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Sammanfattning 

Kan du garantera att din brandvarnare larmar om det börjar brinna inatt? 
 
I 80 procent av de fall där räddningstjänsten rycker ut saknas det brandvarnare i bostaden där 
branden uppstått. År 2009 omkom 118 personer i Sverige i bränder – merparten av dem hade 
överlevt om det hade funnits en fungerande brandvarnare. 
 
Tidigare utveckling av brandvarnare har främst inriktats på att förbättra de komponenter som 
känner av rök och larmar vid brand. Men i de flesta fall har inte problemet legat i huruvida 
brandvarnaren fungerat eller inte som färdigmonterad, utan snarare att den inte funnits på plats 
alls. Brandvarnaren har i dessa fall tyvärr övergått till att bli ett irritationsobjekt då den exempelvis 
har reagerat på oset vid matlagning, tjutit och monterats ned, för att sedan falla bort i glömskan. Ett 
annat stort problem är att det saknas strömförsörjning till brandvarnaren; batterierna tar slut och 
man glömmer att sätta i nya.  
Därför har projektgruppen arbetat med användaren i fokus vid utvecklingen av en ny brandvarnare, 
Safire, för att eliminera orsakerna till att man har en icke fungerande brandvarnare i bostaden. Safire 
är en unik lösning som kombinerar hög säkerhet med enkelt användande. Dessutom har den en 
snygg design som gynnar helhetsintrycket och förstärker säkerheten.  
 
sekretess 
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Abstract 

Can you ensure that your smoke detector will sense fire and sound the alarm in the middle of the 

night? 

In 80 percent of the cases where emergency pulls out, smoke detectors are missing where the fire 

occurred. In the year of 2009, 118 people in Sweden died in fires – most of them would have 

survived if there had been a functioning smoke detector. 

Earlier development of smoke detectors has mainly been focusing on components that sense smoke 

and alert in case of fire. But in most cases the problem has not been whether the smoke detector 

was working or not as fully assembled, but rather that it was missing. The smoke detector has in 

these cases unfortunately been removed because of unwanted alarms in connection with e.g. 

cooking and therefore been disassembled and forgotten about. Another major problem is the lack of 

power supply to the smoke detector i.e. the batteries run out and have not been replaced by new 

ones. Therefore, the project team has put the focus in the users when developing a new smoke 

detector, Safire, in order to eliminate the causes of having a non-functioning smoke detector at 

home. Safire is a unique solution that combines high security with simple using. Additionally it has a 

pleasant design that favors overall impression and enhances safety.  

sekretess 
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Förord 

Safire är resultatet av det examensarbetet som genomfördes på Utvecklingsingenjörsprogrammet 

vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är ett nyproduktutvecklingsprojekt på 22,5hp och har 

löpt under läsåret 2009/2010.  

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till resultatet. Vi vill rikta ett särskilt tack till vår 

handledare Joakim Tell för den inspiration och handledning han gett oss under projektets gång. Vi 

vill även tacka Deltronic Security AB för den expertis inom brandvarnare vi fått ta del av och lärt oss, 

Arvid Samuelsson på BAS som hjälpt oss hitta rätt information på rätt ställe, Daniel Petersson på J & 

D Assisting Systems för tillverkning av kretskort, Anders Svensson på Söndrums el som bidragit med 

material, kunskap och tips på utformning av de elektriska komponenterna, Profilskaparna för 

förpackningsmaterialet, Leif Nordin för att ha varit ett stöd och inspirationskälla genom hela 

utbildningen, Hans-Erik Eldemark för den hjälp vi fått att hitta ekonomiskt stöd, Almi 

företagspartner, Sten Fåhrés minnesfond samt högskolan för de ekonomiska stöd vi fått samt vår 

klass som fungerat som bollplank och bidragit till en trevlig arbetsplats samt alla andra som vi varit i 

kontakt med såväl korta telefonsamtal som längre möte.  

Projektet har varit en rolig resa där lärt oss mycket om brandsäkerhet men framför allt hur viktigt 

det är att ha ett stort kontaktnätverk.  

 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

                Andreas Lindblom                                                          Elin Olsson 
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1. Inledning 
Varje år dör igenomsnitt 109 personer i bränder, merparten av dem hade överlevt om det funnits en fungerande 

brandvarnare. För bara hälften av alla brandvarnare som finns i de svenska hemmen fungerar. För att få mer information 

om bakgrunden till projektet, avgränsningar och mål samt andra viktiga delar i projektet kan läsas nedan. 

1.1 Bakgrund 

Idén till Safire tog sin början när två dödsbränder i Sverige fick mycket uppmärksamhet i media: 

branden i Rinkeby krävde sju människors liv och branden i Staffanstorp där fyra små barn och en 

kvinna omkom. Det visade sig att brandskyddet var otillräckligt . I så mycket som 80 procent av de 

fall då räddningstjänsten rycker ut saknas det fungerande brandvarnare1 och varje år dör det 

igenomsnitt 109 personer i bränder2. Bara förra året omkom 118 personer, och antalet har de 

senaste åren ökat. 

Att brandvarnaren är en billig livförsäkring är inget nytt, men trots det saknar vart fjärde hem i 

Sverige en fungerande brandvarnare3. En pålitlig fungerande brandvarnare räddar liv. När brand 

uppstår går dyrbara minuter, där tidig detektering kan göra skillnaden mellan liv och död. 

1.2 Problembeskrivning 

Merparten av de som omkommer i dödsbränder hade överlevt om det funnits en fungerande 

brandvarnare. Den utveckling som skett på brandvarnare har mest fokuserat på de komponenter 

som känner av och larmar vid en brand. Men det största problemet är inte att komponenterna är 

dåliga utan att konsumenten inte bryr sig tillräckligt mycket om sin egen säkerhet. Det har visat sig 

att svenska folket är mycket sämre på brandsäkerhet än många andra länder. I många fall saknar 

brandvarnaren strömtillförsel, folk glömmer byta batterierna när de tagit slut eller så tas 

brandvarnaren ner från sitt fäste då den tjuter vid matlagning och sen glöms bort och förblir lagd på 

exempelvis en bokhylla. 

Utvecklingen gällande design har i stort sett stått helt still, det finns idag två brandvarnare på den 

svenska marknaden som skiljer sig utseendemässigt från andra brandvarnare- Snapalarm och Jacob 

Jensen. Dock har de fått kritik då de brister i säkerheten. Projektgruppen vill erbjuda en snygg men 

samtidigt säker och användarvänlig brandvarnare.   

 

 

 

                                                           
1 ”Tryggare hemmiljö med utbildad hemtjänst” av Karin Wadrell i Brandsäkert 2- 2009 
2 http://ida.msbmyndigheten.se 
3 Gert Heinsvig på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Halmstad 
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1.3 Vision, syfte och mål 

Vision 

Safire ska bli marknadsledande, både i Sverige och hela Europa.  

Safire ska finnas i alla hem i hela Europa! I ny- och ombyggnation ska det vara den självklara 
produkten som ska användas istället för ett takdoslock.  

 

Syfte 

Safire ska rädda liv genom ökad användning av brandvarnare.  

Genom att integrera brandvarnare i befintliga produkter ökar vi användningen av brandvarnare i 
hemmen. Utformningen och tekniken på brandvarnaren ska hindra folk att exempelvis ta ner den då 
exempelvis tjuter vid matlagning. 

 

Mål 

Minska antalet omkomna i bränder genom en brandvarnare som alltid fungerar 
Genom en säker och tillförlitlig brandvarnare erhålls en tidig detektering vid brand vilket ger de 
utsatta mer tid till utrymning. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet har en stor ambition, då det redan under projektet ska tas fram en fungerande prototyp 

som kommer att ligga till grund för serieproduktion.  

1.5 Sekretess 

Sekretessavtal har upprättats med alla personer som berört projektet. Sekretessavtalet finns som 

bilaga 1, Sekretessavtal, påskrivna  
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2. Projektbeskrivning 
För att se så att det verkligen finns ett behov för en ny brandvarnare, samt se vad det finns på marknaden idag lades det 

ner mycket tid på förundersökningen. Utifrån detta kunde en krav- och önskemålslista tas fram Den viktigaste punkten har 

hela tiden varit att ta fram en säker produkt. Mer om förundersökning, krav, önskemål, finansiering, tidsplan och 

projektorganisation kan man läsa om nedan.  

2.1 Förundersökning 

Statistik från MSB6, Brandskyddsföringen, Tidningen brandsäkert, dagstidningar4 samt andra 

statistikkällor5 har legat till grund för att ta beslut om att det finns ett behov att utveckla en ny 

brandvarnare.  

För att komplettera statistik från bland annat MSB6 gjordes en egen internetbaserad undersökning 

kring problemen med dagens brandvarnare. Denna gjordes för att få svar, eller i vissa fall bekräftat 

de frågor och påstående som fanns. Målgruppen projektgruppen ville åt var män och kvinnor, i 25-

40 års ålder som äger sin bostad. Denna målgrupp blev vald då tanken är att de tänker mer på sin 

säkerhet när de börjar skaffa barn och hus och då även köper en brandvarnare. De största 

bekymmer folk upplever med dagens brandvarnare är att de piper vid matlagning, att de har en 

tråkig design och batteribytet. Det visade sig också att många var intresserade av en brandvarnare 

med ”dold” design. Se bilaga 23- Internetundersökning, för mer information.  

