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Inledning 
Vid utveckling av en ny produkt så behövs tillgång till testbäddar för att verifiera produktens olika lösningar och utföra 

sluttester som verifierar hela produktens funktion. Det kan också röra sig om tester i olika scenarion och med olika teknik. 

Inom brand är dessa testmöjligheter begränsade. Genom projektet ERIA så ger MSB tillgång till de resurser som finns 

tillgängliga för att utföra tester. Utifrån de olika behov av testning som finns och tillgängliga resurser så valde vi två typer 

av tester. Den första testuppställningen berör Pulverlansens förmåga vid insats mot rumsbranden och det andra testet 

berör förmågan att med hjälp av Pulverlansen förhindra en potentiell backdraft från att utvecklas.  

Insatser mot rumsbranden gjordes med tre olika scenarion (test 1-3) Test 1. Genom öppet fönster nära branden. Test 2. 

Helt slutet utrymme med angrepp 6 m från branden. Test 3. Helt slutet utrymme med angrepp 12 m från branden. Vi 

kollar på släckeffekt, tid till återhämtning och temperaturförändringar i rummet under insatsen. I backdrafttestet kollar vi på 

pulvrets förmåga att göra brandröken obrännbar. Resultaten från testerna kan användas för att visa på utrustningens 

effekt i givna scenarier, hur utrustnigen kan eller bör användas och för att visa på vilka sätt som produkten eller taktiken 

kan behöva utvecklas. Utifrån testerna kan också göras ett försök att uppskatta den mängd pulver som behövs för att göra 

brandröken obrännbar samt för att få en bra släckverkan och återhämtningstid. Värt att nämna är att testerna är utförda 

efter bästa förmåga och är inte tillräckligt säkra för att användas som vetenskapliga evidens. Med den förstudie som gjorts 

och de referenser som finns till andra gjorda tester så ger ändå dessa praktiska tester en bra indikation på Pulverlansens 

effektivitet vid de givna insatserna och möjlighet att göra en del antaganden utifrån resultaten. 

Förberedande studier 
Två studierapporter från liknande tester lästes inför testerna för att dra lärdom av deras testuppställning, den problematik 

de ställdes inför och för att kunna jämföra resultaten. Eftersom testerna genomförs i en testmiljö som är okänd fram tills 

dagen för utförandet och tiden då är begränsad så har det varit en hjälp att få miljön beskriven genom dessa tidigare 

utförda tester innan de egna testerna påbörjas. De testrapporter som lästes är: ”Släcksystem för lätta räddningsfordon” 

Lunds Universitet testrapport nr. 5261 och ”Inledande insats mot ventilationskontrollerade utrymmen med risk för 

backdraft” Lunds Universitet testrapport nr. 5369. 

ERIA-projektet 
På senare tid har det uppmärksammats att innovationstakten inom brand och räddningsbranschen är eftersatt. För att öka 

innovationstakten har en rad olika satsningar gjorts där ERIA-projektet är ett. Projekts syfte är att erbjuda testbäddar till de 

innovatörer som har en ny produkt ämnad för brand och räddning. Pulverlansen är ett sådant exempel och även den 

första produkten att utnyttja ERIA ute på MSBs övningsfält. Pulverlansen är därför ett pilotobjekt som även får bidra till att 

forma upplägget för projektet.  
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Sammanfattning 
Ingen brand är den andra lik. Tester med brinnande syntetmaterial visar brandförlopp som tar 3-4 min till övertändning, i 

andra fall tar initialbranden tid på sig att värma upp och antända närliggande ytor. I de tester som nu utfördes tog det 

runt 5 min för rumsbranden att nå ventilationskontroll, vilket sker då syret i rummet trängs undan av brandröken i den 

utsträckningen att branden dämpas. För störst chans att rädda liv och egendom så bör insatsen ske innan rummet blir 

helt rökfyllt, ett antagande är därför att bäst förutsättningar att lyckas skapas om släckinsatsen påbörjas inom 4 min efter 

antändning. Pulverlansen kan vara utrustningen som gör en så tidig insats möjlig tillsammans med tidigt larmade personer 

som har kan vara tidigt på plats. 

Genomförandet av följande fem tester påbörjas i senare skede, när temperaturen i rummet uppnått en temperatur runt 

600 °C eller mer. Det visar att Pulverlansen är kapabel till insatser även när ankomsten sker efter 4min. Även efter 10 min 

finns det mycket egendomsvärden att rädda. Det finns möjlighet att göra brandröken obrännbar och dämpa 

brandförloppet tillräckligt för att ge ytterligare10 min fördröjning. Brandens storlek och rummets storlek avgör hur mycket 

släckmedel som behöver användas. En tumregel kan vara att använda 1 kg pulver per m² brandrum, en tilltagen mängd 

släckmedel för att kunna åstadkomma en bra släckeffekt, göra brandröken obrännbar och ge ett bra återhämtningsskydd. 

