsläckaren fungerar i 

samma områden som dimspiken men har också egenskapen att kunna penetrera igenom de flesta 

väggmaterial. Den ger ett flöde på runt 30 l/min och tekniken om hur man ska använda skärsläckaren 

är väl utarbetad genom att använda IR-kamera och brandgasfläkt (Bengtsson, 2001; Larsson & 

Westerlund, 2006; MSB, 2010). Då skärsläckaren, likt dimspiken, är mer av ett komplement kommer 

detta system inte att behandlas vidare här. 

4.1.2 Skum 

Ett annat alternativ för att få effektivare släckning och på så sätt använda mindre vattenmängd är att ha 

inblandning av en skumvätska. Skum har olika egenskaper beroende på innehåll och används vanligen 

när vatten inte lämpar sig, så som vätskebränder eller till exempel när vattenstrålarna inte når fram så 

lösningen är att skumfylla byggnaden. Det finns både A- och B-skum vilka har fått benämningen 

enligt tidigare nämnda brandklasser. Systemet fungerar genom att någon typ av skumvätska blandas 

med vattnet för att sänka ytspänningen.  A-skum används på fibrösa material och skumvätskan gör att 

vattnet lättare tränger ner i det brinnande materialet. Här används vanligen en skuminblandning på 

0,1-1 %. B-skum är den skumtyp som används vid vätskebränder och här finns filmbildande 

egenskaper som gör att skummet kan lägga sig som en film över den brinnande vätskan. Vid 

användning av B-skum är inblandningen av skumvätska ungefär 3 %. Det finns även alkoholresistenta 

skumsorter, som gör att alkoholer inte bryter ner skummet (Särdqvist, 2006). 

Inget skum fungerar för alla brandtyper, utan det behövs olika sorter beroende på brandtyp 

(Särdqvist, 2006). A-skum är något som har börjat användas allt mer och studier har påvisat att 

branden dämpas snabbare och med mindre åtgång av släckmedel jämfört med enbart vatten i ett 

konventionellt lågtryckssystem. Släckningen gör att brandgastemperaturen sänks samtidigt som 

skummet bildar en slags avskiljare mellan brandgaser och brandyta, vilket minskar risken för 

återantändning (Persson, 2005). Då A-bränder är det som inträffar oftare kommer här 

vattenförbrukningen för A-skuminblandning att behandlas vidare. 

Hur mycket släckmedelsförbrukningen minskar i jämförelse med konventionellt system är svårt att 

säga och det finns inget direkt svar. Den litteratur som gått att finna visar på att en inblandning av 

A-skum kan ge ungefär 2 gånger mer effektiv släckning än ett konventionellt lågtryckssystem 

(Cavette, 2008). Det finns också resultat som visar på att släckning med skuminblandning av A-skum 
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kan ge 110 % bättre sänkning av brandens temperatur än enbart vatten (Persson, 2005). Dessa siffror 

visar hur mycket effektivare släckningen blir, vattenförbrukningen borde därför påverkas med 

liknande värden. 

Högtryck med skuminblandning 

Då både högtryckssystem och skuminblandning verkar ge bättre släckeffekt och mindre 

vattenanvändning, borde också en kombination av högtryck och skum göra det. Experiment med 

högtryck (40 bar) och skuminblandning har varit väldigt svårt att hitta, så det går inte att säga något 

värde för denna kombination.  

System med ett högre arbetstryck än 40 bar har undersökts av bland annat Folkesson &Millbourn 

(2008). Försöken gjordes med 4 olika högtryckssystem (över 40 bar) och resultaten skiljer sig inte i 

någon större utsträckning och ingen jämförelse gjordes mot konventionellt lågtrycksystem. De kom 

fram till att CAF-system, som beskrivs i nästa kapitel, hade bättre återantändningsförmåga och en 

mindre vattenåtgång. Det saknas värden på hur vattenförbrukningen ser ut i relation till ett 

konventionellt lågtryckssystem. 

Lågtryck med luft- och skuminblandning 

Det finns ytterligare system som används av dagens räddningstjänster för att på ett effektivare sätt 

kunna släcka bränder. CAF-system eller CAFS vilket står för compressed air foam system och är ett 

slags lågtryckssystem men med luftinblandning. CAFS fungerar som så att skumvätskan och vattnet 

blandas, för att det sedan tillsätts tryckluft. Tryckluften gör att det skapas ett fint skum med 

luftbubblor där skumkvaliten kan varieras. Valet kan göras om skummet ska vara ”torrt” för skydd på 

ytor som kan utsättas för branden eller om det ska vara ”vått” för direkt släckning eller 

eftersläckning(Persson, 2005; Folkesson &Millbourn, 2008).   

Pumptrycket och flödet i systemet ligger normalt på ett liknande det konventionella lågtryckssystem 

och användningsområdet är liknande ytkylning. Det beror dock på tillverkaren vilka flöden och tryck 

som bör användas (Persson, 2005; Folkesson &Millbourn, 2008). Fördelarna med CAFS är att  de ger 

runt sju gånger mer släckmedel en det konventionella lågtryckssystemet (Ivansson, 2008). Försök som 

gjorts visar inte direkt hur mycket vatten som behövs, dock har det påvisats att det är mindre än det 

konventionella låg- och högtryckssystemen. Värden pekar på att CAFS är runt 4 gånger så effektivt 

som ett konventionellt lågtryckssystem och i vissa fall ännu effektivare (Persson, 2005; Cavette, 

2008). En annan källa hänvisar till att det skulle vara 2/3 mindre vattenanvändning än mot ett 

konventionellt lågtryckssystem (Colletti, 2004). Det finns exempel i USA där CAFS används då 

tätorten saknar brandposter (Roberts, 2010). 

4.2 Vattenbehov 
Det är problematiskt att få fram ett vattenbehov för bränder då varje situation är ny och det i förväg 

inte går att säga hur stor branden kommer att bli, hur snabbt räddningstjänsten kommer till platsen etc. 

Den statistik som finns tillgänglig i form av insatsrapporter är bristfällig och inrapporterad i olika 

enheter, vilket gör att inga trovärdiga siffror går att ta fram. Ett alternativ är att djupdyka i ett antal 

insatsrapporter, men det anses fortfarande inte kunna ge tillräckligt representativa värden då mängden 

använt vatten vanligen är uppskattad och inte exakt. 

Ett alternativ för att ta fram ungefärliga värden är att genomföra beräkningar. Här finns det ett antal 

metoder att använda beroende på olika länders standarder och vad som väljs att ta i beaktande. Dessa 

metoder ger inte heller ett säkert svar utan enbart riktvärden. Det finns ett antal rapporter som har 

jämfört de olika beräkningsmetoder som finns och resultaten pekar åt att det blir liknande värden 
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oberoende på vilken metod som valts. Då metoderna ger liknande svar, är beroende på indata som i sig 

beror på utföraren samt att resultatet egentligen bara är representativ för just utgångsbyggnaden har 

här valet gjorts att utgå från en optimal vattenavgivning. För den som är intresserad av 

beräkningsmodellerna görs en hänvisning till följande rapporter; Davis (2000), Torvi et.al (2001), 

Hadjisophocleous & Richardson  (2005) och Särdqvist (2000). 

Den optimala vattenavgivningen på 9-15 l/m
2
min och är den minsta behövda vattenvolymen för 

släckning och är det värde som släckning bör ske utifrån, där arean är den horisontella brandarean 

(Särdqvist, 2000). Det ska beaktas att det inte är dessa värden som normalt används, utan det kan 

snarare vara så att det är både mer eller mindre flöde i normalfallet. 

Den optimala påföringshastigheten borde förändras beroende på vilket släcksystem som används. Om 

faktorerna från föregående kapitel används borde den optimala vattenavgivningen kunna se ut likt 

tabell 4.1 nedan. Det ska observeras att de nämnda siffrorna är riktvärden och ska användas med 

eftertanke.  

Tabell 4.1. Optimala vattenavgivningen, beroende på vilket släcksystem som används. 

Optimal vattenavgivning Min [l/m
2
min] Max [l/m

2
min] 

Konventionellt vattensystem 9  15  

A-skum inblandning i konventionellt släcksystem, 

faktor 2 
4,5 7,5 

Högtryck (40 bar), faktor 2/3 6 10 

CAFS, faktor 4 2 4 

VAV rekommenderar flöden enligt tabell 2.3; 600 l/min för de flesta bostadsområden, 1200 l/min för 

centrumbebyggelse och 2400 l/min för en del industrier vid konventionellt brandpostsystem och 

900 l/min vid alternativsystem. Används den optimala vattenpåföringen kan den maximala brandarean 

som brandposten klarar av tas fram, beroende på valet av släkcmedel. Det ska beaktas att värdena 

måste användas med stor försiktighet och eftertanke då det varierar beroende på utövare, brand, 

situation etc. I tabell 4.2 kan den maximala brandarean utläsas. 

Tabell 4.2. Brandarea som en brandpost, med ett visst flöde, hade kunnat leverera vid användning av optimal 

vattenpåföring beroende på släcksystem. 

Brandarea beroende på optimal 

vattenpåföring (tabell 4.1) och 

brandpostens flöde 

600 

[l/min] 

900 

[l/min] 

1200 

[l/min] 

2400 

[l/min] 

 Min Max Min Max Min Max Min Max 

Konventionellt lågtryckssystem [m
2
] 40 67 60 100 80 133 160 267 

A-skum inblandning i konventionellt 

släcksystem, faktor 2 [m
2
] 

80 133 120 200 160 267 320 533 

Högtryck (40 bar), faktor 2/3 [m
2
] 60 100 90 150 120 200 240 400 

CAFS, faktor 4 [m
2
] 160 267 240 400 320 533 640 1067 

Det ska tas i beaktande att ett normalt strålrör klarar av bränder mellan 50-100 m
2
 (Särdqvist, 2006) 

vilket till en viss del borde gälla oberoende vilket system som används då det handlar om hur stor yta 

som går att täcka in och nå. 

Statistik säger att en villa i medeltal är 127 m
2
 och en bostadsrätt i medel ligger runt 70 m

2
 

(Mäklarstatistik, 2011). Andra siffror visar på att lägenheter i flerbostadshus ligger i medel ligger runt 

75 m
2
 och lägenheter i gruppbyggda småhus på ungefär 129 m

2
 (SCB, 2012). Detta tyder på att för ett 

konventionellt lågtryckssystem med direkt användning av en brandpost på 600 l/min inte hade kunnat 
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släcka en medelstor villa som brinner fullt och knappt en lägenhet. Normalt är bränder begränsade till 

startföremålet, startutrymmet och startbrandcellen och blir inte så stora som hela lägenheten eller 

villan (IDA, 2012). I figur 4.1 går det att se hur spridningen till olika byggnader inträffar. 