Olika intervjuer hölls för att få expertis inom olika område. I dessa framkom bland annat att 

elektrikerna vill ha snabbinkopplingar för att underlätta deras arbete. Vid produktion bör man ha så 

få lödpunkter som möjligt och komponenterna bör placeras så att röken alltid kan komma in i 

kammaren. Fastighetsskötare vill ha en enklare testfunktion. En intervjusammanställning finns i 

bilaga 15, Intervjuer.  

För att se vilken utveckling brandvarnare haft och se hur produkterna som säljs idag ser ut söktes det 

på internet 15och köptes in olika produkter7. Det kunde då konstateras att den tekniska utvecklingen 

främst varit på att utveckla de komponenter som känner av och larmar vid en brand, samt att de 

gjorts sammankopplingsbara. Men designen har i stort sätt stått helt still. De produkter med 

annorlunda design som idag finns eller har funnits på marknaden kan räknas på en hand. Den mest 

kända designbrandvarnaren klämmer man runt sladden på en lampa. Men denna har dock fått 

mycket kritik i olika medier och av brandmän för att den brister i säkerheten. Den är nämligen inte 

placerad ända upp i taket. Det finns idag ingen brandvarnare som både är bra på säkerhet och har en 

snygg design. Se bilaga 11, Benchmarking samt bilaga 17, Patent för med information om vad som 

finns på marknaden.  

Det finns även olika lagar och förordningar som man måste ta hänsyn till vid utvecklingen av en ny 

brandvarnare. Regeringen diskuterar att införa ett lagstadgat krav på nätdrivna brandvarnare i alla 

bostäder vilket kommer att innebära en stor möjlighet för dem som är beredda att möta marknaden 

med de nya kraven. Mer om vad som diskuteras finns att läsa i bilaga 16 – Lagar och förordningar.  

                                                           
4 Svenska dagbladet, Sydsvenska dagbladet, Skånska dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Ny teknik, Hallandsposten 
5 TV4 
6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
7 Brandvarnare, takdoslock, takdosa, trådlös ringklocka, lamputtag, elsladdar mm.  
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2.2 Krav och önskemål 

Sekretess 

2.3 Marknad  

Det finns ett stort behov att utveckla en brandvarnare som inte bara fokuserar på de komponenter 

som känner av rök utan som även sätter konsumenten i fokus.  

Brandvarnaren ska rikta sig till alla, såväl privatpersoner som företag.  Den designintresserade som 

vill ha en snygg detalj i taket, rörelsehindrade eller äldre som vill ha ett hjälpmedel, konsumenten 

som inte bryr sig speciellt mycket över sin egen säkerhet och som skruvar ner brandvarnaren när den 

exempelvis tjuter vid matlagning, fastighetsskötaren som vill ha en enkel inkoppling samt en enkel 

och snabb testning av produkten. En mer utförlig beskrivning av marknaden finns i det dokument 

projektgruppen var med och tävlade med i Venture Cup under 2009/2010, se bilaga 24, Affärsplan.  

Det lagförslag som just nu diskuteras väntas gå igenom 2011. Då det börjar gälla kommer man kunna 

se en ökad försäljning av nätdrivna brandvarnare i Sverige. Detta hände i England och Finland som 

under de senaste åren fått lagkrav på nätdrivna brandvarnare, där ökade försäljningen kraftigt8.  

Till en början kommer den svenska marknaden vara i fokus, detta för att känna av hur marknaden tar 

emot produkten och kunna starta upp företaget. Men under år två ska produkten även börja säljas i 

andra europeiska länder.  

Eftersom produkten skiljer sig från de traditionella kommer man nå en bredare marknad, den 

designintresserade som redan har en brandvarnare sen tidigare men väljer att förnya sig ändå. Eller 

pensionären som tycker det är jobbit att testa brandvarnaren, köper produkten på grund av det 

hjälpmedel det är. För att se hur Safire skiljer sig mot Snapalarm och Jacob Jensen som båda är 

konkurrenter gällande design, se bilaga 22, Slack.  

2.4 Finansiering  

I nuläget består den största finansieringen av de pengar projektgruppen erhållit från Almi 

Företagspartner, 10 000 kronor finns tillgängligt för prototyptillverkning av dem. Utöver detta har 

3 000 kronor inkasserats från Lektor Sten Fåhrés minnesfond och projektgruppen har även mottagit 

äskningspengar, 3000 kronor från Högskolan i Halmstad. Se bilaga 4, Almibeslut samt bilaga 3, 

Äskningsansökan. För att se vad pengarna använts till se bilaga 5, Ekonomi samt bilaga 7, Faktura J & 

D Assisting Systems.   

2.5 Tidplan 

Mellan tredje kvartalet 2009 till andra kvartalet 2010 kommer en första prototyp tas fram. Samtidigt 

som första prototypen är klar tredje kvartalet 2010, kommer en andra prototyp påbörjas. Prototyp 2 

kommer göras så exakt att den kan användas i de tester konsumentverket kräver för att få 

produkten klar till försäljning. Går allt som tänkt kommer försäljningen av produkten beräknas starta 

under tredje kvartalet av 2011. För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 2, Gantt-schema.  

                                                           
8 Uppgift från Ulf Gustafsson på Deltronic 
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2.6 Projektorganisation 

Projektgruppen består av två personer som även är grundare till idén, Elin Olsson och Andreas 

Lindblom. Båda studerar tredje året till Utvecklingsingenjörer vid högskolan i Halmstad. 

Produktutveckling och entreprenörskap är huvudområden i utbildningen och är gruppens styrkor i 

projektet.  

 

Projektägare: Elin Olsson 23 år. Elins starka sidor är projektledning, produktutveckling och förmågan 

att se möjligheter i idéer.  

 

Projektägare: Andreas Lindblom 23 år. Andreas starka sidor är projektledning, social kompetens och 

hans analyserande perspektiv på idéer.  

 

Handledare: Joakim Tell, lektor individuell organisation samt studierektor för mastersprogrammet: 

Innovation och affärsutveckling vid högskolan i Halmstad. Har regelbundna möten, en gång i veckan, 

för avstämning och inspiration till fortsatt arbete.  

 

Bollplank:  
sekretess 

 

2.7 Intressenter  

De främsta intressenterna i projektet är uppdragsgivaren samt projektgruppen, då det är främst de 

som bär intresset för att få ut produkten på marknaden. I andra hand är det företag som visat 

intresse för att fortsätta med tillverkning och försäljning av produkten, och tredje hand 

brandingenjörer samt kunder som värnar om ett säkert boende. Se bilaga 14, Intressenter, för mer 

information.  
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3. Metod 
Genom hela projektet har projektgruppen jobbat efter dynamisk produktutveckling. Nedan presenteras olika metoder som 

använts för att komma fram till resultatet.  

För att gynna utvecklingsprocessen har projektgruppen arbeta enligt DPD, Dynamic Product 

Development9 som innebär att man kan arbeta med många olika saker parallellt vilket är att föredra 

vid framtagandet av en ny produkt. DPD innebär också att jobba efter olika tumregler.  

3.1 Val av metoder 

3.1.1 Brainstorming 

Projektgruppen har använt sig av olika verktyg för att främja idégenereringen så mycket som möjligt. 

BAD, PAD, MAD, CAD och CAM har använts flitigt för att testa idéer i praktiken. Idéframtagningen 

har både varit intern inom gruppen med även externt för att få expertis från branschfolk. Genom 

enkla ritningar har man kunnat förklara vad som tänkts. CAD-ritningar togs fram för att visualisera 

bilderna ytterligare. Därefter har modeller gjorts för att kunna se och känna på produkten.  Se bilaga 

9, Brainstorming och bilaga 8, Vägen till problemformuleringen för mer information. 

3.1.1 Val av namn 

För att få ett passande namn till produkten användes metoden brainstorming. Målet med 

brainstormingen var att namnet skulle uttrycka säkerhet, men samtidigt vara lätt att komma ihåg 

och säga då kunderna ska köpa produkten. I bilaga 10, Val av namn kan man läsa om vilka namn som 

uppkom under brainstormingen 

3.1.2 Utvärdering 

Utvärderingsmatris
10 

För att kunna undersöka de olika förslagens egenskaper ställdes de upp i en utvärderingsmatris. Där 

kunde projektgruppen överskådligt se hur ett förslag stod i jämförelse med ett annat och den 

slutgiltiga prototypen kunde tas fram. Se bilaga 20, Utvärderingsmatris.  

FMEA
10,11 

Projektgruppen upprättade en FMEA för att identifiera möjliga fel som kan uppstå och vilka åtgärder 

som krävs för att undvika felen. Bland annat vad som ska göras åt problemet att konsumenten kan 

göra fel vid inkoppling av produkten. Se bilaga 19, FMEA. 

SWOT
12 

Genom att jämföra interna med externa delar får man fram de styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot som finns. Man kan då se hur man ska utnyttja resultaten av dem för att få fram en 

konkurrenskraftig produkt. Det är viktigt att ständigt arbeta med företagets styrkor för att utvecklas 

och bli bättre. Det är också viktigt att kolla på svagheterna för att bli konkurrenskraftiga på 

marknaden. En av de många punkter som kommit fram genom SWOT-analysen är att det ses som en 

                                                           
9 Ottosson, Dymanisk produktutveckling, Första upplagan 1999.  
10 Kvalitet - från behov till användning av Bergman, Klefsjö, 4:e upplagan 
11 Failure Modes and Effect Analysis 
12 Kotler, Philip, Principled of Marketing, Financial Times, 4:e utgåvan 
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styrka att i att vara nya i branschen och har ett nytänkande som gamla tillverkare kan sakna efter 

några år. Om man kombinerar nytänkandet med en erfaren aktör på marknaden, tros det bli en bra 

kombination. Analysen har gett en insikt i att produkten kommer komma ut snabbare på marknaden 

om man får hjälp av en erfaren aktör på marknaden.  För att se en utförlig SWOT-analys se bilaga 18, 

SWOT.  