Halva mängden (0,5 kg/m²) är inte tillräckligt för att göra brandröken obrännbar men kan ändå bromsa förloppet och 

undvika en backdraft (0,63 kg/m² beräknad minsta mängd pulver för att göra brandröken obrännbar). Jag har valt att 

använda rummets yta (m²) för att uppskatta mängden släckmedel som behövs istället för volymen som är det korrekta att 

använda för beräkningen. Anledningen är att vi oftast talar om ytans storlek i ett rum eller en byggnad, därför kan vi 

snabbare få till oss en sådan uppgift och vi kan även snabbare på egen hand bilda oss en uppfattning och bestämma 

mängden släckmedel som behövs utifrån det. För att kunna göra det utgår jag från normal takhöjd i en bostad på 2,4 m. 

En större lokal har ofta högre till tak och kräver då mer släckmedel.  

Ett annat sätt att se resultatet, är den uppskattning att de första 12 kg pulver som används dämpar flammorna och ger 

den större temperatursänkningen i brandgaserna på ca -200 °C. Nästa 12 kg pulver sänker temperaturen ca -100 °C 

ytterligare och bidrar mer till att fördröjer återhämtningen. Hur mycket mer kan vi inte utläsa ur de här testerna, men vi ser 

att den totala temperatursänkningen vid användandet av 24 kg pulver är mer än -350 °C och fördröjningen mer än 10 

min.  

Förutsättningarna för att lyckas är att pulvret hamnar i den heta brandröken där den kan förångas och göra röken 

obrännbar. Sedan är förmågan att rikta släckmedlet mot branden och dess heta ytor en framgångsfaktor som bidrar till 

längre återhämtning. Avståndet till branden har därför också betydelse. Även då Pulverlansen har en kastlängd som når 

12 m så blir koncentrationen släckmedel på branden inte lika hög och det påverkar resultatet. Det sämre utnyttjandet av 

släckmedel kan eventuellt kompenseras genom att använda fler pulverflaskor. Pulvrets flyktighet och förmåga att virvla 

fram har sina fördelar men det är inte så självgående som man ofta får uppfattningen av. Vill man nå bästa släckeffekt så 

bör man ta taktiska beslut om släckteknik. Man bör försöka sätta in lansen närmare branden när valmöjligheten finns, i 

riktning mot branden. I första läget sprida ut släckmedel i taket för att släcka flammor i röken men efter det fokusera mer 

på att koncentrera släckmedel på branden när det är möjligt.  

Pulverlansen är utvecklad med tanken att kunna utföra insatser mot slutna utrymmen. Vad som överraskade var att 

insatsen genom öppet fönster gav ett så bra resultat. Till och med bättre än vid helt slutet utrymme. Det goda resultatet 

med öppet fönster beror troligtvis på den ökade ventilationen av het brandrök tillsammans med den förbättrade 

förmågan att applicera släckmedlet direkt på branden. Taktiken att ventilera för att lätta på övertrycket i kombination med 

att röken görs obrännbar och branden bevakas med tillgängligt släckmedel kan därför vara värd att utvärdera. Rätt utförd 

ser det ut att ge ett bättre resultat vad gällande återhämtningen och temperaturen på golvet vilket kan vara bra i 

synnerhet om det finns liv att rädda. Brandrummet är det rum i vilket flest dödsbränder sker. Men metoden är också 

svårare att bemästra och kräver att man kan hålla fortsatt kontroll på branden utifrån tills invändig insats kan ske. 

Att filma är en värdefull dokumentation som innehåller mycket information att analysera efteråt. Baksidan är den tid det tar 

att synkronisera och editera allt material till en film som sedan kan analyseras och bli underlag för testrapporter. 

Möjligheten att filma med IR var begränsad både på grund av tillgången till utrustning och att pulvret blockerar 

värmestrålningen. Genom filmaterialet kunde man se att vid både test 1 och test 2 självslocknar det mindre 

bränslepacketet  till följd av syrebrist.  Av den anledningen kan vi inte räkna med full effekt på branden. Den nya 

uppskattade brandeffekten är 3,5 MW, med sju pallar och två takskivor som brinner.   
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Testuppställning för test 1-3 
I testerna användes en given mängd bränsle, jämförbar med tidigare dokumenterade tester i samma utrymme. 
Temperatur mättes vid tak och vid golv nära branden och i andra änden av rummet. Tiden mättes för brandens 
uppbyggnad, släckinsatsen och brandens återhämtning. Strålningsvärmen mättes på 12 m avstånd från branden och 
1,5 m höjd. Allt filmades med kameror inne och utanför containern. Utvändigt fanns även temperaturgivare kopplade till 
fyra termoelement inne i containern. En bröstmonterad kamera och en Flir Pro ONE kamera användes också utvändigt.  

Brandrum: Container i storlek 12 m lång, 2,35 m bred och 2,4 m hög (28,2 m²). 

    
Foto 1: Container till Rumsbrandstesterna. Foto 2: Uppsättning av mätutrustning. 

