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Föreskrift 

§ 
Konsekvensutredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

5:2511  Svenska Brandskyddsföreningen har bytt namn … i Brandskyddsföreningens skrift…  
5:2512  Då utrymningslarm eller utrymningslarm med talat 

meddelande inte har någon gemensam europisk standard 
att hänvisa till så blir det naturligt att hänvisa till SBF 
110:8 och SBF 502:1. Båda regelverken tar ett 
helhetsgrepp om hur utrymningslarm kan utformas, där en 
tydlig struktur och utformning ger en bra grund för de val 
som kan kan göras för att få en trygg och säker 
anläggning.  
Reglerna blir aktuella och tydligare genom att det klargör 
att hänvisningen till de olika avsnitten i SBF 110 och SBF 
502 endast gäller i de delar som rör utrymningslarmet 
tillförlitlighet och förmåga. 
 
Förslag till nytt allmänt råd. Övrig text stryks. 
 

Utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller med 
automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet bör signalera 
direkt både vid aktivering med manuell larmknapp eller 
automatiskt brandlarm.  
   Utformningen av utrymningslarmet efter behovet av 
information bör ske enligt vad som anges i avsnitt 5:35, t.ex. 
avseende när talat meddelande eller enklare signal kan 
tillämpas. 
   Exempel på utrymmen i publika lokaler som bör förses 
med kompletterande larmdon är hygienutrymmen. Med 
kompletterande larmdon avses exempelvis optiska sådana. 
   Tillförlitligheten och förmågan hos utrymningslarm kan i 
tillämpliga delar verifieras för akustiskt och optiskt 
utrymningslarm enligt avsnitt 6–7 och 15–16 i SBF 110:8.  
   För utrymningslarm med talat meddelande kan tillämpliga 
delar verifieras enligt avsnitt 6–7 i SBF 502:1 
Taluppfattbarheten kan verifieras enligt SS-EN 60268–16. 
För ett talat meddelande bör talöverföringsindex, STI på 
minst 0,55 uppnås. 
   Komponenter för utrymningslarm och utrymningslarm 
med talat meddelande kan verifieras i enlighet med 
standardserien SS-EN 54 med egenskaper anpassade efter 
avsedd användning. Komponenter för både utrymningslarm 
och utrymningslarm med talat meddelande enligt SS-EN 54–
21 bör utformas som typ 1.  