Tester 

Tester är ett viktigt steg i processen att utveckla en ny produkt. Testerna genomfördes främst i 

verkstaden vid Högskolan i Halmstad, där modeller tillverkades för att se och kännas på i verklig 

storlek. Dessa modeller sattes senare upp i taket i projektrummet för att se de i sin rätta miljö få 

kritik och tips från utomstående personer.  

Det utfördes också tester i brandvarnarens verkliga miljö, på ett brandlabb på Brandorama i 

Helsingborg. Se bilaga 30, Test Brandorama 

3.1.3 Nyhetsgranskning 

Projektgruppen gjorde en undersökning i patentdatabasarna Google Patents och Espacenet för att se 

om där fanns några liknande produkter. Ur patentsökningen kunde projektgruppen hitta fem patent 

som har vissa likheter med Safire: fyra amerikanska och ett svenskt patent. Mer om resultatet av 

patentsökningen finns i bilaga 17, Patent. Projektgruppen fick fram att det finns två brandvarnare på 

marknaden som erbjuder en annorlunda design: Snapalarm från företaget OG Invent och Smoke 

Alarm Optical från Jacob Jensen. Mer benchmarkingen finns att läsa om i bilaga 11, Benchmarking. 
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4. Resultat 
sekretess 
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5. Utvecklingsprocess 
Nedan beskrivs hur metoderna använts och vilket resultat det gav.  

Under projektframtagningen har de flesta tumreglerna i DPD13 använts. Den främsta tumregeln som 

använts är att sätta användaren i fokus, men även brainstormings metoderna BAD, PAD, MAD, CAD 

och CAM samt att göra dagboksanteckningar och veckorapporter, och att jobba efter ”80/20” regeln. 

För att få en bra grund till att det verkligen finns ett behov för en ny brandvarnare kollades mycket 

statistik främst från MSB2. Det söktes även i patent-, mönsterskyddsdatabaser14 och på 

www.google.se för att se så att det inte finns någon liknande produkt på marknaden. 

När det blev tydligt att utvecklingen kring brandvarnare nästintill stått still, beslutades det att en 

säkrare brandvarnare med snygg design skulle utvecklas. Den utveckling som skett tidigare har 

främst, eller i nästan alla fall, varit på komponenterna. Men genom att sätta kunden i fokus skapades 

en tanke om att brandvarnaren ska anpassas efter det konsumenten gör med den så att den inte 

längre är godkänd. Det vill säga den ska bland annat medvetet ha fler moment att ta ner 

brandvarnaren från taket, svårare att ta ur batterierna, längre hållbarhet på batterierna, snyggare 

design så att man vill ha den uppsatt med mera. 

5.1 Brainstorming  

sekretess 

                                                           
13 Dynamic Product Development 
14 www.espacenet.com, www.google.com/patents 
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5.2 Namn  

Det vinnande namnet blev Safire. Anledningen till att det blev just Safire var tanken bakom namnet 

”Safe+Fire”, en produkt som gör dig säker för brand. Domännamnet www.safire.se finns ledigt och 

namnet googlades och hade inga träffar som kunde liknas med brandsäkerhet vilket tyder på att det 

inte finns någon produkt med liknande namn. I bilaga 10, Val av namn kan man läsa vilka andra 

alternativ som kom upp under brainstormingen. 

5.3 Benchmarking.  

För att se vilka produkter som finns på marknaden idag köptes det in olika produkter; sekretess. 

Detta för att få en uppfattning hur de produkter som finns på marknaden idag är uppbyggda. De 

söktes även på internet15 för att se om det fanns någon produkt som liknade Safire.  

 

5.4 Utvärdering  

sekretess 

 

5.5 Prototyptillverkning 

sekretess 

 
 
 

                                                           
15 www.google.se, espacenet.com 
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6. Diskussion 
I kapitlet redogörs för prototypen som togs fram, de tester som gjorts och hur produkten ska produktionsanpassas 

6.1 Utvärdering av prototyp 

Funktionsprototypen fungerar precis som tänkt. Den gjordes med enklare komponenter för att 

enkelt och billigt kunna testa dess funktion, på så vis blev produkten något större än den kommer att 

vara som slutprodukt.  

6.2 Tester 

6.2.1 Brandorama 

sekretess 

6.2.2 Sluttest 

sekretess 

6.3 Produktionsanpassning 

sekretess 

6.3.1 Ritningsunderlag 

sekretess 

6.4 Miljö 

sekretess 
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6.3 Uppföljning av kravspecifikation 

sekretess 

6.4 Produktnyttan 

sekretess 

6.5 Vision och framtid 

sekretess 

6.6 Marknad och Ekonomi 

Sekretess. 

Då lagförslaget om nätdrivna brandvarnare väntas gå igenom under 2011 kommer en ökning av 

nätanslutna brandvarnare ske.  
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7. Reflektioner 
Projektgruppen är mycket nöjd med resultatet Safire! 

sekretess 
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Bilaga 2 - Gantt-schema  Sida | 1 av 2

Gantt-schema

Aktivitet

Projektstart

Brainstorming

Venture Cup 

Nätundersökning

Möte Arvid på BAS ο

Möte Deltronic Security AB ο ο ο ο ο

Presentation till julredovisning

Benchmarking

Nyhetsgranskning

Tentaplugg

Jullov

ALMI-ansökan

Möte Ruben Rydberg ο

PAD på kretskortet

BAD, PAD

Möte Cutting Trainer ο

Letar prototyptillverkare

Möte ALMI Företagspartner ο

Möte Söndrums El ο ο

Inköp av brandvarnare

Möte Hans-Erik Eldermark ο

MAD i verkstaden

Möte J & D Assisting Systems ο

CAD kretskort

Kretskortstillverkning

CAD skal

Möte Johan Wretborn ο

Möte elektriker, inkoppling Utexpo ο

Test i verkstaden

15 165 6 7 8 2144 17 18 19 2011 12 13 149 1051 52 1 2 3 4535045 46 47 48 49
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Rapportskrivning

Test Brandorama ο

Funktionsprototyp klar ο

Text till examenskatalogen

Prototyp 2 klar ο

Fjärrkontroll klar ο

Redovisning

Utexpo
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ÄSKANDE 

 

sekretess 

För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi likvida medel. Nedan listas kostnader för projektet vi 

önskar få hjälp med: 

Telefonkostnader 1 500 

Resor   3 000 

(baserat på tor mellan Halmstad Göteborg för möte med tillverkare, 6 ggr under våren)  

Utskrift  1 500 

(Rapport, avtal m.m.) 

Total summa:                       6 000 kr 

 

 

 

 

 

 

Halmstad den 28 januari 2010 

 

 

_______________________________  ___________________________________ 

Andreas Lindblom   Elin Olsson 
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Projektet har finansierats av medel från Almi Företagspartner, stiftelsen lektor Sten Fåhrés 

minnesfond och högskolan i Halmstad. Projektgruppen har tilldelats totalt 16 000 kronor. Tabellen 

nedan redogör hur pengarna har disponerats. 

Almi Företagspartner   

Programmering     

J & D Assisting Systems 8 750,00 kr inkl. moms 

     

Prototyptillverkning    

Funktionsprototyp 792,00 kr inkl. moms 

Prototyp - verklig storlek 468,00 kr inkl. moms 

Fjärrkontroll 0,00 kr inkl. moms 

   

Halmstad högskola   

Resor 3 000,00 kr inkl. moms 

   

Sten Fåhrés minnesfond   

Övrigt 3 000,00 kr inkl. moms 

   

TOTALT 16 010,00 kr inkl. moms 
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SÄKERHET 
Safe 

Alarm 

Detector 

Security 

Säker 

Upptäckare 

Varnar 

Warner 

PROBLEM 
Fire 

Smoke 

Heat 

Eld 

Rök 

Död 

Värme 

 

FUNKTION 
Hidden 

Small 

Dold 

Liten 

 
 
 
 

SÄLJANDE 
Modern 

Innovativt 

Simpel 

Enkel 

 

Namn som kom upp vid brainstorming: 
Finder 

Sniffer 

Sniffire 

ignis (eld på latin) 

estus (värme på latin) 

droopy (blodhund) 

hidector  (hide + detector) 

flirter 

flirtalert 

smoke teller 

 

Sniffer (sniffer + fire) 

”the safest alarm you´ll never see” 

zaphyr 

flamman 

eldvakt  

 

 

Safire  (safe + fire samt saphire (safir- sten)) 

 

 

Safire 

För att man ska få många träffar på till exempel Google är det positivt om domännamnet innehåller 

eventuella sökord som en potentiell kund kan tänkas använda. I detta fall skulle kanske brand, eld, larm, 

varnare med flera vara tänkbara.  

Projektgruppen måste även ha i åtanke att varumärket Safire ska avspegla produkten på ett bra sätt och 

framhålla det positiva, nytänkande och moderna med den. 