Bränsle: Tio st pallar fördelade på två bränslepaket med sju st respektive tre st pallar. Båda bränslepaketen antändes 
samtidigt med hjälp av fyra st respektive två st dieselindränkta softboard träfiberskivor i storleken 20x30 cm. I taket hängdes 
två st spånskivor. Med referens från testrapporten 5261 så borde denna uppsättning ge en brand i storleksordningen 4-5 
MW. Senare kontroll av filmmaterialet visar att det mindre bränslepaketet självslocknar av syrebrist. Detta sker vid båda två 
tillfällena. Återstående bränsle uppnår uppskattningsvis 3,5 MW. 

 Foto 3 och 4: Bränslepacket tre pallar samt sju pallar.                  Foto 5: Släckutrustning Pulverlansen med originalmunstycket. 

Släckutrustning: Pulverlansen med originalmunstycket.  
Släckmedel: De pulversläckare som användes var av olika fabrikat men alla var 12 kg ABC-pulver.  
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Referenstest – Brandförloppet 

 
Foto 6: Taget 11:32 in i brandförloppet, vid lägsta temperatur under ventilationskontroll. 

Syfte 
Att se hur branden byggs upp i den givna miljön. Se hur brandförloppet går, om branden håller sig vid liv eller kväver sig 

själv i det isolerade utrymmet och vilka temperaturer som uppnås. Att kunna bestämma tidpunkter för olika moment i 

efterföljande tester. Den givna miljön är i det här fallet helt tillsluten med stängt fönster och stängd dörr.   

Genomförande  
1. Alla kameror placeras ut och startas. Mätutrustning kontrolleras. 

2. Bränslet antänds. 

3. Branden fick utvecklas utan påverkan i 12 min. 

4. Referensförsöket avbryts och övergår till test 1.  

Resultat 
Branden fick utvecklas utan påverkan i 12:40. Den visuellt största branden 

nåddes vid 6:30 (se bild till vänster). Temperaturen fortsatte att stiga till sitt 

max på 656 °C vid tiden 11:12. Brandens lägsta temperatur under 

ventilationskontroll innan temperatur en åter började stiga igen var 637 °C 

vid tiden 11:32 . Sedan återhämtades branden och vid testets avbrytande 

12:40 hade temperaturen uppnått 685 °C. Första insats person bör vara på 

plats och kunna utnyttja Pulverlansen inom den tiden.  

 

Foto 7: Visuellt störst brand 

Kommentarer 
Brandförloppet liknar det som vi kan se i äldre bostäder med trämöbler och mindre andel syntetiska material. Med 

syntetmaterial som bränsle och bra tillgång till syre kan ventilationskontroll och övertändning ske redan vid 3-4 min. Det 

finns också fall där initialbranden tar tid på sig att antända närliggande bränsle och i dessa fall kan brandförloppet ta 

längre tid. Det tog 9 min att uppnå den temperatur i taket som kan förånga pulvret (ca 250 °C). Då ska medtas i 

beräkningen att det är en kall stålkonstruktion som ska värmas upp i det här fallet. I efterföljande tester kommer containern 

upp i temperatur fortare och brandförloppet går därför också lite fortare. Temperaturskillnaden mellan tak och golv är 

över 600 grader när maxtemperaturen nås, även nära branden. Det visar tydligt vinsten med att hålla låg ställning vid 

rökdykning och även chansen för en drabbad att klara värmen om man ligger på golvet.  
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Test 1 - Rumsbrand med insats genom öppet fönster nära branden.  

 
Foto 8: Taget 12:42 in i referensförsöket då det övergår till test 1. 

Syfte 
Pulverlansen är i första hand utvecklad för att bekämpa bränder i slutna utrymmen. Hur väl fungerar det att använda 

samma taktik för att släcka en brand in genom ett fönster som gått sönder? Det kunde bespara borrningen i de fall då 

fönstret är öppet och lansen kunde bli den förlängda arm som gör det möjligt att föra in pulvret och förhindra att det 

vänder med luftströmmen direkt i öppningen. Det gör också användandet av pulversläckaren säkrare i det fallet och mer 

effektiv med större möjlighet att rikta släckmedlet mot branden där flest flammor och heta ytor finns.  

Genomförande  
1. En fortsättning på referenstestet. Alla kameror är utplacerade och igång. Mätutrustning fortsätter vara på. 

2. Fönstret öppnas. 

3. Pulverlansen bärs fram till fönstret och attacken sker från hukad ställning under fönstret för att undvika flammorna.  

4. Första pulverflaskan byts ut mot den andra och släckningsförsöket fortsätter. Den låga ställnigen rätas upp när det 
känns säkert att göra så. 

5. Branden får återhämta sig under 10 min efter släckförsöket. 

Resultat 
Branden har utvecklats i 12:40 när fönstret öppnas intill branden. Det brinner för fullt i pallar och tak och lågor tränger ut 

genom fönstret. Operatören bär pulverlansen med två 12 kg pulverflaskor närmare fönstret med låg ställning. 