 

Figur 4.1. Spridningen för bränder i byggnader, mellan 2000-2011 (IDA, 2012). 

Det syns att bränder i normalfallet inte sprids längre än till startföremålet. Det verkar som att antalet 

minskat sedan 2000. Spridning till startutrymmet har ökat sedan 2000. Spridningen till andra 

byggnader har också ökat något och kan ses tydligare i figur 4.2 nedan. 

 

Figur 4.2. Spridningen av bränder i byggnader till omkringliggande byggnader, mellan 2000-2011 (IDA, 2012). 
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Det går att utläsa att bostäder har ökat i spridning under 2011, vilket är intressant då det är i det 

område som brandposter plockats bort. I tabell 4.3 nedan går det att se bostadsbränders spridning till 

andra byggnader. 

 

Figur 4.3. Spridningen av bränder i bostäder till omkringliggande byggnader, under 2000-2011 (IDA, 2012). 

Det syns att det framförallt är i villor som spridningen till andra byggnader ökat något. Det är i 0,6 % 

av bränderna som det inträffar spridning till andra byggnader och är något som kan behöva beaktas i 

framtiden om det är en trend. Antalet bostäder ökar ständigt och borde ha en inverkan på antal bränder 

och hur spridningen ser ut men det kan inte inom ramarna för denna rapport svaras på. 

4.2.1 Äldre statistik 

Det finns tidigare utvärderingar över hur alternativsystemet fungerar där även statistik om bränder och 

vattenförbrukning undersökts. Tabell 4.4 visar resultat som kom fram om förbrukad vattenmängd 

(Janson et.al, 1981). 

Tabell 4.4. Förbrukad vattenmängd vid bränder i byggnader och för vissa bebyggelsetyper (Janson et.al, 1981). 

Vattenmängd [l] Totala Villa 

Tät 

småhusbeb

yggelse 

Flerbostads 

-hus 
Centrum Industri 

Gles- 

byggd 

0-100 651 35 7 66 8 30 15 

100-200 255 7 1 22 9 6 5 

200-400 255 2 1 17 3 6 4 

400-800 514 10 1 28 6 26 10 

800-1500 514 6 2 18 3 23 15 

1500-3000 399 9 3 10 3 14 15 

3000-6000 237 5 6 2 4 9 17 

6000-9000 93 3 2 0 0 9 12 

9000-20000 192 8 3 1 2 10 30 

20000-50000 98 4 0 1 0 7 31 

50000-100000 35 1 1 0 0 1 10 

100000-500000 36 2 1 2 1 3 7 

500000-1000000 2 0 0 0 0 0 0 

Median [l/min]: 400-

800 
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I tabell 4.4 går det att se vattenavgivningen vid insatserna. 

Tabell 4.4. Vattenavgivningskapaciteten vid bränder i byggnader och för vissa bebyggelsetyper (Janson et.al, 1981). 

Vattenavgivning 

[l/min] 
Totala Villa 

Tät 

småhusb

ebyggelse 

Flerbostads 

-hus 
Centrum Industri 

Gles- 

byggd 

0-100 2284 60 15 147 31 96 72 

100-200 451 12 8 4 4 22 47 

200-400 182 6 2 1 1 11 27 

400-600 42 2 0 1 0 2 6 

600-800 15 0 0 1 0 2 2 

800-1000 23 1 0 1 0 1 4 

1000-1200 7 1 0 1 0 0 1 

1200-1800 9 1 1 0 1 1 0 

1800-2400 3 0 0 0 0 0 0 

>2400 8 0 0 0 0 0 0 

Median[l/min]: 0-100  0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 100-200 

 

Det resulterade att i 96 % av insatserna är vattenavgivningskapaciteten mindre än 400 l/min. I 2 935 

fall räckte medfört vatten medan det i 150 fall användes en brandpost. Det har även redovisats varför 

brandposter inte använts och i 70 % behövdes det inte medan det i 11 % saknades brandposter. 

Resultaten pekar på att vattenåtgången är som minst i flerbostadshus, villaområden och 

centrumområden (Janson et. al, 1981). 

Rapporten jämför även de statistiska vattenavgivningskapaciteterna mot VAV P38 (VAV P38, 1979), 

se tabell 2.3. Där visar det att statistiken är lika eller mindre med 600 l/min i 96-98 % av insatserna 

(Janson et.al, 1981). Statistiken är byggd på 3 990 insatser, vilket inte är helt representativt. Rapporten 

jämförde därför den mot ett antal tyska insatser och fick liknande resultat, vilket gjort att VAV:s 

rekommenderande flöden ifrågasattes för att vara något i överkant och borde ses över 

(Janson et.al, 1981). 
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5. Sammanfattande analys 
Nedan genomförs en sammanfattande analys över respektive kapitel i rapporten. 

5.1 Brandvattenförsörjning 

Det finns som redan nämnts ett antal sätt att få tillgång till vatten för släckning. Vanligen räcker det 

vatten som räddningstjänsten i utgångsläget har med sig till platsen. Det är när detta vatten inte är 

tillräckligt som andra lösningar behövs. I dag sker det genom brandposter, fordon med tank, 

branddammar eller öppna vattendrag. Dessa brandvattenförsörjningsmetoder har funnits i ett antal år 

och inte vidareutvecklats sedan 1979 för att anpassa nya släckmetoder och tekniker.  

5.1.1 Lagar och förordningar 

En genomgång av de lagar och regler som idag berör brandvatten och dess försörjning visar på att 

kommunen äger frågan om brandposter. Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och i de flesta fall 

även VA-verken. Undantag kan vara i de kommuner där VA-verket är privatägt, men då har 

kommunen handlat upp tjänsten och ansvarar indirekt för att VA-resurserna ska fungera. 

Ingen av de tidigare presenterade lagarna eller förordningarna säger hur brandvattenförsörjningen bör 

utformas, utan det som sägs är att räddningstjänsten ska kunna utföra en räddningsinsats. Därmed 

finns det inget som säger att brandposter måste användas. Det som styr att vatten kontinuerligt ska 

finnas på brandplatsen är om rök- och kemdykning är aktuellt, då Arbetsmiljöverkets föreskrift kräver 

en säker tillgång på vatten. Dock nämns inte vilken mängd vatten som kan anses vara säkert.  

5.1.2 Brandpost 

Brandposter i Sverige är placerade under mark för att förhindra frysning. I dag installeras det i stor 

utsträckning brandposter som är självtömmande, vilket reducerar det nödvändiga underhållet. Detta 

skapar en blandning av brandposter med olika funktioner inom kommunerna, vilket ger ett 

arbetsmoment till att hålla isär vilka som är vilka. 

Det finns två olika metoder som rekommenderas att använda vid utformningen av brandpostnätet; 

konventionellt system och alternativsystem. Konventionella systemet bygger på att fordon med större 

tankar saknas och att vatten måste finnas tillgängligt genom brandposter. Lösningen är att sätta 

brandposter tätt för att säkerställa att vatten finns att tillgå oavsett vart branden inträffar. Det 

konventionella systemet kräver ett högre vattenflöde än en utformning för enbart 

dricksvattenförsörjningen. Detta har lett till att dricksvattenledningarna blir överdimensionerade, 

vilket kan leda till att drickvattnet blir stillastående på vissa platser och riskerar en sämre 

dricksvattenkvalité.  

Flödet i brandposterna och avståndet mellan dem har i rekommendationerna inte förnyats med tiden 

utan de bygger på värden från 1979. Där grundas flödena på dåtidens motorsprutors kapacitet och 

avståndet bygger på värden från ännu tidigare rekommendationer där det inte har preciserats varför 

dessa avstånd rekommenderas. 

Det höga antalet brandposter som det konventionella systemet medför, skapar relativt stora kostnader 

för underhåll och installation. Detta i samband med införandet av räddningstjänstens tankbilar låg till 

grund för den andra metoden, alternativsystemet. Systemet bygger på att vattentillförseln till 

brandplatsen sker genom att tankfordon kör i skytteltrafik. Om det ska fungera optimalt är två 

tankbilar att föredra, då släckbilar med mindre tankvolym är känsligare för avståndet mellan fyllning- 

och brandplats. Det saknas i rekommendationerna information om vilken tankvolym som krävs för att 
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alternativsystem ska vara genomförbart, dock görs ett beräkningsexempel där 9 m
3
 verkar vara 

tillräckligt.  

Alternativsystemet rekommenderas att användas i vissa bostadsbebyggelser (se tabell 2.3) och det 

föreslås en uppdelning av tätorten i olika delområden, beroende på bebyggelseområde och utifrån 

byggnadernas brandbelastning. Det bygger på uppgifter från tidigare rekommendationer. Dessa 

rekommendationer har inte redovisat de bakomliggande faktorerna för varför det i vissa områden kan 

accepteras alternativsystem och i andra inte.  

Ett flertal räddningstjänster har utvecklat ett eget system för hur deras brandpostnät ska utformas. De 

som intervjuades har alla i stort sett valt att prioritera vissa av sina brandposter, där även underhållet 

sker oftare på de med hög prioritet, detta rekommenderas även i VAV-föreskrifterna. En del 

kommuner har högre flöde på de prioriterade brandposterna eller vissa utvalda platser med riktigt bra 

flöde, som fungerar som tankstationer med vatten. Här har räddningstjänsten i Eskilstunas kommun 

och Medelpads räddningsförbund (Sundsvalls kommun) två olika exempel på hur man uppfört 

brandposter med högre flöde. Eskilstuna har valt att ha väggbrandposter på tryckstegringsstationer 

medan det i Sundsvall finns olika platser med möjlighet att använda två brandposter samtidigt, då det 

ibland är själva brandposten som begränsar flödet och inte ledningsnätet. Detta kan jämföras med 

VAV:s superbrandposter.  

Prioriteringen av brandposter har även resulterat i att vissa brandposter vid renovering kan plockas 

bort medan andra kommuner valt att behålla de redan befintliga brandposterna i stads- och 

industriområden.  

De tillfrågade räddningstjänsterna som valt att använda alternativsystem använder detta beroende på 

riskbilden i berört område, generellt går det att säga att villabebyggelse har ett färre antal brandposter 

medan industri- och centrumområden har fler. Ett antal kommuner har även frångått att brandposterna 

ska placeras med ett visst avstånd mellan sig och istället placerar dem utifrån områdets bebyggelse och 

riskbild. Flertalet kommuner har även valt att ha ett större antal brandposter vid högriskobjekt och där 

det finns en stor spridningsrisk som exempelvis kvartersbebyggelse och rad-, kedje- samt 

parhusområden. Jämförs detta mot VAV rekommendationerna så skiljer sig det med ett visst avståndet 

mellan brandposterna, det är många som ökat på eller frångått avstånden. Placeringen beroende på 

bebyggelse är snarlik VAV:s rekommendationer, då räddningstjänsterna utgår från områdets riskbild 

och som verkar stämma med VAV:s områdesindelning. 