Ett bra varumärke kan göra en oerhörd skillnad i marknadsföringen och varumärkesskyddning av 

produkten. Valet föll på Safire, en sammansättning av safe (säkerhet) och fire (eld) samt safir som är en 

sten. Projektgruppen har även undersökt möjligheterna för domännamnet. Adressen safire.se är ledig och 

hade varit exemplarisk för projektgruppen och produkten Safire. 

 

Logga 

Med lite eftertanke syns det att det är två olika ord sammansatta till ett. Detta har 

förtydligats med att ha olika färger på texten. Röken ovanför texten ska symbolisera 

att det är en brandsäkerhetsprodukt.  

 

 
 

M odern 

I nnovativ 

S äker 

E nkel 

 

Bild 1. Logga 
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För att få en uppfattning om marknaden genomfördes en analys, såkallad benchmarking. Här urskiljs 

aktörer på den svenska marknaden idag och hur deras produkter förhåller sig när det gäller design, lågt 

pris och hög säkerhet. 

 

Design 

Nedan presenteras två produkter som finns på marknaden idag. Deras tyngd ligger på design. 

Snapalarm 

Snapalarm är en brandvarnare som fästes på lampsladden 

enligt bilden till vänster. OG Invent är företaget bakom 

produkten Snapalarm. 

+ Design. Sticker ut jämfört med vanliga brandvarnare. 

- Placering. Den sitter inte monterad tätt mot taket vilket 

gör att den detekterar senare. Röken och värmen stiger 

uppåt vilket gör att röken måste samlas i taket och pressas 

ner för att Snapalarm skall detektera röken och larma. 

 

Bild: http://www.snapalarm.com/country/img/situation/snapalarm_situation_07_b.jpg 

Bild: http://www.snapalarm.com/country/img/setup/snapalarm_white_setup_03.jpg 
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Jacob Jensen Smoke Alarm Optical 

Jacob Jensens brandvarnare är en ”vanlig” brandvarnare med 

annorlunda skal. 

+ Design. Har en exklusiv design som speglar Jacob Jensens 

övriga sortiment. 

- Pris. Deras optiska brandvarnare kostar 999kr.  

 

 

Bild: http://www.danskdesign.nu/images/JJ_Smoke_alarm.jpg 

 

 

Lågt pris 

Cirka 90 procent av de brandvarnare som säljs är lågprissegmentet med pris som huvudsakligt 

säljargument
1
. De flesta aktörer har sin tillverkning i Kina och importerar produkterna därifrån och sen 

är det upp till leverantörerna själva att marknadsföra produkten under sitt eget varumärke. I den här 

gruppen hamnar många brandvarnare, och här tummas det ibland på säkerheten.  

 

 

Hög säkerhet 

Det finns brandvarnare som erbjuder mer funktioner och garanterar längre livslängd på batteri med 

mera. Då får man vara beredd att betala mer pengar. Deltronic Security AB garanterar tio års livslängd 

på batterierna till vissa brandvarnare och många leverantörer erbjuder också brandvarnare som 

kommunicerar med varandra. Kommunikation i den mån att larmar en brandvarnare, larmar alla andra i 

bostaden.

                                                           
1
 Deltronic Security AB, e-post den 30 april 2010 
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Övriga koncept som i dagsläget inte är produkter på marknaden 

 

Fågeln 

En brandvarnare i form av en fågel som fästes på lampsladden. 

Den har en annorlunda design men placeringen gör att den likt 

Snapalarm och detekterar senare. 

 

 
bild: http://style-files.com/images/rookmelder500x269.jpg 

 

 

Brandvarnare från Scantronic 

 

Här visas ett koncept där man låter lampsladden gå genom brandvarnaren. 

Idén kommer från ett företag i England. För att fästa fast lampan i 

brandvarnaren krävs att lampan separeras från sin fot.   

 

 

Bild: Scantronic Smoke Alarm 

 

 

LOTS brandvarnaren ovanför lampan 

 

Detta koncept har ett designföretag vid namn Lots tagit fram. Produkten liknar 

mycket Scantronics där lampkåpan måste separeras från sin fot. Projektgruppen 

har pratat med LOTS om produkten och det är endast ett koncept där en ritning på 

ett skal är framtaget. 

 

bild: http://www.lotsdesign.se/bdh_pics/59074.jpg 
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Förpackningen till brandvarnaren består utav 

en vit wellpappförpackning med flikar, se bild 1.  

Den är tillverkad och framtagen av Profilskaparen. 

Ett pappskal träs sen på förpackningen för 

att få ett säljande utseende, se bild 3. 

Den färdiga förpackningen kan ses på bild 2. 

 

Storlek: 155 x 145 x 50 

 

 

 

 

Bild 1. Kartong 



B i l a g a  1 3  –  M a n u a l   S i d a  | 1 av 1 
 

sekretess
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sekretess 
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Enligt Lag om skydd mot olyckor1 2 kapitlet 2 § gäller att:  

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand för livräddning vid brand eller annan olycka 

och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 

begränsa skador till följd av brand. 

Det är alltså enligt svensk lag ett krav att ha en skälig nivå på ditt brandskydd. Utöver lagtexten finns 

allmänna råd som har en annan juridisk status. De är inte tvingande utan ”deras funktion är att 

förtydliga innebörden i en lag, i en förordning eller myndighetsföreskrifter och att ge generella 

rekommendationer om deras tillämpning”2. 

Det allmänna rådet2 säger också att: 

Varje byggnad som är avsedd att användas som stadigvarande eller tillfälligt bostad bör vara 

försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande 

anordningar för tidig varning vid brand. 

Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är fritidshus, 

övernattningsrum eller liknande utrymmen. 

Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare kan lämpligen klargöras i 

hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna (i regel fastighetsägare och 

hyresgäst). Om inte annat avtalats bör ägaren ansvara för installation av brandvarnare och 

nyttjanderättshavaren ansvara för skötseln. 

Det allmänna rådet säger att brandvarnare bör följa standarden SS-EN 14604, svensk standard med 

ämnesområde: brandbekämpning och räddning2. 

Ur Boverkets Författningssamling3 under 5:3741 Brand- och utrymningslarm kan följande utdrag 

hämtas: ”Bostäder skall förses med anordning för tidig upptäckt av brand samt utrymningslarm. 

Signal skall kunna uppfattas i de utrymmen dör personer stadigvarande vistas”. 

Under samma rubrik finns ett allmänt råd3 som säger: 

Tidig upptäckt av brand och utrymningslarm i bostäder kan erhållas med lämpligt antal 

nätanslutna eller batteridrivna brandvarnare. Placering bör ske i anslutning till sovrum och det 

bör finnas minst en brandvarnare per våningsplan.  

  

                                                           
1 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 
2 Statens räddningsverks allmänna råd och kommenterar om brandvarnare i bostäder SRVFS 2007:1 
3 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler BFS 1998:38 
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Montering och skötsel 

Hämtat från Statens räddningsverks författningssamling2: 

I varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. 

Brandvarnaren bör placeras enligt tillverkarens anvisningar och på ett sådant sätt att en brand 

kan upptäckas tidigt. Brandvarnaren bör placeras så att sovande personer kan väckas av 

signalen. 

Brandvarnaren bör kontrolleras regelbundet samt när bostaden inte använts under en längre 

tid. Det bör finnas rutiner för regelbundet byte av batterier enligt tillverkarens anvisningar. 

Brandvarnarna eller andra anordningar placeras enligt tillverkarens anvisningar och anpassas 

till byggnadens eller bostadens planlösning. Avståndet mellan brandvarnare i ett 

bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt 

cirka 60m2. 

Tillsyn och kontroll 

Enligt 5 kapitlet 1 § i Lag om skydd mot olyckor1 gäller att: 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 

utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Statens 

räddningsverk eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen 

bestämmer, utöver den centrala tillsynen. 

Enligt lag ska kommunen utöva tillsyn så att lagens krav på brandskydd i byggnader och andra 

anläggningar efterlevs.  

Försäljning 

För att få sälja en brandvarnare i Sverige krävs att vissa riktlinjer för funktion och säkerhet uppfylls. 

Dessa krav och regler finns upprättat i Konsumentverkets författningssamling: Riktlinjer för 

brandvarnare för bostäder4 Brandskyddsföreningen 2009, Verksamhetsberättelse – Brandskyddet i 

våra bostäder måste bli bättre,  

 

Framtid 

År 2009 präglades dödsbränder där 118 personer varav 104 omkom i bostadsbränder. Enligt Göran 

Schnell, VD på Brandskyddsföreningen krävdes det två mycket tragiska bränder för att 

uppmärksamma det bristande brandskyddet i dagens bostäder. ”Branden i Rinkeby som kostade en 

mor och sex barn livet och branden i Staffanstorp bara treveckor senare som krävde en mor och fyra 

barns död. Sammanlagt 12 döda i två bränder, varav 10 barn”5. 

                                                           
4 Riktlinjer för brandvarnare för bostäder KOVFS 1978:3 
5 ”Verksamhetsberättelse - Brandskyddet i våra bostäder måste bli bättre” av Brandskyddsföreningen (s.2) 
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I en intervju i radioprogrammet Studio Ett6 diskuterades bostadsbränder. Medverkande var bland 

andra Göran Schnell som menar att: 

Förra årets svarta siffror beror på att okunnigheten är för stor och att lagen inte räcker till. 