Pulverlansen förs in i fönstret i riktning mot taket med strålbilden inåt rummet. Temperaturen är vid tillfället för tömningen 

av första pulversläckaren 645 °C i taket närmast branden, i taket 8 m bort 464 °C, vid golvet 43 °C närmast branden och 23 

°C 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från branden är 245 °C. Tiden 13:10. När pulvret avlossas så ger den 

asymmetriska strålbilden en rekyl som kastar lansen utåt, något som normalt inte märks med lansen placerad i ett hål. Med 

ett stadigare grepp var inte rekylen längre något bekymmer. Lansen förs sakta runt och pulvret riktas mycket mot taket för 

att fylla rök och släcka lågor, därefter fokuserades resterande släckmedel mot brandhärden. Efter första tömningen som 

tog 30 s så är branden kraftigt dämpad, men lågande förbränning finns fortfarande kvar.  

Foto 9: Insats genom fönster   Foto 10: Fortsatt insats genom fönster 
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Temperaturen är vid tillfället för andra tömningen är 435 °C (-210 °C)i taket närmast branden, 329 °C (-135 °C) i taket 8 m 

bort, vid golvet närmast branden 28 °C (-12 °C ) och 21 °C (-2 °C) 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från 

branden är 201 °C (-44 °C). Tiden 14:04. Det är nu möjligt att stå upp och föra lansen längre in igenom fönstret, vilket ger 

ännu bättre möjlighet att träffa branden. Släckmedlet från den andra flaskan fokuserades helt på brandhärden. Även 

andra tömningen tog 30 s, vilket är längre än normalt. Normal tömningstid ligger runt 25 s för Prestos 12 kg pulverflaskor 

kopplad till Pulverlansen. Orsaker kan vara det kyliga vädret som påverkar trycket, att utrustningen inte rengjorts sedan 

tidigare användande eller det faktum att flaskans tryck och pulvrets kondition i flaskorna kan variera en del. Efter andra 

tömningen finns inga synliga lågor kvar men det finns mycket värme kvar i bränslet. Temperaturen i taket nära branden är 

efter andra tömningen 386 °C (-49 °C sen förra tömningen), i taket 8 m bort 301°C (-28 °C sen förra tömningen), vid golvet 

närmast branden 21 °C (-7 °C sen förra tömningen) och 21 °C (oförändrad) 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 

m från branden är 178 °C (-23°C sen förra tömningen). Tiden 14:34. 

Foto 11: Insats genom fönster Mycket förångning av släckmedel Foto 12: Avslutande insats genom fönster 

Branden får nu återhämta sig utan yttre påverkan. Fönstret hålls öppet. Temperaturen fortsätter att falla i drygt 4 min till 

lägsta temperatur 268 °C (totalt -377 °C) i taket nära branden. I taket 8 m bort 219 °C (totalt -245 °C), vid golvet närmast 

branden 19 °C (totalt -24 °C) och 25 °C (totalt +2 °C ) 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från branden är 

120 °C (totalt -125 °C). Tiden 18:37. Efter 5:40 min börjar temperaturen stiga igen. Efter 13 min tid för återhämtning 

avbryts testet, då har temperaturen i taket nära branden uppnått 320 °C. I taket 8 m bort 278 °C, vid golvet närmast 

branden 26 °C och 67 °C 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från branden är 150 °C. Tiden 27:34. Branden 

återhämtade sig aldrig till det stadiet som den befann sig i när släckförsöket påbörjades. 

Kommentarer 
Resultatet av det här testet visar att det är möjligt att använda Pulverlansen in genom ett fönster. Branden dämpades 

tillräckligt för att inte återhämta sig helt igen trots den extra syretillförseln genom fönstret. Temperaturökningen börjar efter 

5:40 och ökar sedan med 50 grader fram till 13 min gått. Temperaturen vid golvet är låg under hela försöket, även nära 

branden. Det är sannolikt ett resultat av det öppna fönstret som ventilerar ut övertrycket med het brandrök, det 

antagandet stärks av att temperaturen vid golvet nära branden där fönstret finns placerat är lägre än temperaturen vid 

golvet 8 m längre in i containern.  Temperaturen vid golvet överstiger aldrig 65 °C, vilket betyder att en drabbad med låg 

ställning i detta scenario skulle överlevt värmen i brandrummet. Det största hotet för den drabbade är ändå brandröken. 

När släckmedel tillförs och förångas så expanderar den och tar mer plats i rummet och kan få röken att tryckas nedåt. I det 

här fallet visar resultatet att ingen större mängd värme når golvet och därför kan man antyda att inte heller den heta 

röken och ångan gör det i någon större mängd. Även brandröken nära golvet i rummet minskar alltså med ett öppet 

fönster. Totalt så sänktes temperaturen i taket närmast branden med -377 °C.  

Att tillföra syre in i ett brandrum är förenat med risk för ett ökat brandförlopp, men att ventilera ut giftig brandrök genom 

ett fönster kan också vara livräddande. Koordineras ventilationen med att släckmedel tillförs utifrån i tillräckligt mängd för 

att göra brandröken obrännbar och kontrollera branden så kan det vara intressant att utvärdera den taktiken. Det kunde 

vara tillämpbart särskilt i de fall då man misstänker livräddning i brandrummet, i väntan på rökdykare. Det är den svåraste 

livräddningen vi kan utsättas för men också den vanligast förekommande. När insatsen är inriktad enbart på 

brandbekämpning så bör man hålla branden isolerad när det är möjligt. 