5.2 Användning av vattenkällor 
Det går att utläsa att vattenanvändningen minskat de senaste åren, 2010-2011, för alla de olika 

vattenkällorna som används, vilket kan jämföras mot att antalet bränder under 2011 minskat. Dock 

stämmer inte det under 2010 då antalet bränder i byggnad i stället ökade något. Detta är en för kort 

tidsperiod för att se trender men i och med andra släckmedel än konventionellt lågtryckssystem och att 

räddningstjänster använder sig av mindre enheter som snabbare kan nå brandplatsen,  kan 

vattenanvändningen fortsätta att minska. Att räddningstjänsten också utvecklats borde resultera i ännu 

bättre vattenanvändning. 

Statistiken visar också att släckbilar är den vattenkälla som används i störst utsträckning vid bränder. 

För bränder i byggnad använder ”annan tillverkningsindustri” oftare brandposter än någon annan 

vattenkälla. Förhållandet mellan flerbostadshus och villor är lika gällande antalet bränder, dock inte 

vid användningen av de olika vattenkällorna. Vid brand i flerbostadshus är släckbilens vattentank 
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oftare tillräcklig, medan det vid villabränder används tankbilar i större utsträckning. Bränder vid 

lantbruk och fritidshus har vanligen krävt både släck- och tankbilars vatten. 

Undersöks användningen av brandposter noggrannare går det att utläsa att brandposter tillsammans 

med släckbil eller släck- och tankbil är likvärdiga, samt att användningen av brandposter halverats 

under de senaste 10 åren. Det går inte att se om brandpostanvändningen minskat på grund av att det 

inte finns någon brandpost eller om brandposter inte behövts. Jämförs detta med tankbilsanvändningen 

går det inte att se någon direkt ökning eller minskning utan varierationerna verkar mer beroende på 

antalet bränder. Det går att se en liten ökning i tankbilsanvändning mellan 2000-2003 medan 

brandpostanvändningen då minskade. Då jämförelsen istället görs för bränder i villor är skillnaden 

något större. 

En jämförelse mellan olika verksamheter där brandposter används och hur brandposterna felfungerat 

visar på att det vid skolor, annan allmän byggnad, handel och lantbruk oftare är något fel på 

brandposten. Något som också utmärker sig är att villor har ungefär dubbelt så många felfunktioner än 

vid brand i flerbostadshus, även att användningen är ungefär likvärdig. 

Undersöks istället bränder ej i byggnader går det att se en tydlig nergång av vattenanvändning även 

här. Den största skillnaden mot bränder i byggnad är att användning av öppna vattendrag är större för 

bränder ej i byggnad. 

5.3 Nödvändigt flöde 

Det finns inte tillräckligt med bakomliggande fakta för att kunna dra bra slutsatser om nödvändigt 

flöde vid olika bränder och vad brandposter kan tänkas behöva. Att använda sig av de optimala 

vattenavgivningsvärdena är ett sätt att kunna se hur stora bränder ett konventionellt lågtryckssystem 

teoretiskt hade klarat av med ett visst brandpostflöde. Här saknas återkopplingen till hur stora bränder 

brukar bli, men om ett strålrör klarar en brand på 50-100 m
2
 och det jämförs med tabell 4.1-4.2 går det 

att se att 600 l/min kan verka som ett rimligt värde. Utgås det istället från att ett strålrör vanligen ger 

300 l/min, borde då 300 l/min räcka för att klara av en brand i storleken 50-100 m
2
 och flödet 

600 l/min från en brandpost är då i överkant. Det kan också tänkas att säkert vatten för en 

rökdykargrupp är två strålrör om vardera 300 l/min och då är 600 l/min rimligt. 

Äldre statistik visar att det i mellan 96-98 % av alla insatser användes en vattenkapacitet på 600 l/min 

eller mindre. Det gick även att se att flerbostadshus, villaområden och centrumområden krävde minst 

vatten, vilket är liknande områden som det i VAV rekommenderas att ha alternativsystem på. Hur väl 

detta stämmer idag är svårt att säga, det hade behövts aktuell och korrekt statistik för att kunna dra 

några slutsatser. 

Stora osäkerheter finns också för andra släcksystem än det konventionella lågtryckssystemet. Här visar 

undersökningar på att högtryck, A-skum inblandning och CAFS i vanliga fall kräver mindre vatten än 

ett konventionellt lågtryckssystem. En del undersökningar visar att A-skum inblandning i ett 

konventionellt lågtryckssystem påverkar vattenåtgången positivt med en faktor 2 och det sänker 

temperaturen med 10 %, vilket borde resultera i nästan 10 % mindre vatten användning. För CAFS 

sägs vattenminskningen vara en faktor 4, medan högtryck med 40 bars arbetstryck har 2/3 mindre 

vattenåtgång. Det saknas dock tillräckligt med undersökningar för att säkerställa dessa siffror och de 

ska användas med stor försiktighet.   
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6. Diskussion 
Här genomförs en diskussion utifrån problemformuleringsfrågorna och den sammanfattande 

analysen. 

6.1 Osäkerheter 

Det ska tas i beaktande att den statistik som finns tillgänglig kommer ifrån insatsrapporter. 

Insatsrapporterna fylls i av olika personer, olika noggrant och på lite olika sätt och kan då påverka 

resultaten något. Valet att använda statistik för hela Sverige anses kunna minimera påverkan om några 

rapporter skulle ha något fel och samtidigt kunna ge någorlunda representativa värden. Statistiken 

gäller över för få år för att kunna se om det finns trender. Det går att se och anta vad som kan komma 

att hända utifrån statistiken men det är samtidigt  inte säkert att framtiden ser likadan ut. 

Andra osäkerheter är kring faktorerna för släcksystemen. Under litteraturundersökningen till denna 

rapport gick det inte att finna tillräckligt med undersökningar som angett hur mycket 

vattenförbrukningen minskar eller ökar beroende på släcksystem. Självklart beror värdena på varje 

situation men riktvärden borde kunna tas fram. Det ska också tilläggas att de värdena som används 

inte är generella för Sverige utan andra länder, vilket kan påverka minskningen då olika länder 

använder sig av olika släcktekniker. De värden som finns och här hänvisas till ska alltså användas med 

stor försiktighet. 

6.2 Vilka lagar och förordningar berör brandvattenförsörjning och vem 

har ansvaret? 
I rapporten beskrivs det att kommunen är den som har huvudansvaret över både VA-verket och 

räddningstjänsten, och på så sätt även brandvattenförsörjningen. Det skapas dock ofta en diskussion 

mellan olika förvaltningar inom kommunen om just brandvattenförsörjningen i form av brandposter. 

Diskussionen sker framförallt mellan VA-verk och räddningstjänst om vem som ska stå för olika 

kostnader och vem som ska utföra underhåll osv. Anledningar till att diskussionen normalt handlar om 

kostnader för brandposterna kan grunda sig på att det konventionella brandpostsystemet medför ett 

stort antal brandposter. Det kan också höra ihop med att ledningarna ibland blir överdimensionerande i 

jämförelse med om hushållsförbrukningen hade varit den dimensionerande faktorn. Då båda 

organisationerna ingår i kommunens verksamhet borde diskussionen egentligen inte uppstå, utan 

kommunen borde avsätta en budget och delegera ansvaret mycket tydligare.  

Att ingen lag eller förordning styr hur brandvattenförsörjningen ska lösas kan ses som både negativt 

och positivt. Det är bra då varje kommun kan utforma det efter sina förutsättningar. Möjligheten till att 

anpassa utformningen efter sin kommuns förutsättningar anses leda till en bättre utveckling inom 

brandvattenförsörjning. Det som är negativt med att brandvattenförsörjningen inte är reglerad är att det 

ger upphov till olika diskussioner eller att det inte beaktas alls inom en kommun. Då det inte är 

reglerat och de rekommendationer som finns ger utrymme för egna tolkningar bör information och 

erfarenheter om brandvattenförsörjning och hur olika kommuner utformar sitt brandpostsystem samlas 

för att finnas tillgänglig för alla kommuner, ett exempel är hemsidor liknande Utkiken.  

Då drickvatten är det viktigaste livsmedlet är det förståeligt att större krav införts på hantering och 

rening, som exempel Livsmedelsverkets föreskrift (LIVFS 2008:14). Att obehöriga inte ska använda 

brandposterna eller på något sätt skada dem är också rätt. Dock kan valet, som många 

räddningstjänster gjort, att låsa brandposterna på ett eller annat sätt ses som en åtgärd som inte direkt 

hindrar den som verkligen vill sabotera dricksvattnet, men som kan få bort ”tillfällighetssabotören”. 

En lösning som borde vara bättre är att installera brandposter med backventil. Det medför en extra 

kostnad och som inte ger genomslag på alla brandposter, då de redan installerade mycket troligt inte 
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kommer att bytas ut. Dock kan det vara något att tänka på vid nyinstallationer av brandposter. En 

enklare och billigare investering som kan minska risken för att vattnet ska gå åt fel håll vid 

användning av brandposter är att använda brandposthuvuden med backventil. Detta kan vara en åtgärd 

som räddningstjänsten kan använda sig av för att minimera risken att påverka dricksvattnet negativt. 

Tyvärr tar ingen av de ovanstående lösningarna bort den som olovligt tar vatten från brandposterna. 

Ett sätt kan vara att ha några brandposter öppna för allmänheten mot en viss betalning eller liknande. 

På det sättet går det att få ett kontrollerat uttag och en möjlighet att minska olovliga uttag. 

6.3 Hur är brandpostsystemet tidigare uppbyggt och hur arbetar man 

med det i dag? 
Brandpostsystemet har utformats efter räddningstjänstens utrustning. Tidigare då fordon med tank 

saknades kopplades brandslangen direkt på brandposten och det krävdes höga vattenflöden från 

brandposten. Detta utvecklades sedan till ett minskat flöde, då motorsprutor och andra pumpar 

infördes bland räddningstjänstens utrustning. När sedan fordon med större tankar utvecklades ändrades 

brandpostsystemet i vissa bostadsområden till ett mindre antal brandposter.  Att utforma 

brandpostnätet utifrån räddningstjänstens utrustning är rimligt, dock har de rekommendationer som 

utgivits inte fortsatt denna utveckling sedan 1979. Det har gjorts en sammanställning med olika 

förslag, men den är inte fullständig utan bygger på värden och system sedan 1979. Detta är underligt 

då räddningstjänsten idag använder sitt vatten mer effektivt och i mindre kvantitet. 

