
Information om 
utrymningslarm

Avsikten med utrymningslarm
En utrymningslarmanläggning har 
till uppgift att ge signal för att initiera 
utrymning av en byggnad i händelse av 
fara. Brandskyddsföreningens rekom-
mendation Utrymningslarm 2003 beskri-
ver utrymningslarm i händelse av brand. 
Den anger även att rekommendationen är 
ett komplement till Brandskyddsfören-
ingens Regler för automatisk brandlar-
manläggning, SBF110, vars målsättning i 
första hand är att övervaka egendom med 
hjälp av tidig upptäckt av en brand och 
överföring av larm till insatspersonal.
Vilken omfattning och utförande av 
anläggningen som ska väljas behöver 
beslutas och specificeras av den som har 
ansvaret för att utrymningen ska fungera 
på ett tillfredställande sätt, ofta är det 
fastighetsägaren eller den som bedriver 
verksamheten. Denna specifikation 
behövs för de som sedan ska projektera 
själva anläggningen och utföra instal-
lationen.

Funktionen på utrymningslarmet
För att fastställa kraven på funktioner 
i utrymningslarmet finns ett särskilt 
kapitel i Utrymningslarm 2003 som går 
igenom dessa grundläggande funktioner. 
Dessa sammanställs på blanketten Ut-
förandespecifikation eller på annat sätt. 
En korrekt ifylld utförandespecifikation 
är en viktig del för att det installerade 
utrymningslarmet ska fungera som 
beställaren har avsett och det är en viktig 
förutsättning för dem som ska projek-
tera, installera och besiktiga utrymnings-
larmet.

Sju val
Funktionerna som ska anges i utföran-
despecifikationen är uppdelat i sju delar. 
För- och nackdelar med de olika möjlig-
heterna tas upp i kapitel 2 i Utrymnings-
larm 2003, likaså vilka myndighetskrav 
som finns för vissa verksamheter.
1)     Täckningsområde – var larmgivning-

en ska kunna uppfattas.
2)    Aktiveringssätt – manuell och/eller 

automatisk. 

3)   Detekteringssystem – fullständig 
övervakning eller bara vissa delar, 
omfattning av detekteringssystemet.

4)  Larmknappar – vilka ska kunna 
aktivera larmet?

5)  Signaltyp – talat meddelande, akus-
tisk, optisk eller vibrerande signal

6)    Styrningar – av musikanläggningar, 
belysning, rulltrappor med mera

7)    Utrymningsselektering – om hela 
byggnaden ska utrymmas eller delar 
av den.
Den beställare som inte klargör detta 

i ett tidigt skede riskerar ökade kostna-
der för att senare rätta till det, eller får 
beställaren nöja sig med att betala för 
något som han egentligen inte ville ha. 
Projektörer, leverantörer och installatörer 
av utrymningslarm bör alltid fråga efter 
utförandespecifikationen och om den 
saknas framhålla vikten av att den tas 
fram utan dröjsmål. Att konstruera och 
installera en utrymningslarmanläggning 
utan att känna till ovanstående sju punk-
ter är chansartat även för leverantören av 
systemet.

Utförandespecifikationen är ett bra hjälpmedel för att 
utrymningslarmet ska fungera som man har tänkt sig. En 
korrekt ifylld utförandespecifikation är en hjälp för såväl 
beställare som projektör och installatör. 
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Brandlarmanläggning  
eller utrymningslarm?
Fram till att första versionen av rekom-
mendationen Utrymningslarm gavs ut 
1998 fanns inget svenskt regelverk att 
stödja utförandet på. I SBF 110 finns 
nästan inga krav på larmgivning i ob-
jektet och det omfattar inte larmdon för 
utrymningslarm. Det finns också flera 
andra krav på utrymningslarm som inte 
är medtagna i SBF 110.

Denna situation gör att i den mån 
man önskar uppgradera en brandlarman-

läggnings larmgivning till ett utrym-
ningslarm krävs åtgärder för att uppfylla 
Utrymningslarm 2003. Som ett första 
steg är det lämpligt att utförandespeci-
fikation upprättas av fastighetsägaren/
nyttjaren på samma sätt som för en ny 
anläggning. Skillnaden kan sedan bli att 
delar av befintlig brandlarmanläggning 
med larmdon i någon mån kan nyttjas för 
att utföra utrymningslarmanläggningen 
enligt rekommendationen.

Tre enkla steg
Brandskyddsföreningen uppmanar därför 
alla som avser att beställa eller handla 
upp en utrymningslarmanläggning att 
följa dessa enkla steg:
• Läs kapitel 2 i Utrymningslarm 2003.
• Fyll i utförandespecifikationen.
•  Begär in offerter och begär att utföran-

despecifikationen och Utrymningslarm 
2003 ska uppfyllas.
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