 



 

 
8 

Test 2 - Brand i slutet utrymme med insats genom hål 6 m från branden  

 
Foto 13: Insats in i slutet utrymme med angrepp 6 m från branden 

Syfte 
Pulverlansen är utvecklad med det huvudsakliga syftet att kunna bekämpa bränder i slutna utrymmen. Det här testet 

återspeglar det som kan tänkas vara normalfallet.  

Genomförande  
1. Ny uppsättning bränslepaket likt första testet. Bränslet antänds.  

2. Kameror och mätutrustning slås på. 

3. Fönster öppnas för att ge syre till branden tills temperaturen stiger över 600 °C. 

4. Fönstret stängs. 

5. Pulverlansen bärs fram till angreppspunkten, lansen placeras i förberett hål genom väggen och avlossas. 

6. Första pulverflaskan byts ut mot den andra och släckningsförsöket fortsätter.  

7. Branden får återhämta sig under 12 min efter släckförsöket. 

Resultat 
Branden fick utvecklas utan påverkan i sluten miljö tills ventilationskontroll uppstår och brandeffekten avtar. Detta börjar 

inträffa vid 4:50. Då är temperaturen 455 °C i taket närmast branden.  Vid 6:30 öppnas därför upp för att tillföra syre. 

Branden får sedan fortsätta växa tills temperaturen uppnår 600 °C, då stängs utrymmet till och insatsen förbereds. 

Pulverlansen förs in i riktning mot den mindre brandhärden med pilmarkören och strålbilden riktade uppåt. Temperaturen 

är vid tillfället för tömningen av första pulversläckaren är 672 °C i taket närmast branden, i taket 8m bort 515 °C, vid golvet 

102 °C närmast branden och 37 °C 8 m bort. Tiden 8:37. Tömningen tog 25 s.  

 
Foto 14: Test 2 vid tid för att påbörja angreppet. 
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Temperaturen är vid tillfället för andra tömningen 450 °C (-222 °C) i taket närmast branden, i taket 8 m bort 365 °C (-150 

°C), vid golvet närmast branden 161 °C (+59 °C) och 39 °C (+2 °C) 8 m bort. Tiden 9:24. Till skillnad från första testet där 

Pulverlansen kunde röras fritt så kan lansen endast vridas. Pulverlansen vrids ca 30° för att få strålbilden som är riktad mot 

taket mer riktad mot branden. Andra tömningen tog 26 s. Mer normala tömningstider vid det här tillfället alltså jämfört 

med test 1. Temperaturen i taket nära branden är efter andra tömningen 358 °C (-92 °C sen förra tömningen), i taket 8 m 

bort 294 °C (-71 °C sen förra tömningen), vid golvet närmast branden 165 °C (+4 °C sen förra tömningen)och 49 °C 

(+10°C sen förra tömningen) 8 m bort. Tiden 9:50. 

Foto 15: Flir Pro ONE. På väg mot angreppspunkt som syns i gult.       Foto 16: Pulverlansen efter släckförsöket. 

Branden får nu återhämta sig utan yttre påverkan. Fönstret hålls stängt. Temperaturen fortsätter att falla i drygt 5 min till 

lägsta temperatur 257 °C (totalt -415 °C) i taket nära branden. I taket 8 m bort 219 °C (totalt -296 °C), vid golvet närmast 

branden 99 °C (totalt -3 °C) och 61 °C (totalt -24 °C) 8m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från branden är 159 

°C. Tiden 15:02. Efter 5:56 börjar temperaturen stiga igen. Efter 13 min återhämtning avbryts testet, då har temperaturen i 

taket nära branden åter uppnått 596 °C ( -76 °C). I taket 8 m bort 431 °C (-84 °C). Vid golvet närmast branden 144 °C (+42 

°C). och 63 °C (+26 °C). 8 m bort. Strålningsvärmen på 1,5 m höjd 12 m från branden är 300 °C. Tiden 23:31. Branden 

återhämtade sig nästan till det stadiet som den befann sig i när släckförsöket påbörjades, en nästan dubbelt så hög 

temperatur jämfört med första testet med öppet fönster. 

Kommentarer 
Temperaturen på golvet är hög i jämförelse med test 1. Den är över 100 °C närmast branden redan vid påbörjad 

släckning och fortsätter öka med 60 °C till tiden för andra tömningen. Under andra tömningen ökar dock inte 

temperaturen med mer än 4°C. Den största orsaken är troligtvis avsaknaden av den ventilation som fanns genom fönstret i 

test 1, tillsammans med den mängd släckmedel som förångas i nära anslutning till branden. Det kunde förklara varför 

temperaturökningen var lägre vid andra tömningen, då brandens effekt redan dämpats. En annan orsak kan vara 

omrörning av het brandrök. Även stålningsvärmen från branden borde fortsätta att värma upp luften runtomkring. 