Lagen om skydd mot olyckor är lite för generell, det saknas tydliga och raka besked om hur man 

får ett bättre brandskydd, enligt Göran Schnell. Han menar också att det är svårt att förstå vem 

som är ansvarig för att ha ett skäligt brandskydd. Delas ansvaret blir det oklarheter och ingen 

tar riktigt hand om det. Han säger också att cirka 90 procent av alla bostäder har en 

brandvarnare men att bara hälften har en fungerande sådan. 

Utifrån problemen kring brandskydd och alla tragiska olyckor som har skett vill Göran Schnell 

se en lagstiftning som säger att alla bostäder i Sverige ska ha en fungerande brandvarnare. Det 

ska vara ett retroaktivt krav som ska gälla alla byggnader som används som bostäder. De ska 

kontrolleras regelbundet och därför måste vi hitta en väg så att vi kan systematisera. Han liknar 

scenariot med bilbältet inom trafiken. Det har vi lag på. Den skyddar dig i trafiken och du får 

t.o.m. böta om du inte har bilbälte på dig. En brandvarnare skyddar inte bara dig själv utan 

andra i närheten också. I övrigt tycker Göran Schnell att fastighetsskötaren måste ta ansvar och 

se till att det finns en brandvarnare i bostaden och alla måste ta till sig kunskap om hur jag 

agerar vid händelse av brand. 

Enligt flera källor diskuteras det att införa ett lagstadgat krav på fungerande brandvarnare i alla 

bostäder. Det är en arbetsgrupp från försvarsdepartementet som har kommer med förslaget. De 

menar också att brandskyddsinformationen bör förekomma på fler språk än svenska. Följande utdrag 

är hämtad från en artikel: Lag om brandvarnare föreslås7. är hämtad från en artikel från Dagens 

Nyheters hemsida, skriven av TT: 

- I nyare lägenheter finns krav på brandvarnare men i äldre bostäder är det ett allmänt råd. 

Med en föreskrift skulle det bli ett tydligare krav, säger Thord Eriksson, arbetsgruppens 

ordförande, till TT. 

Kravet om batteri- eller nätdrivna brandvarnare finns redan, men bara i lägenheter byggda 

1998 och senare. I år efter år har däremot olika myndigheter försökt informera svenska 

folket om att skaffa fungerande brandvarnare i sina bostäder – och har nu nått fram i 

ungefär 75 procent av bostäderna. 

Erikssons arbetsgrupp har sett över hur lagen om skydd mot olyckor kan förbättras. Deras 

lagförslag har nu skickats på remiss till olika kommuner och myndigheter för att sedan 

ligga till grund för eventuellt lagförslag från regeringen. 

Gruppen skriver att ”det är tveksamt om förbättrad information och ökad kunskap om 

brandskydd är tillräckligt för att uppnå målet” med brandvarnare, och föreslår alltså istället 

lagkrav. 

- Det är kanske dags att ta ytterligare ett steg, säger Eriksson. 

Gruppen fick ytterligare direktiv efter den svåra branden i Rinkeby i nordvästra Stockholm i  

somras där sju personer omkom. Gruppen finner att i vissa invandrartäta områden kan 

andelen bostäder med fungerande brandvarnare vara så låg som tio procent. 

                                                           
6 Intervju i Sveriges Radio, den 15 oktober 2009 
7 Dagens Nyheter, skriven av TT den 19 oktober 2009 
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Nu behöver olika slags brandskyddsinformation översättas till flera språk och 

myndigheterna bör också se till att verkligen nå ut till alla boende. Vid tidigare 

informationsinsatser har detta inte lyckats. Ett sätt nu, enligt gruppen är att samarbeta 

med invandrarorganisationer i områdena. 

- De boende kan ibland kanske också behöva en muntlig redogörelse från sina auktoriteter, 

säger Eriksson. 

Lagförslag hos regeringen 

Informationsbolaget8 har skrivit en artikel som sammanfattar vilka förslag regeringen har fått på sitt 

bord: 

1. Ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda, 

bland annat genom att pröva och stödja lämpliga arbetsformer för en förbättrad 

kommunikation med särskilda grupper, till exempel i områden där det bor en hög andel 

utrikes födda. Det vill säga informera på olika språk via ”modernare informationskanaler”. 

 

2. Fundera på en omfördelning av de statliga så kallade självskyddsbidragen. Satsa mer på 

utbildning och information om brandskydd. 

 

3. Överväg att införa en föreskrift om krav på brandvarnare i alla bostäder. I dag finns bara 

ett allmänt råd. En sådan föreskrift innebär en översyn av den aktuella paragrafen i lagen 

om skäligt brandskydd (2 kap 2 §). Kravet på brandvarnare – och även annan 

brandskyddsutrustning – skriv helt enkelt in i lagen. 

 

4. MSB bör ta fram allmänna råd eller handböcker om brandskydd i olika boendemiljöer. 

Dessa bör ge vägledning för bedömning av informationsbehov och behovet av tillsyn. 

 

5. MSB bör stödja kommunernas kommunikationsarbete genom att skapa arenor som ger 

möjligheter till möten och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra aktörer. 

Kommunerna bör i sina handlingsprogram mer systematiskt analysera risker samt behov 

av kommunikation och prioritera dessa insatser. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Förslag till regeringen och MSB-myndigheten: Skapa en nationell strategi för att hejda bostadsbränderna, 

Informationsbolaget 2010 
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 Safire Snapalarm Jacob Jensen 

Målgrupp  Designintresserade Designintresserade 

Prisnivå/2:a-handsvärde  400 kr 999 kr  

Kvalitet  Medel Hög 

Säkerhet  Dålig, batteridriven Bra, batteridriven 

Försäljningsvolym  Medel Låg 

Särskiljning  Enkel montering Speciell design 

Trygghetskänsla  Medel Hög 

Miljövänlighet  Miljövänlig Miljövänlig 

Variationsmöjligheter  Finns i olika färger Finns i olika färger 

 

 

 

 Safire Snapalarm Jacob Jensen 

Qualifiers  Detektering av rök Detektering av rök 

Orderwinners  Enkel inkoppling, 

Finns i många olika 

färger 

Känt varumärke 

 

Mindre viktigt    

    

    

 

Sekretess 
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Internetbaserad undersökning från Netigate 

Utfört mellan perioden 2009-11-12 -> 2010-02-28 

Besvarad av 116 personer 
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Allmänt om undersökningen:  

Undersökningen gjordes för att få reda på vad olika människor tycker om dagens brandvarnare. Men 

också för att få tips på hur de skulle vilja att framtidens brandvarnare ser ut.  

Undersökningen gjordes via en nätbaserad enkät, via företaget www.netigate.se. Via en länk kom 

personerna in för att kunna svara på undersökningen, och alla svar var på detta sätt anonyma.  

Den målgrupp som projektgruppen främst ville nå ut till män och kvinnor, i 25-40 års åldern, som bor 

i lägenhet eller villa.  

Sidor där undersökningens länk las ut var följande: facebook, interbaserade forum för renovering av 

bostäder exempelvis viivilla.se, forum för familj exempelvis familjeliv.se och även U07:s maillista.  

 

Bild 1. Layout på undersökningen 

Undersökningen bestod utav 20 frågor, varav de första sex var för att skapa oss en bild utav vem 

personen är och den sista frågan var för att kunna lotta ut en biobiljett.  
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Fråga 1. Kön 

 

 

  1.Man 61(53%) 

   2.Kvinna 55(47%) 

 

 

 

Fråga 2. Ålder 

    

   1.0-17 år 0(0%) 

   2.18-25 år 47(41%) 

   3.26-35 år 23(20%) 

   4.36-45 år 18(16%) 

   5.46-55 år 17(15%) 

   6.56-65 år 6(5%) 

   7.66- år 3(3%) 
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Fråga 3. Boendeform 

    

   1.Lägenhet 52(47%) 

   2.Villa 49(45%) 

   3.Radhus 4(4%) 

   4.Stuga 3(3%) 

   
5.Annat, skriv i rutan 

nedan 
2(2%) 

 Frisvar, 5: gård, sopkärl, hus på landet 

 

 

Fråga 4. Civilstatus 

    

   1.Singel 31(28%) 

   2.Sambo 33(30%) 

   3.Särbo 7(6%) 

   4.Gift 38(35%) 

 

 

Fråga 5. Har du barn? 

    

   1.Ja 55(50%) 

   2.Nej 55(50%) 
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Fråga 6. Landskap 

    

   1.Blekinge 1(1%) 

   2.Bohuslän 2(2%) 

   3.Dalarna 4(4%) 

   4.Dalsland 1(1%) 

   5.Gotland 0(0%) 

   6.Gästrikland 0(0%) 

   7.Halland 29(27%) 

   8.Hälsingland 0(0%) 

   9.Härjedalen 0(0%) 

   10.Jämtland 1(1%) 

   11.Lappland 1(1%) 

   12.Medelpad 2(2%) 

   13.Norrbotten 0(0%) 

   14.Närke 0(0%) 

   15.Skåne 12(11%) 

   16.Småland 29(27%) 

   17.Södermanland 5(5%) 

   18.Uppland 5(5%) 

   19.Värmland 0(0%) 
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   20.Västerbotten 1(1%) 

   21.Västergötland 12(11%) 

   22.Västmanland 0(0%) 

   23.Ångermanland 0(0%) 

   24.Öland 0(0%) 

   25.Östergötland 3(3%) 

 

 

 



B i l a g a  2 3  -  I n t e r n e t u n d e r s ö k n i n g  S i d a  | 7 av 22 
 

Fråga 7. Vad har du för brandskydd hemma?  