Utifrån olika synvinklar finns det både för- och nackdelar med det konventionella och alternativa 

systemen. Det kan tyckas att med både brandposter och tankbilar så har räddningstjänsten både 

hängslen och livrem, dock finns det inte många kommuner som använder sig enbart av 

alternativsystem. Ingen undersökning har genomförts över alla kommuner i dagsläget men under 1981 

tillämpades alternativsystem i 99 kommuner, varav 2 använde det i hela kommunen. Det ska 

understrykas att alla kommuner inte svarat på den då genomförda undersökningen (Janson et.al, 1981). 

Att undersöka hur det ser ut idag hade varit intressant och något som bör genomföras för att se om det 

fortfarande finns någon kommun som tillämpar alternativsystem i hela kommunen och hur det i så fall 

fungerar. Hos de kommuner som i denna rapport tillfrågats har alternativsystem tillämpats i områden 

utan högriskobjekt och med en liten risk för spridning av branden till andra byggnader.  

Den största påverkan av hur brandposterna ska utformas är kostnaden. Att installera ett system som 

används sällan och enbart av två aktörer (räddningstjänst och VA-verk) är inte direkt 

samhällsekonomiskt. Det som också talar emot brandposter är att de kan påverka dricksvattenkvalitén 

negativt. Används ett alternativsystem så blir kostnaderna mindre för brandpostnätet, dock ökar 

kostnaderna för räddningstjänsten, med fler fordon, underhåll, drivmedel, personal osv. Parametrarna 

som påverkar kostnaderna är många och skiljer sig från kommun till kommun. Brandposterna borde 

ses som ett av räddningstjänstens alla verktyg och det bör som all annan utrustning synas om det är 

värt kostnaden i relation till dess användning. Här bör också parametrar för hur ofta tankbilen används 

i förhållande till kostnader genomföras. Då alla aspekter som behövs för att göra en ordentlig 

kostnadsanalys inte finns tillgängliga inom ramarna för denna rapport, föreslås det som förslag för 

vidare arbeten. 

Det som talar för att fortsätta med ett konventionellt brandpostsystem är att skytteltrafik med fordon 

har flera felkällor som kan resultera i att det inte fungerar, och det som talar emot är kostnaderna för 

det stora antalet brandposter och de ibland överdimensionerade ledningarna. Skulle räddningstjänsten 

acceptera brandposter med ett lägre flöde (runt 300 l/min för en 50 mm ledning) behöver inte 

dricksvattenledningar dimensioneras upp och ett problem med risk för sämre dricksvattenkvalité 
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minimeras. Det kommer än så länge fortfarande att finnas risk för att dricksvattnet blir missfärgat om 

stora uttag från ledningarna görs. Detta för att avlagringar som sitter i rören lossnar på grund av att 

vattnet virvlar när det tas ut. I ett sådant fall behövs fortfarande andra fordon för att transportera vatten 

men räddningstjänsten blir aldrig utan vatten på brandplatsen. Ska det enbart användas brandposter 

med 300 l/min bör det tas beslut om det kan tillfredsställa kraven om säkert vatten. Avgörande 

faktorer är också vilka släcksystem som finns att tillgå. 

Enligt brandposttillverkare bör brandposter underhållas minst en gång per år, vilket också bör 

genomföras i kommunerna. Underhåll är en viktig fråga och att ha brandposter med olika funktioner 

gör att dokumentation om hur länge en brandpost varit installerad och vilken funktion den har, anses 

vara nödvändigt. I dag verkar det ibland brista i underhåll och kunskap om brandposters kvalité, vilket 

snabbt borde gå att åtgärda genom en bättre digitalisering och kontinuerligt uppdaterad information 

om varje enskild brandpost. Värends räddningstjänst har tillsammans med VA-verken genomfört 

flödesmätningar på alla brandposter, för att ta reda på det faktiska flödet. I Linköpings kommun har 

alla brandposter digitaliserats, vilket förenklar underhållet och kontrollen av brandposterna. Detta är 

åtgärder som underlättar både för VA-verk och räddningstjänst i det fortsatta arbetet med brandposter 

och är något som rekommenderas att alla kommuner genomför.  

Prioriterade brandposter är något som rekommenderas och även används i ett flertal kommuner. Det 

underlättar att veta vilka brandposter som behöver underhållas oftare, ska snöröjas och som hos en del 

kommuner har bättre flöde. Prioriterade brandposter kan motiveras ytterligare då brandposters 

felfunktion dubblerats de senaste åren medan användningen av brandposter halverats. Felfunktionerna 

är inte allt för allvarliga men ändå något som bör beaktas och lösas. Vanligen är det frysning, i 

Norrköping har räddningstjänsten gasol med sig för att enkelt kunna värma och smälta is som satt fast 

brandpostlocket. Frysning kan också förhindras genom väggbrandposter eller eluppvärmda 

brandposter, som dock ger en högre investeringskostnad men kanske ska finnas på de prioriterade 

brandposterna. Att lyfta frågan om brandposter i allmänhet hos både VA-verk och räddningstjänst bör 

för att förbättra brandposternas kvalité och är något som bör göras. 

6.4 Hur ofta och i vilka sammanhang används olika vattenkällor? 
Det går att utläsa att släckbilars tank räcker vid de flesta bränder som inträffar, dock har brandposter 

någon gång används vid i stort sett alla typer av bränder. Vanligen används brandposter vid bränder i 

byggnader och då främst vid industribränder. Alternativsystem tillämpas vid vissa bostadsområden, då 

framförallt villaområden. Det går dock inte att se att tankbilar skulle användas mer vid dessa bränder, 

utan brandposter används också. Något som inte går att utläsa är hur ofta skytteltrafik används dock 

borde det inträffa när brandposter och tankbilar används samtidigt, vilket inträffar relativt sällan. Det 

går att utläsa att tankbilar tillsammans med släckbilar och brandposter används relativt ofta, vilket är 

logiskt. Detta för att först används släckbilens vatten, räcker inte det kan det tänkas att tankbilens 

vatten används och om inte det heller är tillräckligt behövs mer vatten på något sätt, vilket inom 

tätorter vanligen sker via brandposter. Det går tydligt att se att det vid fritidshus och lantbruk används 

tankbilar i större utsträckning, vilket kan förklaras av att det där saknas brandposter. 

Något som hade varit intressant är att se hur ofta en brandpost med konventionell utformning används 

i förhållande till dem med alternativ utformning, detta är  inget som kan göras generellt utan är något 

varje kommun kan göra för sina brandposter. Sörmlandskustens räddningstjänst använder sig av ett 

system som plottar ut deras insatser på en karta, och där går det att undersöka vid vilka insatser som en 

brandpost använts. Något liknande detta kan vara en grund till att få reda på vilka brandposter som 

vanligen används. Om det tydligt redovisas exakt vilken, kan det sedan enkelt noteras om det var 

något problem med brandposten. 
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Det som är intressant är att användningen av alla sorters vattenkällor har minskat. Det finns inget 

enkelt sätt att undersöka de bakomliggande orsakerna men nya släcksystem som används kan tänkas 

påverka samtidigt som räddningstjänsten blir allt effektivare på att använda vattnet. Att användningen 

av vattenkällor skulle öka igen är inte troligt, utan det kommer snarare minska ytterligare något. 

Tabell 6.1 visar i medeltal hur ofta de olika vattenkällorna används varje år. 

Tabell 6.1. Hur många gånger en vattenkälla i medeltal används varje år och medelantal bränder som inträffar. 

Vattenkälla 
Antal 

bränder 

Släckbil 

enbart 

Släck- och 

tankbil 

enbart 

Brandposter Branddamm 
Öppet 

vatten 

Brand i 

byggnad 
10723 2892 737 737 38 258 

Brand ej i 

byggnad 
15763 9177 828 232 32 656 

 

6.5 Hur mycket vatten behövs vid släckningsarbete?  
Det finns idag ingen bra statistik som visar på hur mycket vatten som använts vid släckning av olika 

bränder. Den statistik som finns bygger på insatsrapporter där den exakta siffran av använt vatten inte 

alltid är känd samtidigt som det verkar som mängden fyllts i med olika enheter. Genom att tydliggöra 

vilken enhet som ska användas, samt att till exempel börja använda räddningstjänstens fordons 

flödesmätare på ett bättre sätt kan det mätas hur mycket vatten som avgetts. Då kan statistiken om 

mängden släckvatten bli mer fullständig. Det är svårt att avgöra hur väl tidigare statistiken stämmer 

med dagens förutsättningar. I dag verkar vattnet användas mer effektivt och i mindre mängd vilket 

borde göra att tidigare statistik visar att en större mängd vatten använts än vad som kan tänkas behövas 

idag. 

Om VAV tidigare rekommenderat ett för högt flöde borde det i dag vara ännu mer i överkant. Att 

använda brandposter på en 50 mm ledning, som ger runt 300 l/min, borde i vissa fall vara tillräckligt. 

Både äldre statistik och erfarenheter tyder på att det krävs mindre vatten vid villa- och 

flerbostadsområden, detta går idag inte att säkerställa på annat sätt än att se då släckbilar används i stor 

utsträckning. Då det inte går att se hur mycket vatten som används om en brandpost har behövts, går 

det inte heller att svara på om den mängden kan ersättas av en tankbil. Dock borde det inte vara 

omöjligt att räddningstjänsten kan använda sig av brandposter på klenare ledningar samt att 

alternativsystem borde kunna införas på fler platser än enbart bostadsbebyggelse. 

Något som bör beaktas i framtiden är att spridningen till andra byggnader vid en byggnadsbrand har 

ökat de senaste åren, och då rätt markant för bränder i bostäder, se figur 4.2. Orsaken till detta kan 

bero på flertalet faktorer; fler bostäder, öppnare planlösningar, nya byggregler, nya material, färre 

brandposter vid dessa områden, större byggnader, fler bostäder osv., vilket inte går att svara på här. 

Definitionen om vad andra byggnader är saknas, så det borde kunna vara allt från små byggnader på 

tomten, sophus till grannhuset, samtidigt spelar det mindre roll till vad branden sprids utan det 

intressanta är att den sprids. Vid knappt 1 % av alla bränder så inträffar spridning till andra byggnader 

och anses som en så pass liten del att den inte berör valet av alternativsystem i dagsläget, men bör vara 

något att följa upp om ökningen fortsätter. Ett sätt kan vara att räddningstjänsten inriktar sin 

förebyggande verksamhet på bostäder för att försöka förhindra uppkomsten av brand. 
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6.6 Hur spelar nya släckmetoder in, och hur kan det påverka 

brandvattenförsörjningen och brandpostnätets utformning? 
Nya släckmetoder påverkar det behövda vattnet vid släckning positivt, dock saknas det styrkta siffror 

på hur mycket vattenanvändningen minskar. Hos Sörmlandskustens räddningstjänst ger 

högtryckssystemet på 40 bar runt 120-130 l/min och CAFS på 8 bar ett flöde runt 170 l/min. Då 

systemen gör att vattnet används mer effektivt och har påvisat en bättre släckeffekt borde dessa system 

kunna påverka brandposternas användning ännu mer, och så även vattenanvändningen. Det går inte att 

definiera någon behövd vattenkapacitet från en brandpost, men den borde kunna halveras till 300 l/min 

då flödet ut från systemen ligger runt 200 l/min. Detta göra att en 50 mm drickvattenledning kan anses 

vara acceptabelt, till skillnad från idag behövda 100-150 mm för att få 600 l/min. 