Pulverlansen har en strålbild med en sluten frontstråle som slår i den bortre väggen, hälften av det pulvret vandrar sedan 

upp mot den solfjäderformade spridningen i taket där de två flödesriktningar möts. Det bör minska rörelsen av röken 

samtidigt som röken blandas med släckmedlet. Omrörningen som sker är därför mer troligt orsakad av ångexpansionen 

nära branden än av het brandrök.   

Det tog endast två minuter att uppnå den temperatur i 

taket som kan förånga pulvret (ca 250 °C). Det är betydligt 

kortare än i första testet och beror sannolikt på den redan 

uppvärmda containern. I normalfallet (om ett sådant finns) 

kan vi nog räkna med ca 3-4 min. Innan den tiden kan 

man inte räkna med förångning av släckmedlet i den heta 

brandröken, för att nå en bättre släckeffekt måste man då 

träffa de heta ytorna närmast branden som har tillräckligt 

hög temperatur. De små pulverkornen gör ändå nytta i 

form av barlast i röken, på samma sätt som små 

vattendroppar. 

                                                              Foto 17 och 18: Invändig och utvändig bild visar att det är rökfyllt i brandrummet efter släckförsöket. 
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Test 3 - Brand i slutet utrymme med insats genom hål 12 m från branden 

 
Foto 19: Insats in i slutet utrymme från 12 m avstånd från branden.  

Syfte 
Pulverlansen är utvecklad med det huvudsakliga syftet att kunna bekämpa bränder i slutna utrymmen. Här testar vi 

kastlängden och effekten vid insatser på långt avstånd från branden.  

Genomförande  
1. En fortsättning på test 2. Alla kameror är utplacerade och igång. Mätutrustning fortsätter vara på. 

2. Fönster och dörr får vara öppna tills temperaturen stiger över 600 °C. 

4. Fönster och dörr stängs. 

5. Pulverlansen bärs fram till angreppspunkten, lansen placeras i förberett hål genom väggen och avlossas. 

6. 1a pulverflaskan byts ut mot den 2a och släckningsförsöket fortsätter.  

7. Det här testet avbröts innan full återhämtningstid. 

Resultat 
Branden får växa till sig med fönster och dörr öppen tills temperaturen når 600 °C, då stängs dörren till och insatsen 

förbereds. Pulverlansen förs in via kortsidan i riktning mot branden med pilmarkören och strålbilden riktad uppåt. 

Temperaturen är vid tillfället för tömningen av första pulversläckaren 565 °C i taket närmast branden, i taket 8 m bort 

434 °C, vid golvet 215 °C närmast branden och 114 °C 8 m bort. Tiden 24:33. Tömningen tog 23 s.  

 
Foto 20: Andra flaskan med 12 kg pulver töms. Insats in i slutet utrymme från 12 m avstånd från branden. 

Temperaturen är vid tillfället för andra tömningen 460 °C (-105 °C) i taket närmast branden, i taket 8 m bort 378 °C (-56 °C), 

vid golvet närmast branden 201 °C (-14 °C) och 158 °C (+44 °C) 8 m bort. Tiden 25:33. Pulverlansen hålls med pilmarkör 

och strålbild riktad framåt och uppåt genom hela släckinsatsen. Andra tömningen tog 28 s. Temperaturen i taket nära 

branden är efter andra tömningen 431 °C (-29 °C sen förra tömningen), i taket 8 m bort 309 °C (-69 °C sen förra 

tömningen ), vid golvet närmast branden 196 °C (-5 °C sen förra tömningen) och 183 °C (+25 ° C sen förra tömningen) 8 

m bort. Tiden 26:01. Testet avbryts efter 3 min återhämtning. Branden har under den tiden sänkt sin temperatur ytterligare 

-50 °C i taket närmast branden (totalt -185 °C).  
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Kommentarer 
Ingångsvärdena på temperaturen vid det här testet är ännu högre än tidigare tester och det gör jämförelsen svår.  

Förändringarna i temperatur är däremot inte så stora. Att temperaturen vid golvet är tillräckligt hög redan från start för att 

få släckmedlet att förångas kan i sig vara en orsak till att de expanderande ångorna inte bidrar lika mycket till 

uppvärmningen. Vid golvet närmast branden som började vid 215 °C sänktes temperaturen totalt -19 °C. Nära 

angreppspunkten med golvtemperaturen som började vid 114 °C så höjdes temperaturen totalt 69 °C. Det är den 

temperaturförändring som skiljer sig mest från tidigare tester, men också det kan vara ett resultat från att det är den enda 

del av utrymmet som är under ångbildningstemperaturen och därför fortfarande värms upp av den expanderande 

ångan. Man kan också anta att Pulverlansens slutna stråle hinner sprida ut sig innan den når andra väggen och därför 

inte vandrar tillbaka i taket för att möta de solfjäderformade takstrålarna utan istället åker med gemensam kraft framåt de 

sista metrarna. Det kan betyda att den varma röken i taket delvis kyls men också puttas framåt för att sedan tvingas nedåt 

och tillbaka i rummet i ett skikt närmare golvet, Det berör inte den höga temperaturen närmast branden så mycket men 

värmer upp golvet närmast angreppspunkten desto mer.  