Nu är alla grundfrågor klara, nu vill vi veta lite mer om vilka brandskydd som finns i ditt hem!  

Vad har du för brandskydd hemma? och hur många av varje? 

 0 1 2 3 4 eller fler Vet ej Svar 

Brandvarnare 2 (2%) 42 (39%) 28 (26%) 17 (16%) 19 (18%) 0 (0%) 
108/124 

(87%) 

Brandsläckare 42 (42%) 32 (32%) 14 (14%) 6 (6%) 5 (5%) 0 (0%) 
99/124 

(80%) 

Brandfilt 70 (74%) 18 (19%) 3 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 
95/124 

(77%) 

Sprinkler 91 (99%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 
92/124 

(74%) 
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Fråga 8. Du som inte har någon brandvarnare hemma. 

Om du på förra frågan svarade att du inte har någon brandvarnare, vad beror det på? Flera 

svar kan anges 

    

   1.Dyrt 1(14%) 

   2.Fult 1(14%) 

   3."Har bara inte blivit av" 6(86%) 

   
4."Det händer aldrig 

mig" 
2(29%) 

   
5.Annan anledning, skriv 

i rutan nedan 
2(29%) 

Frisvar, 5: piper hela tiden, orkade inte ha kvar den, ska skaffa, jag bor i ett sopkärl 

 

 

Fråga 9. Hur kommer det sig att du/ ni har en brandvarnare? 

Flera svar kan ges 

    

   
1.Fanns i bostaden när 

jag flyttade in 
44(41%) 

   2.Köpt själv 68(64%) 

   3.Present 5(5%) 

   4.Tvång från hyresvärden 10(9%) 

   5.Har ingen 3(3%) 
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Fråga 10. Du som har köpt en brandvarnare, var har du inhandlat den? 

Flera svar kan ges. 

    

   1.Livsmedelsbutik, ex. Ica 28(27%) 

   
2.Lågprisvaruhus, ex. 

Biltema 
40(38%) 

   3.Säkerhetsbutik 13(12%) 

   4.På Internet 1(1%) 

   
5.Har aldrig köpt en 

brandvarnare 
31(30%) 

   6.Annat, svara nedan 17(16%) 

   

 Frisvar, 6:  

Clas Ohlson, Genom hustillverkare och Securitas, av en brandskyddsfirma och av 
brandkåren, Minns inte, Ikea, Via brandförsvarets försäljare, via försäkringsbolag, 

Vet ej, Fått av Länsförsäkringar, Försäkringsbolag, Försäkringsbolag, 

Försäkringsbolag, Securitas, hade den redan i lägenheten när vi flyttade in, vet ej, 

min man köpte dem, Ingick i huslarmet som vi köpt på elfirma, Järnaffär, 

Teknikvaruhus, den tappades ner i mitt sopkärl, säkerhetsföretag, Har en som är 

kopplad till hemlarmet, via Securitas, via brandskyddsföretag 
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Fråga 11. Hur testar du att din brandvarnare fungerar?  

    

   1.Trycker på knappen 85(79%) 

   2.Kollar på lampan 22(21%) 

   
3.Testar att blåsa ut ett 

ljus under den 
20(19%) 

   
4.Tar ut batteriet och 

testar i annan utrustning 
1(1%) 

   
5.Har inte kollat den 

någon gång 
14(13%) 

   6.Annat, svara nedan 4(4%) 

 Frisvar, 6:  

När jag bränner in min gjutgärnspanna brukar den tjuta så då vet jag, Rostar bröd 

lite längre än normalt, "Grillar" kastanjer på spisplattan någon gång om året, jag 
förvarar mat i den. det funkar bra, Byter batteri när den piper. 

 

 

Fråga 12. Hur gammal är din brandvarnare? 

    

   1.10 år eller mer 9(8%) 

   2.Mindre än 10 år 21(20%) 

   3.Mindre än 5 år 42(40%) 

   4.Mindre än 1 år 20(19%) 

   5.Ingen aning 30(28%) 
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Fråga 13. Är du rökare? 

    

   1.Nej 101(94%) 

   2.Ja 6(6%) 

 

 

 

Om ja, röker du inomhus?  

    

   1.Ja, jag röker inomhus 1(6%) 

   2.Nej 16(94%) 

 

 

 



B i l a g a  2 3  -  I n t e r n e t u n d e r s ö k n i n g  S i d a  | 12 av 22 
 

Fråga 14. Vilket brandskydd tycker du är viktigast att ha hemma? 

Rangordna där 1 är mest viktigt och 4 är minst viktigt att ha hemma 

 Brandfilt Brandsläckare Sprinkler Brandvarnare Svar 

1- mest viktigt 0 (0%) 3 (3%) 1 (1%) 101 (96%) 
105/124 

(85%) 

2 12 (12%) 81 (81%) 5 (5%) 2 (2%) 
100/124 

(81%) 

3 68 (67%) 17 (17%) 16 (16%) 1 (1%) 
102/124 

(82%) 

4 20 (20%) 2 (2%) 76 (77%) 1 (1%) 99/124 (80%) 
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Fråga 15. Om du fick en brandvarnare i julklapp för att någon vill visa att de 
bryr sig om dig, skulle du bli glad då?  

    

   1.Ja 77(73%) 

   2.Nej 14(13%) 

   3.Vet ej 16(15%) 

 

 

Fråga 16. Här fokuserar vi på designen, och undrar hur mycket du skulle betala 
för följande brandvarnare?  

Hur mycket skulle du betala för nedanstående brandvarnare?  

 

Besvarad av: 104 (84%) Ej besvarad av: 20 (16%) 

Frisvar:  

100, 200, 50, 75, 100, 150, xcvxc, 199, 100, ca 150 kr, 75, max 100 kr då liknande finns i tvåpack för 

149 på Ica Maxi, 100, 100, 150, 199, 300, 100, etthundrafemtiokronor, 50, 150, 150, 99, 200, 80, 100, 

99, 50, Det har överhuvudtaget ingen betydelse för mig hur den ser ut jag skulle alltid köpa den mest 

prisvärda, 100, max 100 kr, 100, 100, 50, 50:-, 100, 100, 100, 100 kr, 100, 0 man får dessa av 

försäkringsbolag, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 30, femtio kronor, 150, 100:-, 50, 50, 100, 

100, 100, 150, 150 kr, 25 kr, 75, 70, 100, 150, 50:-, 60, 100, 50, 100 SEK, 75, 99, 100, 50 kronor, 49, 

50, 150, 100, 100, 150 kr, 30, 50, 150, 200 kr, 100, 100, 99 kr, 200, 80, 80:-, 150, 99:-, 100, 50, 150, 

199, 49, 75, 300, 50kr, 150, 99 kr, 100.  
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Hur mycket skulle du betala för nedanstående brandvarnare?  

 

 

Besvarad av: 103 (83%) Ej besvarad av: 21 (17%) 

Frisvar: 

100, 0 har inga hängande lampor, 50, 149, 100, xcv, 99, 50, 150 kr, 120, Vet ej då jag inte vad vad 

den har för egenskaper, 200, 100, 200, 199, 150, 130, etthundra kronor, 50, 150, 250, 200, 200, 150, 

150, 199, 70, Det har överhuvudtaget ingen betydelse för mig hur den ser ut jag skulle alltid köpa den 

mest prisvärda, 100, 150 kr, 150, 250, 100, 75:-, 150, 150, 0, 150 kr, 100, 0, 200, 300, 100, 100, 150, 

200, 200, 200, 0, trehundra riksdaler, 0, 200:-, 250, 150, 20, 100, 200, 300, 100 kr, 100 kr, 100, 110, 

200, 150, 100:-, 80, 200, 100, 80 SEK, 100, 149, 200, 100 kronor, 199, 200, 200, 0, 150, 150, 100, 50, 

100, 500kr, 250, 300, 149 kr, 300, 200, 150:-, 200, 1, 129:50:-, 0, 200, 150, 199, 99, 120, 100, 75 kr, 

100, 0 kr, 100 
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Hur mycket skulle du betala för nedanstående brandvarnare?  

 

Besvarad av: 103 (83%) Ej besvarad av: 21 (17%) 

Frisvar:  

250, 200 ser konstig ut fungerar den verkligen?, 50, 99, 100, xcv, 299, 50, 200, 0, Vet ej men den ser 

lite exklusivare ut än de ovan så lite mer kanske, 0, 200, 250, 299, 0, 120, hundra kronor, 20, 300, 

200, 99, 200, 200, 300, 299, 50, Det har överhuvudtaget ingen betydelse för mig hur den ser ut jag 

skulle alltid köpa den mest prisvärda, 100, 200 kr, 200, 250, 0, 75:-, 150, 150, 0, 200 kr, 100, 0, 300, 

200, 50, 200, 0, 50, 200, 200, 0, niohundranittionio kronor och femtio öre, 150, 300:-, 100, 150, 100, 

100, 300, 150, 175 kr, 50 kr, 200, 125, 150, 150, 100.-, ----, 200, 150, 90 SEK, 150, 149, 0, 400 kronor, 

0, 400, 300, 150, 200, 200, 0, 50, 100, 200kr, 100, 300, 199 kr, 400, 150, 150:-, 250, 1, 149:90:-, 150, 

100, 250, 229, 99, 50, 25, 75kr, 200,  0 kr, 100 
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Om brandvarnarn inte varit synlig, hur mycket hade du betalt för det? 