Då mindre vatten behövs kommer även en tankbils vattenvolym att räcka längre, och alternativsystem 

borde kunna användas i större utsträckning. Om släcksystemet använder 120-170 l/min tar det 

17-25 min att tömma en släckbil på 3 m
3
, och en tankbil på 10 m

3
 töms på 58-83 min. Det kan vara så 

att något system tar längre tid på sig att släcka branden, men det påverkar om mer vatten kommer att 

behövas. Det kan också tänkas att två strålrör används samtidigt vilket ger 240-340 l/min vilket ger en 

tömningstid på 38-54 min, om det finns en vattenvolym på 13 m
3
 tillgängligt. Detta är en lång tid och 

ger stora möjligheter att hinna fram med fler fordon, skytteltrafik eller koppla upp mot en brandpost. 

Den längre tömningstiden ger större möjlighet att plocka bort flertalet brandposter och att satsa på 

alternativsystem, som lär fungera ännu bättre om de få brandposter som används som fyllningsplatser 

ger ett högt flöde. 

6.7 Behövs en ny metod för att utforma brandpostsystemet, och i så fall, 

hur ska det se ut? 
Brandposter bör ses som ett av räddningstjänstens alla verktyg, vilket kräver att de fungerar när de 

behöver användas. Att i dagsläget inte ha den kontrollen på ett så pass avgörande verktyg är inte 

acceptabelt och något som bör åtgärdas, om det inte fungerar. Fördelarna med brandposter går nästan 

enbart att se för räddningstjänsten, men indirekt påverkar detta även medborgarna i kommunen. Skulle 

en brand uppstå och räddningstjänsten inte klara av att släcka den är det individen, vars egendom som 

brunnit, som är utsatt. Här kan frågor om hur mycket egendom är värt spela roll, men det handlar 

också om människors liv och hälsa. I dag finns rekommendationer om två system som båda fungerar 

och används. Det finns även ett antal räddningstjänster som har utvecklat systemen vidare för att 

anpassa dem till deras organisation. 

Det går att säga att det inte behövs en ny metod för brandpostsystemet då de befintliga fungerar, men 

det kan rekommenderas att se över hur ens system ser ut och om det fungerar fullt ut. Även om de 

befintliga rekommendationerna har ett antal år på nacken och kan bli bättre om de uppdateras och ses 

över. Nedan diskuteras några punkter som anses påverka utformningen av brandpostnätet om valet 

görs att utveckla de redan befintliga rekommendationerna. 

6.7.1 Utveckling av befintliga rekommendationer 

En sak som kan utvecklas är avståndet mellan brandposterna. I dag är räddningstjänsten inte lika 

beroende av avståndet utan faktorer som påverkar är hur mycket slang som finns på fordonen, hur 

många fordon som finns tillgängliga, vilka fordon som används samt vilket flöde brandposten har. 

Gällande de rekommendationer som används och finns ska brandposter vid ett konventionellt system 

ha ett avstånd på 150 m mellan sig. En intressant aspekt är att avståndet mellan brandposterna har följt 

med från år 1938 och det har inte i någon av publikationerna direkt motiverats varför just 150 m valts. 
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Används alternativsystemet kan det vid områden bebyggt med villor, rad-, kedje-, par- eller 

flerfamiljshus under 4 våningar öka avståndet mellan brandposterna till ett maximalt avstånd på 1 km.  

Avstånden för ett konventionellt system beror till en del på hur mycket slang som finns tillgänglig vid 

insatsen och hur långt det är rimligt att dra slangen. En grovslang (76 mm) brukar vara 25 m lång om 

den inte lagats etc. Redan 100 m, 4 stycken slanglängder, är relativt långt men bör inte ta mer än 2 min 

att göra i ordning (30 sek per slang), tiden för att beslå brandposten tillkommer dock. Alltså bör ett 

avstånd på 200  m mellan brandposterna ligga på gränsen till vad som är rimlig slangdragning, och är 

inget problem gällande mängden slang som fordonen tar med sig. Dock är en strategisk placering av 

brandposten mer avgörande, så att slangen inte behöver dras över större vägar, i branta uppförsbackar 

osv. 

Alternativsystemet är däremot mer beroende av avståndet till brandposten, då det beror på 

brandpostens flöde och fordonens tankar, samt hur många fordon som finns att tillgå. Även fordonens 

tillgänglighet har stor betydelse för vart brandposten kan placeras. Här påverkar räddningstjänstens 

resurser i vilken utsträckning alternativsystemet kan användas. Finns minst två tankbilar kan ett längre 

avstånd mellan brandposterna tillåtas till skillnad om enbart en tankbil skulle finnas tillgänglig. 

Används släckbilar ska det tas i beaktande att de är mer beroende av avståndet till brandposten, än 

flödet. 

Brandposternas behövda flöde går i dagsläget inte att avgöra på ett tillfredsställande sätt, dock borde 

det inte vara omöjligt att använda sig av brandposter som ger 300 l/min. Detta beroende på att andra 

släcksystem än konventionellt lågtryckssystem används, samt att mängden vatten som används har 

minskat. Om valet görs att använda ett mindre antal brandposter bör dessa ha ett bra flöde, helst över 

900 l/min för att snabbt kunna fylla en tankbil. Ett flöde på 900 l/min tar 11 minuter på sig att fylla 

10 m
3
. VAV:s rekommendationer är inte helt fel, men kan minskas beroende på om andra släcksystem 

används. 

Dagens rekommendationer anser att alternativsystem kan användas i vissa bostadsområden, vilket bör 

kunna vidgas till andra byggnadstyper. Om det väljs att använda ett fåtal brandposter i hela kommunen 

bör faktorer som spridningsrisk och verksamheter vara avgörande för brandposters placering. Finns 

det risk att stora bränder inträffar samt att räddningstjänsten behövs för att förhindra spridning, bör 

brandposter installeras, vilket ett flertal andra kommuner använder sig av som riktmärken. Det bör 

även beaktas vart räddningstjänstens fordon har svårigheter att ta sig fram. Kan till exempel inte en 

tankbil enkelt ta sig fram till brandplatsen bör en brandpost installeras. Ett bra exempel är i Stockholm 

där mängden trafik gör det svårt att ta sig fram med större fordon som tankbilar, och här används i 

stället ett större antal brandposter. Ett annat exempel kan vara i täta bebyggelseområden av radhus, där 

vägar mellan husen är små och svårframkomliga för större fordon. Här kan självklart släckbilen köra 

in och slang dras ut till en större yta för tankbilen att komma fram, dock kan det anses smidigare att ha 

en brandpost bra placerad och lätt tillgänglig att koppla upp sig på om det skulle bli problem för 

tankbilen att ta sig fram. 

Den faktor som framförallt påverkar brandpostens placering är byggnaderna som ska skyddas, deras 

verksamheter och förmåga att motstå en brand samt hur betydelsefull verksamheten är. Här skulle det 

också kunna tänkas att en riskanalys genomförs över området, men för att få den relativt konsekvent 

och mindre beroende av vem som genomför den behövs ett grundmaterial och några utgångspunkter. 

Något som borde kunna användas som riktvärden när brandposter bör installeras är BBR:s 

byggnadsklasser, där Br 3 har ett litet skyddsbehov och kan anses inte behöva några brandposter, Br 2 

har ett måttligt skyddsbehov och kan behöva brandposter beroende på spridningsrisk och risken för att 
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en stor brand utbryter. Br1 och Br 0 har ett stort och mycket stort skyddsbehov och det kan anses att 

de behöver brandposter (Bengtsson et.al., 2012). 

Oavsett om valet görs att använda sig av ett fåtal eller ett flertal brandposter bör de placeras strategiskt 

och genomtänkt så att till exempel inte två viktiga brandposter hamnar på samma ledning, eller i alla 

fall se till att ledningens kapacitet klarar av det möjliga uttaget. Ett alternativ kan också vara att 

räddningstjänsten vet om vilka brandposter som kan komma att påverka varandra om de används 

samtidigt. Det bör också finnas prioriterade brandposter som har extra kontroll och som 

räddningstjänsten alltid kan förlita sig på att de fungerar. 

6.7.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att brandvattenförsörjningen, och då främst via brandposter, berör 

ett stort antal aktörer och beror av många olika parametrar vilket gör det till ett komplext system. 

Brandvattenförsörjningen beror till stor del på kommunens förutsättningar, men så länge ett beslut tas 

bör de flesta utformningarna lyckas. Det finns inga direkta uppgifter om kommuner som frångått 

brandposter helt, då exempelvis vattendrag finns tillgängligt inom tätorten. Dock ses det inte som en 

omöjlighet att de tillsammans med ett antal prioriterade brandposter på de ställen där vattendraget är 

långt ifrån och tankbilar hade lyckats försörja tätorten. Det är inte heller omöjligt att behålla ett stort 

antal brandposter, men att räddningstjänsten i detta fall kanske kan acceptera det flöde som en 

ledningsdimension utformad för hushållsbruk kan ge. 

Utifrån rapporten kan tre vägar anses vara möjliga;  

 Följa dagens rekommendationer och använda sig av både konventionellt- och 

alternativsystem. 

 Använda alternativsystem i hela kommunen, alternativt göra undantag där risk finns för 

spridning till andra byggnader eller där verksamheten är så pass viktig att den alltid måste 

fungerar, som exempelvis sjukhus.  

 Acceptera ett lägre flöde i brandposten och placera brandposter strategiskt efter bebyggelsens 

struktur och utformning. 
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7. Slutsats 
Nedan sammanfattas resultatet som kommit från analys svar på problemformuleringsfrågorna. 

 Vilka lagar och förordningar berör brandvattenförsörjning och vems är ansvaret? 

Det finns flertalet lagar som berör brandvattenförsörjning, då stor del berör dricksvattnet. 

 LSO (2003:778) 

 AFS (2007:7) 

 VA-lagen (2006:412) 

 LIVSFS (2008:12) 

Ansvarsfrågan är i en gråzon, men det kan sägas att huvudansvaret ligger hos kommunerna. 

 Hur är brandpostsystemet tidigare uppbyggt och hur arbetar man med det i dag? 