Det är svårt att uttala sig om hur en drabbad person skulle påverkas av temperaturskiftningarna i rummet vid en insats 

som denna. Vi vill helst undvika för mycket omröring men det är svårt att avgöra i vilken omfattning det sker. 

Temperaturförändringarna var inte så stora trots allt, så släckmedlet har sannolikt kylt röken och därmed också blandat sig 

med den. Risken för att brandgaserna skulle vara mer lättantändliga på grund av omrörningen är inte det som oroar i det 

här fallet. Däremot så är brandrök som trycks ner giftigare att andas in, vilket är det största hotet för en drabbad person. 

Det är närmast omöjligt att undvika att få rök i sig om man befinner sig i slutet brandrum, men eftersom att det är det 

största problemet för den drabbade så vill jag ändå jobba med orsakerna för att eventuellt kunna förbättra situationen.  

Den här insatsen var inte lika effektiv som de två tidigare, Avståndet till branden och koncentrationen av släckmedel på 

branden är viktiga för resultatet. Om man inte har möjlighet att komma närmare branden så kan man behöva 

kompensera med fler släckare för att nå en bättre släckeffekt och längre tid för återhämtning. Pulvret har förmågan att 

putta sig framåt och nå avlägsna bränder även runt hörn och hinder. De små kornen kan även följa luftströmmar som 

drivs av branden. Pulvrets flyktighet och förmåga att sprida sig har sina fördelar men vill man nå bästa släckeffekt så bör 

man ändå ta taktiska beslut och välja sin släckteknik utifrån förutsättningarna. Man bör försöka sätta in lansen närmare 

branden när valmöjligheten ges, i riktning mot branden. I första läget sprida ut släckmedel i taket för att släcka flammor i 

röken för att sänka temperaturen och göra röken obrännbar. Efter det bör man fokusera på att koncentrera släckmedel till 

branden när det är möjligt.  

 

Testuppställning för test 4 och 5 
I testerna användes en given mängd bränsle, jämförbar med tidigare dokumenterade tester i samma utrymme. 

Temperaturen mättes i taket. Tiden mättes under ventilationskontroll innan öppnande för backdraft, och tid under 

släckinsatsen. Allt filmades med kameror utifrån.  

Brandrum: Backdraft container i storlek 6 m lång, 2,35 m bred och 2,4 m hög. Tegelisolerad invändig, ytan uppskattas till 

13,5 m² med isoleringen. 

Bränsle: Tio pallar staplade på varandra. I taket hängdes två spånskivor. De antändes med hjälp av tändvätska.  

Foto 21: Högt övertryck i containern gör dörren svår att stänga. Foto 22: Bränslepacket med tio staplade pallar. 
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Test 4 - Insats mot ventilationskontrollerad brand med risk för backdraft 

 
Foto 23: Backdraft. Framkallas för att verifiera att rätt förutsättningar uppnåtts innan släckförsöket.  

Syfte 
Går det att förhindra en backdraft med pulver eller inger det en falsk trygghet för de rökdykare som skickas in i 

byggnaden? Det här testet visar pulvrets förmåga att göra brandrök obrännbar och därmed förhindra en potentiell 

backdraft från att utvecklas. Vi försöker också avgöra vilken mängd släckmedel som behövs för att göra brandgaserna 

obrännbara.  

Genomförande  
1. Bränslet riggas och antänds. Tre filmkameror används utvändigt och ett termoelement är placerat i brandrummets tak. 

2. Brandrummet värms upp genom upprepande öppnande och stängande av dörren tills en fullvärdig backdraft bildas. 

3. Pulverlansen bärs fram till angreppspunkten, lansen placeras i förberett hål genom dörren och avlossas. 

4. För det här mindre utrymmet används endast en 12 kg pulverflaska. 

5. Dörren öppnas efter att släckmedel tillförts och det observeras om brandröken antänds eller inte.  
    

Foto 24 och 25: Containern öppnas och stängs upprepande tills rätt förutsättningar uppnås för en backdraft.   
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Resultat 
Brandens tillväxt är snabb och redan 3 min efter antändning registreras 600 °C. Därefter fortsätter temperaturen att stiga 

med 100 °C per 10 s tills den når 850 °C. Rummet får vara öppet tills lågorna vandrar ut genom dörröppningen, då stängs 

rummet till och hålls stängt i 1 min. Efter det öppnas endast den övre hälften av dörren och resultatet observeras. Denna 

process upprepas tills en fullvärdig backdraft bildas. När en fullvärdig backdraft har bildats så förbereds Pulverlansen för 

insats. Vi vet då att det vid nästa öppnande kommer bildas en ny backdraft om inte släckmedel tillförs.  

 

Foto 26: Backdraft innan släckförsöket.                        Foto 27: Pulverlansen med 12 kg pulver används. 