Besvarad av: 102 (82%) Ej besvarad av: 22 (18%) 

Frisvar: 

300, 200 ytterliggare funktioner?, 50, 100, fd, inte mer, 50, 400, 150, Om även funktionen är bra 500-

1000 kr, 300, 300, 500, 300, Spelar ingen roll hur de ser ut det viktiga är dess funktion, 150, inte 

något extra, 150, 150, 250, 200, 200, 300, 400, 399, 50, Det har överhuvudtaget ingen betydelse för 

mig hur den ser ut jag skulle alltid köpa den mest prisvärda, 100, 100-250 kr, 200, 100, 150, 0:-, 400, 

200, 0, 100 kr, 100, 0, 400, 300, vet ej, 500, 300, 100, 200, 200, 0, ettusenfemhundrasextioåtta, 0, 

300:-, 200, Vad den kostar jag måste ha många, 0, 100, 400, 500, 150 kr, 200 kr, 0, 0, 300, 150, 100:-, 

Mer än ovanstående, 200, 200, 150 SEK, 150, 300, 200, 1000 kronor, 70, 300, 500, 200, 400, 200, 

150, 100, Seplar inte mig någon roll En brandvarnare är en säkerhet för alla boende i min fastighet, 

Vill att den ska synas Då känner jag mig mer säker Men den får gärna vara integrerad i något annat 

bara jag vet att den finns där och att jag enkelt kan kontrollera att den fungerar, 400, 300, Inte mer 

än 500 kr, 500, 400, vet ej, 300, 1, spelar ingen roll 99:- - 149:90:-, 100, 200, 300, 200, spelar ingen 

roll om den syns, 300, 0, Oj finns det??, 150, 99 kr, 100 

 

Fråga 17. Upplever du något/ några av följande alternativ som problem hos 
brandvarnaren?  

Kryssa i det som stämmer in på dig. Flera svar kan ges. 

    

   1.Batteribyte 34(42%) 

   
2.Den piper vid 

matlagning 
40(50%) 

   
3.Den är besvärlig att 

montera upp  
16(20%) 

   
4.Bruksanvisningen är 

svår att förstå 
5(6%) 

   5.Den har tråkig design 35(44%) 
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Fråga 18. Hur skulle du vilja att framtidens brandvarnare ser ut? 

Något tips till oss som vill utveckla dagens brandskydd... 

Besvarad av: 51 (41%) Ej besvarad av: 73 (59%) 

Frisvar:  

-ska inte synas, vara integrerad i annan teknik som finns i hemmet 
 

-att jag Lätt kan ta ner den från taket när jag satt fast fästet 
möjlighet att slå av ljudet med fjärrkontroll eller kontroll på väggen (farmor kan omöjligt 
stänga av sin brandvarnare i taket när hon lagar mat) 
 

-Endast en designfråga? 
 

-Snygga och alldeles alldeles underbara 
 

-Brandvarnaren skall smälta in i taket, vara lätt att montera, ev utforma en 
brandvarnare som är flyttbar kanske. Tycker inte att en brandvarnare skall vara direkt 
osynlig, man skall se att det finns en! Helst en brandvarnare i varje rum. 
 

-Diskret. 
 

-Snyggare design och möjlighet att gömma dem. 
  

-Mer diskret design. 
Gärna lite mer stilrena, raka i designen. 
Har inte undersökt utbudet på just brandvarnare så noga, men tittar man på t ex 
dörrklockor, som består av en liknande dosa så finns ju där en ofantlig mängd utförande 
att välja på. 
  

-helst som en vit kub.. 
  

-Som sagt, det spelar ingen roll hur branvarnarna ser ut, det är dess funktion som är 
viktig.  
  

-täcka större ytor för då krävs färre varnare 
  

-Den ska vara pålitlig och billig. Jag skulle aldrig köpa en dyr "designerbrandvarnare". 
  

-Den ska inte synas alls, men fortfarande kännas pålitlig och lättmonterad 
  

-Inte så plastiga. Om möjligt mindre. 
  

-Diskret men ska ändå synas så att man blir påmind om att den bör testas ibland. 
  

-Det spelar mig som sagt ingen roll hur de ser ut, effektivitet är viktigast. Litet är bra 
också. 
  

-vit, eller samma färg som taket om taket nu inte är vitt. tunna så att de inte syns så 
mycket.  
  

-Mer diskret kanske, åt design hållet... 
  



B i l a g a  2 3  -  I n t e r n e t u n d e r s ö k n i n g  S i d a  | 18 av 22 
 

-enkel montering 
standardbatterier 
Ska kunna placeras undanskymt/bra exempel på lampsladd 
snygg design, förmånligt pris 
alternativa placerings/monteringsmöjligheter(magnetfäste?!) 
  

-Skulle vilja ha den intregerad i takarmaturer eller i lampor tex spotlight 
  

-Jag tycker inte att en brandvarnare skall vara osynlig... man skall se att det finns 
brandvarnare i rummet, annars kan man ju inte vara säker. Skulle vara bra med en 
brandvarnare som är flyttbar kanske? 
  

-Vid renovering och nybyggnad så skulle det var bra att montera brandvarnaren i 
eldosor. 
  

-Mindre 
Fler färger än vit 
  

-Tänker man på dess funktion och syfte så är designen för mig betydelselös.De vita 
vanligaste fungerar utmärkt.Det är helt klart den produkt som räddar mest liv och 
egendom så därför är det billigt oavsett om de kostar 100 eller 500kr tycker jag. 
  

-Det skulle vara kul om den kunde prata istället. Och koppla upp sig själv till 
larmcentralen. 
  

-Integrerad i någon del av vägg, tak... 
  

-jag bryr mig inte så mycket. den kan se ut hur som helst bara den är liten och fungerar. 
det som borde vara bättre är väl att folk ska lära sig att sätta den rätt, men det har ju 
inget med detta att göra :D  
  

-Dold men tänker inte betala för nån designfräckhet...med andra ord funktionen det 
viktigaste.... 
  

-modern och snygg. som en egen detalj i bostaden som passar med övrigt möblemang 
  

-Det är okey som dom ser ut i dag.  
  

-Ev. som en liten tavla eller sätt lite färg på brandvarnaren 
  

-Jobba för att barnen får information. Samt sprid info till allmänhet genom info - ungefär 
som att "6-8 skivor bröd är..." 
  

-Man måste kunna stänga av pipandet utan att behöva montera ned varnaren och ta ut 
batteriet! ex med en knapp 
  

-Inbyggda brandvarnare som enkelt går att byta batterier på vore det bästa 
  

-liten och osynlig 
  

-osynligt, lätt att installera, enkel att stänga av om man själv har orsakat larmet tex. 
matlagning 
  

-Jag skulle gärna se arr framtidens brandvarnare är inmonterat i nya fastigheter som 
byggs. Precis som ventilation eller liknande. Jag kan uppleva att problemet ofta vid 
bränder är att individen inte hör signalen i tid och därför skulle jag gärna se att det fanns 
säkerhetsågärder som väcker mig vid fara. Ex: skakning i sängen, vatten mm 
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-Några experttips från en blivande designer... Ni skulle kanske kunna integrera den i 
"kontakt-kåpan" till lampor. Istället för på sladden kan ni lägga in den i kåpan 
direkt...inte lika mycket kaka på kaka. Skickar ni över lite royalty-pengar sen när ni är 
klara med idén ;) 
  

-Ska klura lite, återkommer om jag kommer på något :) 
  

-Mindre, självsläckande, kopplad till mobil. 
  

-Den ska fungera i alla hem oavsett ålder på användare eller hur inredningen i hemmet 
ser ut. 
  

-som en liten klocka 
  

-som en räkmacka 
  

-snygg design 
  

-Olika färger, lite snyggare former. Fast egentligen är det inte så viktigt på en sådan 
liten pryl. Ingen ser den ju ändå.  
  

-Den ska smälta in. Den får gärna vara integrerad i lampan eller något annat som man 
har i taket. En kombinerad plafond-lampa med brandvarnare (som också laddar sig via 
230 V) skulle jag vara beredda att lägga 100-150 kr på (plus kostnaden för för en lampa 
och brandvarnare) så c:a 500 kr. 
  

-Tycker inte att dagens brandvarnare är fula eller stör inredning, snarare bra att det 
syns att där finns en brandvarnare. 
  

-Snygg, lätt att montera, detektor på ett ställe och möjlighet till högtalare på annat 
ställe (tex barnets sovrum => föräldrarnas sovrum), annat alarm än pipljudet, möjlighet 
att koppla till ström (tex lamputtag).  
  

-Utseende spelar mindre roll, men den ska vara lätt att sköta och tillförlitlig. 
  

-Jag tycker inte att det är ngt större fel på dem som finns nu. Det skulle vara att de var 
mindre 
  

-Brandskyddet bör inte bara varna de som är hemma, utan istället direkt kopplas till en 
larmcentral eller liknande. brandskyddet bör därtill vara så pass tillförlitligt hjälp av bild- 
och röksensorer så att man kan tillkalla brandkår etc utan att nån på plats ringer själv. 
därtill bör ett fullgott brandskydd bestå i förebyggande insatser som tex minskad risk för 
bränder pga elfel, spisplattor osv. 
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19. Övrigt 

Här får du gärna skriva vad du vill till oss. Har du önskemål om något speciellt skydd till dig 

eller dina anhöriga? Har du tröttnat på att det piper varje gång du lagar mat? eller är det något 

annat du vill säga oss... 