Från en början kopplades brandslang direkt på en brandpost, vilket krävde ett högt flöde och tätt 

avstånd mellan brandposterna. Utvecklingen har sedan gått mot att minska antalet brandposter 

med hjälp av bland annat tankbilar. De rekommendationer som idag finns är inte uppdaterade så 

flertalet kommuner har själva vidareutvecklat systemet. Verksamheten som tidigare gett ut 

rekommendationerna planerar inte att uppdatera dem inom en snar framtid. 

Ett antal kommuner har utvecklat egna system där det vanligen handlar om prioriterade 

brandposter och konventionellt system används vanligen vid högriskobjekt och när risken för 

spridning vid brand är stor. 

 Hur ofta och i vilka sammanhang används olika vattenkällor? 

Släckbil är den vattenkälla som vanligen används, följt av vatten från släck- och tankbil eller 

brandposter. Det finns en viss skillnad på användningen av vattenkällor beroende på om bränderna 

inträffar i byggnader eller inte. Exempelvis så används öppna vattendrag oftare vid bränder i 

fritidshus och lantbruk, medan brandposter har en större användningsfrekvens vid bränder i 

industrier, villor och flerbostadshus. Detta beroende på att det i glesbyggden normalt saknas 

brandposter. 

 Hur mycket vatten behövs vid släckningsarbete? 

Det finns inget fullständigt svar på denna fråga, men vanligen behövs inte mer vatten än vad en 

släckbilstank innehåller (runt 3 m
3
). Det har också upptäckts att en allt mindre mängd vatten är 

nödvändig. Ett flertal beräkningsmetoder finns för att ta fram den vattenmängd som kan tänkas 

behövas för olika bränder. Det finns också värden på den optimala vattenpåföringsvolymen. Den 

optimala vattenavgivningen kan ge möjliga riktvärden men är inte en sanning och för att ta denna 

fråga vidare hade det behövts bättre statistik över räddningstjänstens användning av vattnet vid 

olika bränder. Ett sätt hade kunnat vara att, på ett bättre sätt, använda de flödesmätare som normalt 

finns installerade på räddningstjänstsfordonen. 
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 Hur spelar nya släckmetoder in, och hur kan det påverka brandvattenförsörjningen och 

brandpostnätets utformning? 

Användningen av andra släckmedel som A-skum inblandning, högtryckssystem och CAFS 

påverkar vattenbehovet positivt. Detta för att släckeffekten verkar vara bättre och gör att en 

mindre mängd släckmedel och vatten behövs, även att systemens flöde är lägre än det 

konventionella lågtryckssystemets. Det saknas tillräckliga uppgifter för exakt veta hur mycket 

vattenförbrukningen har ändrats. Det som kan antas är att då en mindre vattenmängd används 

skulle en brandpost på en 50 mm drickvattenledning möjligen räcka, samt att alternativsystem kan 

användas i större utsträckning. 

 Behövs en ny metod för att utforma brandpostsystemet, och i så fall, hur ska det se ut? 

Det kan rekommenderas tre vägar för hur brandpostnätet bör utformas; 

 Följa dagens rekommendationer och använda sig av både konventionellt- och 

alternativsystem. 

 Använda alternativsystem i hela kommunen, alternativt göra undantag där risk finns 

för spridning till andra byggnader eller där det för verksamheten är viktig att den 

alltid fungerar, som exempelvis sjukhus. 

 Acceptera ett lägre flöde i brandposten och placera brandposter strategiskt efter 

bebyggelsens struktur och utformning. 

Inget direkt svar på denna problemformuleringsfråga kan ges men några viktiga punkter som bör 

beaktas är att bedömningen om brandposter ska finnas eller inte bör diskuteras utifrån kommunens 

ambitioner och förutsättningar tillsammans med berörda aktörer. Det bör också utgå från fall till 

fall, där spridningsrisk och framkomlighet är två avgörande faktorer för hur utformningen bör 

vara. Prioritering av brandposter bör utföras tillsammans med ett förbättrat underhåll av alla 

brandposter. Avståndet mellan brandposter är mer avgörande om alternativsystem används, då det 

vid konventionellt är upp till hur räddningstjänsten förhåller sig till slangdragning samt hur 

topografin ser ut. 

Denna rapport har kunnat ge en inblick i hur det tidigare sett ut och hur det ser ut i dag, samt vilka 

parametrar som behöver arbetas vidare på för att kunna ge bättre svar. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att brandvattenförsörjningen, och då främst brandposter, berör ett stort antal aktörer och beror på 

många parametrar vilket gör det till ett komplext system. Brandvattenförsörjningen beror till stor del 

på kommunens förutsättningar, men så länge ett beslut tas bör de flesta utformningarna lyckas. Det 

finns inga direkta uppgifter om kommuner som frångått brandposter helt, då exempelvis vattendrag 

finns tillgängligt inom tätorten. Dock ses det inte som en omöjlighet att de tillsammans med ett antal 

prioriterade brandposter på de ställen där vattendraget är långt borta och tankbilar hade lyckats 

försörja tätorten. Det är inte heller omöjligt att behålla ett stort antal brandposter, men då måste viljan 

att betala för underhåll och installation finnas samt att räddningstjänsten i detta fall kanske kan 

accepterar det flöde som en ledningsdimension utformad för hushållsbruk kan ge. 
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8. Förslag på vidare arbeten 
Då ett antal parametrar saknar underlag för att kunna genomföra ordentliga och underbyggda slutsatser 

föreslås här att fortsatt arbete görs; 

 Förslag på hur kostnads- och ansvarsfrågan på ett effektivt sätt kan lösas, samt en ordentlig 

kostnad/nytta- analys av fördelar och nackdelar med konventionellt eller alternativt 

brandpostsystem. Att här ta med faktorer från både VA-verkens och räddningstjänstens sida som 

tankbilars livslängd, personalkostnader, hur mycket personal som krävs, hur ofta tankbilar och 

brandposter används osv.  

 Att en undersökning genomförs över hur mycket vatten som verkligen används och behövs vid 

olika bränder, och att arbeta fram ett system där flödesmätningen som finns på räddningstjänstens 

fordon använts i större utsträckning. 

 Undersöka olika släcksystems vattenbehov, för att få tydliga svar på hur mycket vatten som krävs 

för de olika systemen. 
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Bilaga A – Intervjuer 
De intervjuer som genomförts har skett via telefonsamtal, möten eller mejl. Genomförandet vara att 

den intervjuade fick berätta om sitt system och sina tankar. Intervjuerna var mer som diskussioner för 

att få fram intressanta aspekter och hur man arbetar med brandposter i sin kommun. Ett antal 

grundfrågor skulle besvaras; 

 Hur ser brandpostnätet ut i er kommun och hur arbetar man med det idag? 

 Vad ni har gjort och tänker kring renovering av befintligt nät/områden och nyexploatering? 

 Vilka problem finns och har upptäckts gällande brandposter? 

 Hur kontakten mellan VA och räddningstjänst fungerar? 

 Hur ni tror framtiden kommer att ser ut? 

Dessa frågor besvarades egentligen i första frågan och intervjuerna var mer diskussioner och 

följdfrågor utifrån varje enskild kommuns arbetssätt. 

Förutom intervjuer med personer i tabell A.1så har även VA-verken i Gnesta, Nyköping, Oxelösund 

och Trosa intervjuats, samt flertalet personer på Sörmlandskustens räddningstjänst. Även Gullvy 

Hedenberg på Svenskvatten har varit till stor hjälp gällande frågor och information, här har 

mejlkontakt ägt rum. PO, ägare av hemsidan Utkiken, har också varit med och diskuterat och även 

hjälp till med att få kontakt med ett antal av räddningstjänsterna som intervjuats. 

Valet av räddningstjänster skedde via att rapportskrivaren på något sett fått reda på att kommunen har 

gjort någon lösning angående brandpostnätet. Informationen om vilka kommuner skedde genom en 

förfrågan på hemsidan Utkiken, handledare som hört något samt att de olika intervjuade personerna 

hade någon information.  

Tabell A.1. De personer från olika räddningstjänster och VA-verk som intervjuats. Alla VA-verk har inte intervjuats 

då mycket information kunde fås från Sörmlandskustens egna kommuner och det märktes att VA och 

räddningstjänsten var överrens då de båda varit involverade i framtagandet av arbetssätten. Det syns även om det 

har tagits del av något material; rapporter, PM, avtal osv. 

Kommun Räddningstjänst VA-verk Intervju sätt Material 

Eskilstuna Thomas Knutsson 

& Lars Eurenius 

- Möte Dokument om brandposter ska 

utformas och bild på 

tryckstegringsstation med 

väggbrandpost. 

Kristianstad Rickard Persson - Mejl - 

Linköping Ulf Kronqvist - Telefon - 

Norrköping Thomas 

Wennström 

Ingrid 

Brännlund 

Telefon Avtalet mellan VA och 

räddningstjänst. 

Stockholm Fredrik Wikström - Möte PM om hur brandposter ska 

utformas, samma som Södertörn 

har arbetat fram och som 

Attunda har använt. 

Sundsvall Jonas Höglund - Telefon Utredning som gjorts av en 

brandingenjörsstudent 2004. 

Talar om hur brandposter bör 

utformas. 

Södertörn Anders Edstam - Möte PM om hur brandposter ska 

utformas. 

Växjö Hans Svensson Ingvar 

Johnsson 

Telefon - 
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Bilaga B – Sörmlandskustens Räddningstjänst 
Här kommer en kortare genomgång över hur Sörmlandskustens räddningstjänst rekommenderas att 

arbeta vidare med brandvattenförsörjning i sina kommuner. 

B.1 Sörmlandskustens Räddningstjänst 

Sörmlandskustens räddningstjänst (SKR) är inget förbund utan har samarbetsavtal mellan 

kommunerna. Ingående kommuner är; Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. Det finns en 

heltidsstation i Nyköping, deltid i Gnesta, Oxelösund och Trosa. Utöver det så finns det tre 

räddningsvärn och två deltidsstationer (varav en har värn också) i ett antal mindre orter i kommunerna. 

B.1.1 Resurser 

Fordonsmässigt så finns det resurser enligt tabell B.1 och utöver det så har omkringliggande 

kommuner tankbilar, som kan komma och hjälpa till. Dessa är Norrköping, Katrineholm, Flen, 

Sparreholm, Södertälje och vid behov även Södertörn. Tiden tills dessa är på plats varierar och beror 

på vem som kan avvara en tankbil, men inom en timme borde åtminstone en tankbil kunna komma till 

brandplatsen. 

Tabell B.1. Resurser i de olika kommunerna, utöver dessa så finns släckbilar på fem andra platser i forma av värn 

och beredskapsstationer. 

 Släckbil Tankbil Släcksystem utöver konventionellt lågtryck. 

Gnesta 5,5 m
3
 - 

Förhöjt lågtryck med möjlighet till 

skuminblandning och dimspik. 