 

Pulverlansen förs in via hål i dörren i riktning mot branden med pilmarkören och strålbilden riktade uppåt. Temperaturen 

är 750 °C vid tillfället för tömningen av flaskan med 12 kg pulver. Efter tömningen, som tar 20 s, är temperaturen 650 °C. 

1 min efter tömningen öppnas dörren och det observeras om brandröken antänds. Temperaturen är då nere på 560 °C 

och resultatet visar ingen antändning av brandrök. Dessutom är hela traven med tio pallar släckt.  

Kommentarer 
Testet visar att det går att förhindra en backdraft med pulver som släckmedel. I det här fallet har 12 kg pulver använts i ett 

13,5 m² stort rum. Volymen är 32,4 m³ och det betyder att 350 g/m³ är mer än tillräckligt för att göra brandröken 

obrännbar. Som bilden nedan visar så släcktes hela traven med tio pallar, endast takskivorna brinner efter släckförsöket. 

Foto 28: Ingen antändning i röken efter släckinsatsen.            Foto 29: Traven med tio pallar är även den släckt. 
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Test 5 - Insats nr. 2 mot ventilationskontrollerad brand med risk för backdraft 

  
Foto 30 och 31: Dörren stängs efter test 4 för att se om vi fortfarande kan få fram en backdraft. Det fick vi. 

Syfte 
Enligt studierapporten ”Inledande insats mot ventilationskontrollerade utrymmen med risk för backdraft” (LU 5369) så 

krävdes det i genomförda försök runt 260 gram vatten per kubikmeter rumsvolym för att förhindra brandgasantändning.  
Det anges också att en ökad mängd förlänger tiden för återhämtning vilket överensstämmer med våra iakttagelser i 

test 1-3. Pulvrets släckegenskaper är bättre än vatten i förhållande till sin vikt och egenskaperna vid förångning är likvärdigt 

med vatten men sker vid en högre temperatur. Man kan därför anta att mängden pulver som krävs för att förhindra 

brandgasantändning är likvärdigt den för vatten eller mindre. Med det som utgångspunkt så testas nu att tillföra en 

mindre mängd pulver.  

Genomförande  
1. Fortsättning på test 4. Rummet stängs till och öppnas efter 1 min för att se att en backdraft fortfarande kan bildas. 

2. En backdraft uppstår och vi har en referens på att samma testuppsättning kan användas en gång till. 

3. Dörren stängs till och Pulverlansen kopplad till en ny flaska förs in genom dörren och pulver skjuts in under 5 s. 

4. Efter 1 min öppnas dörren och det observeras om brandröken antänds eller inte.  

 

 
Foto 32: Pulverlansen använd under 5 sekunder.                Foto 33: Krypande antändning av brandröken.  

Resultat 
Vi har i test 4 använt 12 kg pulver (360 g/m³) och fått bra resultat. Vi har nu möjlighet att utföra ett test till med den brand 

vi har tänd i containern. Snabba beslut och vi väljer att prova en mindre mängd pulver. Utifrån tömningstiden på 20 s. 

och 260 g/m³ så görs ett snabbt överslag och ett beslut att prova en tömningstid på 5 s. Vid närmare beräkning kan vi se 

att det var lågt räknat. 260 g x 32,4 m³ = 8424 g. Det motsvarar 70 % av flaskan på12 kg. Tiden blir då 20 s x 0,7 = 14 s. 

Det praktiska testet bekräftar att mängden släckmedel var för liten. Vi ser antändning i brandgaserna men i ett lugnare 

tempo. Det visar att antändning av brandröken sker vid för liten mängd släckmedel men också att den sker långsammare 

med lite släckmedel än när inget släckmedel används alls.  
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Kommentarer 
Tyvärr har vi inte möjlighet att utföra fler tester för att verifiera och förfina resultaten utan vi måste göra antaganden utifrån 

de få utförda tester vi har. Vad vi kan se i test 5 är att mängden pulver som krävs för att göra röken obrännbar behöver 

sättas högre är de ca 3 kg som förbrukades, vilket motsvarar 92,6 g /m³. Vi vet samtidigt från test 4 att 350 g/m³ är mer än 

vad som behövs. Utgår vi från att de 260 g/m³ som testats fram för vatten gäller även för pulver så motsvarar det 624 

g/m² för att göra brandröken obrännbar. Test 1-3 visar att för att hålla ett bra återantändningsskydd behövs 24 kg på 28,2 

m² vilket motsvarar 850 g/m², vilket är lite mer än vad som användes i test 1-3 med goda resultat. Eftersom att mängden 

pulver som krävs för att förhindra brandgasantändning uppnås tidigare än den för ett bra återantändningsskydd så är 

den senare det bättre riktmärket för mängden pulver som krävs vid en insats. För att avrunda uppåt, ligga på säkra sidan, 

ta höjd för variationer, olika scenarion och samtidigt få något lätträknat att utgå ifrån så kan en tumregel vara det går åt 

1 kg /m² för en god släckeffekt och en bra tid för återhämtning. Men vi vet också att redan vid lägre mängder pulver så 

gör insatsen skillnad och påverkar brandrökens förmåga att antändas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