Besvarad av: 29 (23%) Ej besvarad av: 95 (77%) 

Frisvar:  

-Keep up the good work! 
  

-försäkringsbolagen och räddningstjänsten borde borde stå för kostnad och årlig kontroll 
  

-att alla barn ska få en gratis brandutbildning i skola eller redan på förskolan. om 
inteannat så en bra bok som man kan läsa för dem. 
  

-Finns gud? 
  

-Hur många bultar har ölandsbron? 
  

-Hejaheja, jobba på! 
  

-Det vore toppen med en tillfällig avstängningsfunktion som man kan trycka på när man 
skall laga mat och som *automatiskt* slås av (dvs brandvarnaren skall funka igen) efter 
t ex 45 minuter. 
  

-Det viktiga är ju säkerheten och funktion, men det gör inget om den kanske har en 
något annorlunda design.Priset är också ganska avgörande ej för dyr.. 
  

-Brandvarnare: Monteringen är alltid jobbig. Kan det underlättas med t ex magnetfäste, 
vore det toppen. Osäkerheten om vilket skick batteriet är i finns alltid. 
Brandsläckare: ska vara billiga, små och lätta, snygg design, enkel montering 
  

-Har du problem med julklappar eller? 
Som du vet saknar jag inte brandvarnare med din moster som fru. 
  

-Att det piper när man lagar mat är ju lätt att åtgärda... bara flytta brandvarnaren 
  

-Indikation på vad brandvarnaren reagerar på skulle ibland vara bra att ha, när den 
börjar pipa utan att man hittar anledningen...  
  

-Placera inte brandvarnare i köket om du nu upplever att det piper varje gång du lagar 
mat. I hallen utanför fungerar precis lika bra när elden/röken väl är lös. 
  

-Utseendet på brandvarnaren tror jag inte har så stor betydelse, det viktigaste är att få 
människor att förstå hur viktigt det är att ha minst en fungerande varnare i hemmet. 
Viktigt att utveckla varnare som är underhållsfria i många år, människan är av naturen 
lat:) 
  

-Lycka till! Kram/Jess&Jenna 
  

-lycka till  
  

-En dekal på ytterdörren att vi har brandvarnare + en dekal på insidan du släckte väl. 
Skicka ut det med valsedlarna kommande år. 
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-Lycka till kusin!! 
  

-lycka till med exjobbet! syns till julen din jävel andreas! ha det gott! hälsningar från en 
gnosjöbo i linkan.. 
  

-Satsa på säkerhetsätgärder till alla människor med olika behov och tänkt inte på 
designen. Jag tror inte att så många männsikor tänker på att en brandvarnare är ful och 
därför inte kan användas. Lycka till! 
 

-Lycka till med projektet! Det verkar vara spännande och roligt! Ni kommer säkert 
kamma hem stipendiepengar! Kram kram 
  

-lycka till och kör hårt! 
/Magnus 
  

-Brandskydd på ålderdomshem som är kopplad till skötarnas mobiler.  
 
-Kanske stegrande varningar om man har kraftigare rökutveckling. Sista varningen 
skickar den direkt till brandkår.. 
  

-Intressant arbete ni har valt att göra. Det finns nog mycket att utveckla inom den 
branschen. Fick lite dåligt samvete för att jag inte ens har kollat så att vår brandvarnare 
fungerar där hemma. Ska göra det så fort jag kommer hem! Ha de! // Martin J 
  

-jag vill ha ett jobb och en bostad 
  

-När man bor i ett flerbostadshus (lägenhet) skulle jag kunna tänka mig att människors 
brandvarnare också utlöste ett larm i huset så att vi andra hör. Då ökar chansen att folk 
hinner ut. Tycker för övrigt att det borde vara lag på att ha brandvarnare i lägenheter.  
  

-Det enda som är irriterande är pipet när batteriet är slut som av någon anledning alltid 
sker nattetid ;-) 
  

-Man ska kunna koppla vissa eluttag (tvättstuga =strykjärn, spis, vissa lampor) till en 
central strömbrytare vid ytterdörren.  
 
-Lägg till alternativet Utomlands under landskap!! 
  

-Det är väl bra att det piper när man lagar mat, då vet man ju att den fungerar! 
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Slutsats:  

Målgruppen för undersökningen var män och kvinnor, i 25-40 års åldern, som bor i lägenhet eller 

villa. Resultaten visar att denna målgrupp var bra representativ.  

Slutsats prisuppgifterna i fråga 16 (medelpris av svar): 

Vit ”vanlig” brandvarnare:  102,61 kr 

Snapalarm: 140,01 kr 

Jacob Jensen: 156,81 kr 

Osynlig: 238 kr 

 

Hur tog då projektgruppen del av de resultat som kom in via undersökningen?  

Dels via de tips som kom in på de sista uppgifterna (fråga 18 och 19).  

Att efterfrågan på en brandvarnare med dold design var så pass stor och att folk var villiga att betala 

mer för en ”osynlig brandvarnare” togs också med i tankarna på hur en brandvarnare ska utvecklas. 

Även för att hitta vilken målgrupp produkten ska riktas mot. 

 

 



B i l a g a  2 4  –  A f f ä r s p l a n    S i d a  | 1 av 19 
 

 

sekretess 

 



B i l a g a  2 5  -  U p p d r a g s b e s k r i v n i n g  S i d a  | 1 av 10 

sekretess 



B i l a g a  2 6  -  F u n k t i o n s p r o t o t y p  S i d a  | 1 av 1 

sekretess 



B i l a g a  2 7  -  F j ä r r k o n t r o l l   S i d a  | 1 av 11 
 

sekretess 



B i l a g a  2 8  - R i t n i n g a r   S i d a  | 1 av 5 
 

sekretess 



B i l a g a  2 9  -  H a n d l i n g s p l a n   S i d a  | 1 av 2 
 

sekretess 

 



B i l a g a  3 0  –  T e s t  B r a n d o r a m a  S i d a  | 1 av 6 
 

Tid: 6 april 2010, 14.00-16.00 

Plats: Brandorama, Helsingborg 

Medverkande: Elin Olsson, student och Per Söderkvist, brandingenjör 

 

Testet utfördes på tre olika brandvarnare, två prototyper tillverkade i Högskolans verkstad samt en 

brandvarnare från Deltronic.  

 

Mer specifik information om de tre brandvarnarna:  

Brandvarnare 1:  

Deltronics ”Optical Smoke Alarm” 

Storlek: diameter 10 mm, höjd 29 mm (med upphängningsanordning) 

Mellanrum för att släppa in röken: vertikalt: 3 mm, horisontalt: 0mm 

 

Brandvarnare 2: ”vit” 

Egentillverkad prototyp, ”vit” 

sekretess 

 

Brandvarnare 3: ”rosa” 

Egentillverkad prototyp, ”rosa” 

sekretess 

 

 

Nedan syns bilder på brandvarnare 2 (vit) och 3 (rosa): 

 

sekretess 

Bild 1. BV ovanifrån      Bild 2. BV sidan             Bild 3. BV Undersidan 

 

 

 

 

Beskrivning av testrummet/testrummen:  

Testrummet används både som undervisningssal och som testanläggning för att testa olika produkters 

brandsäkerhet. 
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Bild 4. Bild på rummet 

 

             

     Bild 5. ”Rum 1”                                         Bild 6. ”Rum 2” 

 

Till vänster i bild 4 syns ett svart fönster. Bakom detta fönster utfördes själva eldningen, därav de svarta/ 

sotiga väggarna. Se även bild 5.  

 I rummet till höger på bild 4 var inredningen som i en lägenhet. Det var i detta rum brandvarnarna var 

upphängda.  Se även bild 6.  

 

I fortsättningen kommer rummet till vänster kallas ”rum 1” och rummet till höger kallas ”rum 2” 

 

sekretess 

 

 

 

Bild 8. Brandvarnarnas placering 

 

                                                 

Bild 9. Ritning över placerade brandskydd i rum 2.    Bild 10. Utlösta brandskydd i rum 2.  
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Bild 12. Utan rökutveckling 

Bild 13. Med rökutveckling 

Bild 11. Madrass 

 

 

 

 

Första testet  
Vid första testet eldades en madrass i rum 1. Den svarta rök som bildades fördes vidare in i rum 2 via 

rökkanaler.  

På bild 12 och 13 kan man se skillnaden med och utan rök i rum 2.  

Resultatet av första testet blev att den vita brandvarnaren (2) signalerade först. Strax därefter 

signalerade även den rosa brandvarnaren (3). Däremot startade aldrig Deltronic brandvarnare (1) på 

detta försök.  
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Andra testet 
Vid andra testet eldades träflis på en värmeplatta, liknande en vanlig spisplatta (se bild 8). Detta test gav 

en pyrande brand och alltså inga flammor som det första testet gav. Det gav en vit rök.   

Snabbt efter att plattan startats startade ett brandskydd kallat stratos (luftanalyseringsrör) igång. Detta 

är inget brandskydd man kan använda sig uttav i hemmet.  
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Slutsats 
Sekretess 
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