Nyköping 3 m
3
 x 3 10 m

3
 + extra tank på 10 m

3
 

Förhöjt lågtryck med möjlighet till dimspik + 

CAFS. Skärsläckare.  

Oxelösund 2 m
3
 10 m

3
 Dimspik. 

Trosa 3 m
3
 8 m

3
 Skärsläckare. 

SKR:s beredskapsstyrkor har 5 min anspänningstid vilket gör att oavsett vart i kommunen så har man 

tillgång till en extra tankbil inom 5 min plus restiden för den geografiska startskillnaden. Undantag är 

Nyköpings RIB (8-10 min) och deltid nyköping (6 min kväll och helg). I figur B.1 syns en enkel skiss 

över hur avstånden varierar, med Nyköping som utgångspunkt och avstånden är tagna från google 

maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.1. Körtid från Nyköping till olika omkringliggande tätorter, kartan är i grunden tagen från Google maps. 
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Det finns olika stor tillgång till resurser i de olika kommunerna, där Nyköping, Oxelösund och Trosas 

kommun inte har några problem att kunna använda sig utav alternativsystem. Gnesta kommun har 

enbart tillgång på 5,5 m
3
 de första minuterna innan någon omkringliggande station kan hjälpa till. Då 

det här finns tillgång på förhöjt lågtryck betyder det att om flödet 130 l/min används tar tanken slut 

inom 40 min och inom 20 minuter om 300 l/min tas ut, se kapitel 4. Både dessa värden är i tidsramen 

för att en tankbil ska hinna dit och påbörja vattenförsörjning. Innan tankbilen är på plats kan även en 

släckbil från värnet i Gåsinge underhålla försörjningen efter 15-20 min. Det ska även tilläggas att det i 

Gnesta är en beredskapsstation vilket gör att om styrkan i Nyköping larmas samtidigt kommer de att 

vara på plats ännu tidigare. Dessa resurser tillåter även för Gnesta kommun att kunna använda 

alternativsystem inne i tätorterna. 

En annan avgörande faktor om alternativsystem ska kunna användas är tillgång på personal, så att det 

finns en person som kan köra tankbil osv. Heltidsstyrkan i Nyköping är dagtid 4+1, medan det nattetid 

finns 3+1 man. Utöver detta så finns det en beredskapsperson (RIB) nattetid som har en 

anspänningstid på 8-10 minuter, deltid med en anspänning på 6 min och även brandmän som går som 

dagtidspersonal. På beredskapsstationerna är bemanningen 4+1, undantag i Trosa då det är 5+1. Den 

personal som ska finnas tillgänglig är tillräcklig, positivt hade dock varit att heltidsstyrkan i Nyköping 

varit 4+1 dygnet runt då tankbilen nattetid kommer ut snabbare. Nuvarande tid är dock överkomlig 

men på gränsen, då släcksystem som både förhöjt lågtryck och CAFS finns tillgängligt. 

B.1.2 Tankbils- och brandpostsanvändning 

För att kunna jämföra kostnader för att motivera om tankbil är lönsammare än att installera 

brandposter behöver man först ta reda på hur ofta de används. Här kommer det att utgå ifrån de gånger 

som det tagits vatten från en tankbil för både bränder i och utanför en byggnad. Det finns insatser som 

tankbilen åkt på men inte behövt ta vatten men de kommer alltså inte vara medräknade här. 

I figur B.2 nedan går det att utläsa vilken vattenkälla som använts för bränder i byggnader. 

 

Figur B.2. Användning av vattenkällor vid bränder i byggnad, mellan 2000-2011 (MSB 1, 2012). 
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Då användingen är relativt liten ger ändringar stora utslag i kurvorna. Det som ses är att användningen 

av enbart släck- och tankbilars vatten har minskat från 2009 efter att ha varit konstant innan. Ett 

liknande mönster går att se för den totala tankbilsanvändningen. Användningen av brandposter har 

minskat sedan 2007, men visar ett konstant värde sedan 2009. Gällande släckbilars användning är 

variationen större och inga direkta mönster går att se.  

Intressant är att se hur detta skiljer sig utifrån de olika kommunerna, vilket kan ses i figur B.3 nedan 

för brandpost- och tankbilsanvändningen vid bränder i byggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.3. Användningen av vatten från tankbilar till höger och brandposter till vänster, för brand i byggnad 

(MSB 1, 2012). 

Det går att se att det generellt används tankbil mer än brandpost, vilket är väldigt tydligt i Gnestas 

kommun. 

För bränder ej i byggnad ser det ut enligt figur B.4 och B.5. 

 

Figur B.4. Användning av vattenkällor vid bränder ej i byggnad, mellan 2000-2011 (MSB 1, 2012). 
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Det går att utläsa att bortsätt från 2007, så har användningen av de olika vattenkällorna varit relativt 

konstant med en liten minskning sedan 2008. 

 

 

 

 

 

 

Figur B.5. Användningen av vatten från tankbilar till höger och brandposter till vänster, för brand ej i byggnad 

(MSB 1, 2012). 

Här syns en tydlig skillnad emot bränder i byggnader. Tankbilar används i en större utsträckning. Det 

verkar som att användningen minskat sedan 2009 om man bortser från toppen 2007. Under 2007 hade 

SKR ett ökat antal bränder. 

Totalt för alla bränder har brandposter använts 105 gånger mellan 2000-2011 och tankbilar har använts 

455 gånger, vilket motsvarar 4 % respektive 18 % av det totala antalet inträffade bränder. För bränder 

enbart i byggnader är användningen mer jämn där brandposter använts 90 gånger och tankbilen 141. 

B.1.3 Brandpostsystem 

SKR:s kommuner har ett konventionellt brandpostnät, med några undantagsfall där alternativsystem 

har införts i ett antal nybyggda områden. Där alternativssystem används har VAV:s rekommendationer 

använts.   

Förslagsvis bör det fortsatta arbetet vara att få ner antalet brandposter och att ha prioriterade poster 

med bra flöde. Ett system liknande alternativsystem rekommenderas, där brandposternas placering 

avgörs utifrån figur 2.5 och 2.7. Då brandposter ska användas har avståndet mellan brandposterna inte 

någon större betydelse utan vikt bör läggas på att se vilka byggnader som finns i området och utifrån 

det placera brandposterna. Nedan kommer ett antal punkter som bör genomföras och kommer att 

utgöra grunden för hur SKR bör utforma sitt brandpostsystem. 

Steg över hur brandpostutformningen bör se ut för SKR; 

 Inventering av alla brandposter och deras områden. Hur ser det ut, vilka brandposter är bra 

placerade, vilka behövs inte och finns det områden där en smartare placering av en brandpost 

kan ge bättre användning. Detta för att kunna minska underhåll och plocka bort överflödiga 

brandposter. 

 En strävan kan vara att försöka behålla de redan befintliga brandposterna, men om det är 

möjligt kan en idé vara att flytta brandposter till nybyggnationer för att undvika 

inköpskostnaderna för en brandpost. 
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 Detta är något som bör göras kontinuerligt då områden förändras, förslagsvis inom några år. 

 Placeringen av brandposterna utgår ifrån aktuell riskbild, samt hur framkomlighet och 

tillgänglighet för räddningstjänstens fordon ser ut. Brandposter placeras i grunden enligt tabell 

B.2 nedan. Där de bebyggelseområden som finns i VAV:s rekommendationer har placerats in i 

respektive byggnadsklass. Detta ger ingen större förändring, men en möjlighet till att använda 

dagens benämningar på byggnader.  

 Självklart kan undantag ske och det är inte nödvändigt att en byggnad ska ha en brandpost, 

utan det handlar om att en byggnad ska finnas inom ett avstånd så att brandposten kan 

utnyttjas. Ett sådant här exempel finns redan i Nyköping, då två verksamheter i större lokaler 

”delar” på en brandpost. Fördelen här är också att byggnaderna är sprinklade. Sprinklers 

uppgift är att begränsa bränder, men de släcker inte bränderna utan räddningstjänsten måste 

ändå dit och släcka. En sprinklad byggnad kommer troligen behöva mindre släckningsarbete 

men bör ändå inte påverka vart brandposten är placerad eller brandpostens flöde. Utan det 

anses att lösningen kan användas på alla sorters byggnader, då det handlar om att brandposten 

ska finnas tillgänglig och inte placerad efter ett visst mönster. Med detta menas det inte att 

byggnader inte ska sprinklas. 

 

 När brandposter inte anses nödvändiga och ett alternativsystem används bör det beaktas om 

en eller två tankbilar finns tillgängligt. Även att figur 2.5 och 2.7 bör ligga till grund för hur 

brandposterna bör placeras. 

 Önskvärt är att två tankbilar används då detta ger en möjlighet att kunna ta ut ungefär 

600  l/min på brandplatsen och ha brandposten 1 km ifrån brandplatsen. Idag är SKR:s 

resurser att 1 tankbil finns tillgänglig vid en första insats, men att en tank finns som resurs 

samt att ytterligare en tankbil kan anlända till platsen. Om en tankbil är på annat håll kan det 

egentligen bara räknas med en tankbil, vilket resulterar i att runt 450 l/min kan tas ut med 

brandposter på ett avstånd av 1 km. 

 

 Ett antal brandposter placeras strategiskt i tätorterna och på större ledningar, dessa kommer att 

kallas för prioriterade brandposter. De ska alltid vara i funktion och fungera som 

tankstationer med bättre flöden. Hit ska en tankförare kunna ta sig och veta att brandposten 

ger ett bra flöde.  

 Placeringen av dessa brandposter bör vara så att de är lättillgängliga och ger utrymme för 

tankbilen, samtidigt som de finns på platser som vanligen passeras och så att de täcker upp de 

största delarna av tätorten.  

 De prioriterade brandposterna är även de som snöröjs först.  

 Fördelaktigt kan vara för kommunen att låta allmänheten använda några brnadposter, men att 

det kontrolleras.  

 I SKR:s verksamhetsområde finns inga tryckstegringsstationer, så Eskilstunas lösning med 

väggbrandposter på dem går inte. Det kan dock användas andra byggnader. Ett annat alternativ 

är att använda Sundsvalls lösning med två brandposter för att öka påfyllningshastigheten. 

 De prioriterade brandposterna bör ha ett högt flöde för att kunna fylla en tankbil fort. Här är 

1500 l/min eller mer att rekommendera, vilket borde kunna fås från en brandpost på en 

200-300 mm eller större ledning om kommunens vattennät har tillräcklig kapacitet (detta är 

något som bör disskuteras med VA i respektive kommun). Används 1500 l/min tar det lite 

mindre än 7 min att fylla tankbilen, önskvärt är att få högsta möjliga flöde och att fylla 

tankbilen på 5 minuter (2000 l/min) eller mindre hade varit allra bäst. Det kan vara så att 

brandposten är den begränsande faktorn och då kan två brandposter behövas, likt Sundsvalls 
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lösning. Detta för att slippa kostnader som ombyggnation av tankbilen eller nya slangar och 

brandposter. Det nämns i boken Brandvattenförsörjning från 1999 ugiven av räddningsverket 

att om det maximala trycket som ledningsnätet och brandposterna klarar av används är det 

maximala flödet 2200 l/min, vilket gör att om mer än detta flöde används bör två brandposter 

användas.  

 

 SKR har även stora möjligheter till att anordna platser där motorsprutor kan placeras, då 

öppna vattendrag finns i, runt eller i närheten av tätorterna. Detta bör fördelaktigen kunna 

genomföras i mindre tätorter där vattennätet inte är av samma kapacitet och flödet för en 

prioriterad brandpost inte går att nå. Det bör också kunna genomföras inne i Nyköping och 

Trosa tätort då de har öppna vattendrag inne i staden. Placering bör vara på platser som inte 

fryser vintertid eller så att isen enkelt kan tas sönder, alternativ göra anordningen så att det 

alltid går att nå vattnet. 

 

 Flödet i brandposten går i dagens läge inte att uttala sig om, utan hänvisningar görs 

fortfarande till VAV:s rekommendationer.  

 Det ska dock tas i beaktande att ledningsdimensionen inte alltid behöver vara 

uppdimensionerad. På vissa platser bör det kunna accepteras ett flöde utifrån en ledning som 

är dimensionerad för hushållsförbrukning. Strävan ska vara att få så högt flöde som möjligt, 

men utan uppdimensioneringar på ledningsnätet. 

 Det bör mätas upp faktiska flöden, till en början för de prioriterade brandposterna. 

 

 Underhåll bör ske 1 gång om året för att motionera och tömma brandposten. Detta för att 

säkerställa kvalitén och förhindra att vatten står och fryser i brandposten. De brandposter som 

inte anses nödvändiga behöver inte underhållas, dock kan det finnas fördelar med att 

underhålla dem då de mycket väl skulle kunna återanvändas på andra ställen. 

 

 Alla brandposter bör vara digitaliserade och innehålla uppgifter om underhåll, vilket flöde 

den ger, när den ska underhållas nästa gång, problem med den, hur ofta den använts samt 

prioriteringsnivå. Här bör även utvärderingar efter användning samlas. 

 I kartmaterialet för räddningstjänsten bör brandposterna ha olika färger beroende på vilket 

flöde de har och de som är prioriterade bör sticka ut mer. Optimalt hade också varit att 

brandposterna har en viss färg utifrån de flöde de ger. Även brandpostflaggorna bör ändras på 

något sätt, exempelvis annan färg eller att de får ett P på flaggan innan avståndet. De kan 

också vara markerade med en större brandpostflagga. 

 Vid användning av brandposter bör det dokumenteras. Detta för att kunna se om någon 

brandpost används oftare än andra, samt om placeringen av de prioriterade brandposterna kan 

anses korrekt utifrån användandet eller om någon till behövs. Efter användning bör även en 

utvärdering genomföras om brandposten uppfyllde förväntningarna eller om den kan behöva 

åtgärdas. 

 Då någon brandpost tas bort, flyttas eller är ur funktion bör de uppdateras i kartmaterialen 

hos räddningstjänsten omedelbart.  
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Tabell B.2. Placering av brandposter beroende på byggnadsklass. En kort beskrivning syns här för respektive byggnadsklass, mer om dem går att läsa i BBR och 

Brandskyddshandboken. Hur brandposterna bör placeras är utifrån SKR:s förutsättningar och rapportskrivarens åsikter efter slutsatserna från denna rapport. 

Byggnadsklass Beskrivning Skyddsbehov Bebyggelsetyp enlig VAV:s 

föreskrift (se tabell 2.3) 

Brandpost 

Br 0  Byggnader över 16 våningar. 

 Större byggnader med 

verksamhetsklass 5C-D. 

 Vissa typer av samlingslokaler, 

verksamhetsklass 2B-C. 

Mycket stort Industri med hög 

brandbelastning och 

exceptionell brandbelastning. 

 Ja, brandposter utanför dessa byggnader 

anses nödvändigt. 

 Placering görs strategiskt så att brandposten 

är lättåtkomlig och användbar, gärna också 

då brand i omkringliggande byggnader 

inträffar. 

Br 1  Byggnader med tre eller fler 

våningar. 

 Byggnader med två våningsplan 

och verksamhetsklasserna 4, 

5A-C samt 2B-C. 

Stort Annan bostadsbebyggelse och 

industri med normal 

brandbelastning. 

 Ja, brandpost anses nödvändigt och bör på 

något sätt finnas i anslutning till 

byggnaderna. 

 Placering görs strategiskt så att brandposten 

är lättåtkomlig och användbar, gärna också 

då brand i omkringliggande byggnader 

inträffar. 

Br 2  Byggnader två våningsplan. 

 Två bostadslägenheter. 

 Samlingslokal verksamhetsklass 

2B-C. 

 Byggnadsarea >200 m
2
. 

 Bostäder och lokaler i 

verksamhetsklass 5B-C. 

Måttligt Rad-/par-/kedjehus och 

flerfamiljshus lägre än 4 

våningar. 

 Brandpost behövs inte i lika stor utstäckning 

som ovanstående byggnadsklasser. 

 Fördelaktigt kan vara att placera en 

brandpost på en strategisk plats så att den 

kan utnyttjas oavsett vart bränderna i 

området inträffar.  

 Figur 2.5 och 2.7 bör ligga till grund för 

placeringen av brandposterna. 

Br 3  Övriga byggnader. Litet Villa, industri med låg 

brandbelastning. 
 Brandpost behövs inte i lika stor utstäckning 

som ovanstående byggnadsklasser. 

 Fördelaktigt kan vara att placera en 

brandpost på en strategisk plats så att den 

kan utnyttjas oavsett vart bränderna i 

området inträffar. 

 Figur 2.5 och 2.7 bör ligga till grund för 

placeringen av brandposterna. 
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Exempel 

Nedan kommer exempel på hur det kan se ut för ett delområde i Nyköping där respektive byggnader är 

utskrivna. Först redovisas en bild över hur brandposterna är placerade idag och sedan än för hur det 

kan se ut om det nya systemet används, se figur B.6.  

Figur B.6. Till vänster en bild över områdets brandpostplaceringar idag. Till höger hur det kan se ut om det nya 

systemet används. 

I figur B.6 visas vilka olika byggnadstyper som finns genom olika färger och har sedan jämförts med 

byggnadsklasserna i figur B.5, och på så sätt avgjorts om brandposter behövs eller inte. Grön färg är 

för villor, blå för rad-/par- och kedjehus, lila för flerbostadshus lägre än 4 våningar och räknas alla 

som Br2 eller Br3 och behöver alltså inte brandposter i någon större utsträckning. De mörkare, gula 

områderna är verksamheter som ingår under Br2 eller Br3 som exempel garage eller mindre industrier 

och behöver heller inte brandposter i någon större utsträckning. Orange symboliserar okända 

verksamheter och har här valts att de inte är av någon farligare verksamhet men att en brandpost bör 

finnas i närheten. Där brandposter ska finnas har det här markerats med rött och är i detta fall en skola, 

hotell eller mataffär, alltså lägre byggnadsklass än 2 och behöver en brandpost i anslutning. 

I vänstra figuren är det ingen skillnad på brandposternas färger. Till höger i den nya figuren har varje 

brandpost en egen färg och bör ha ett eget nummer eller namn. Nedan kommer de olika 

brandpostförklaringarna att beskrivas och det gäller för bilden till höger om inget annat anges. 

P-Bp står för prioriterad brandpost och i figuren finns två stycken, fördelaktigt är att de får varsitt 

nummer och blir då P1-Bp och P2-Bp (mörkblå, större punkt). De prioriterade brandposterna ligger 

här på en 200 mm ledning och får då ett flöde på 1200 l/min eller mer, samtidigt är det mellan 

800-1000 m från sämsta platserna i området till brandposten. Detta ger enligt figur 2.5 och 2.7 att ett 

flöde mellan 450-600 l/min kan tas ut på brandplatsen, beroende på om en eller två tankbilar finns 

tillgängligt.Dessa prioriterade brandposter ger inte det önskvärda flödet för en pririterad brandpost, 

utan i detta fall blir det snarare områdesbrandposter och därför har valet gjorts att använda två. 



 

65 

 

B-Bp står för befintlig brandpost och är sådana brandposter som fördelaktigen kan eller ska vara kvar, 

beroende på byggnad (turkos punkt). De som är vid verksamheter som kräver brandpost ska vara kvar, 

se det röda områderna i bilden. B-Bp kan också vara kvar om det som här ligger nära en verksamhet 

(se den vid det oranga området längst ner i bilden) eller ligger på en ledning med större dimensioner. 

Till exempel är den turkosa punkten längst till vänster i bilden, nära det röda verksamhetsområdet en 

brandpost placerad på en 300 mm ledning och har därför ett extremt bra flöde och bör användas i den 

utsträckning den kan. För det röda området i mitten ( den högst upp av de två till höger) ligger den 

prioriterade brandposten inom 150 meter och kan plockas bort. Då den också har en närhet till de 

oranga områderna har den dock valts att vara kvar.  

Detta är en typ av brandpost som borde kunna prioriteras bort efter en första inventering och 

prioritering. Då det efter något/ra år bör undersökas om prioriteringarna fortfarande är aktuella eller 

om områden förändrats i större utsträckning och behöver en omprioritering och –inventering. 

N-Bp är en ny brandpost som bör installeras om det inte redan finns någon som inte är medritad i 

kartan. Här är det den mörklila punkten till höger i bilden, utanför den röda verksamheten. 

A-Bp är en alternativ brandpost, som på något sätt kan installeras. I detta fall är det en brandpost som 

ligger närmare den röda verksamheten längst till vänster i bilden. Detta för att den turkosa brandposten 

till vänster under området ligger på ett avstånd om 230 m från centrum av det röda området. Det är ett 

relativt långt avstånde att rulla slang och installeras den alternativa brandposten fås ett lika högt flöde 

närmare verksamheten. B-Bp brandposten kan dock användas av fler byggnader än den röda 

verksamheten om den är kvar. 

I kartmaterialet bör brandposternas färger bero på vilket flöde de har och de som är prioriterade bör 

sticka ut mer. Även brandpost flaggorna bör ändras på något sätt, exempelvis annan färg eller att de får 

ett P på flaggan innan avståndet. De kan också vara markerade med en större brandpostflagga. 

Denna sorts inventering bör genomföras över de flesta områden, ett alternativ kan vara att göra det för 

de områden där en brandpost gått sönder och behöver ett beslut om den ska finnas kvar eller inte. Det 

är även ett arbetssätt för nybyggnation av olika områden. 
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