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TEMA: BRAND / SECURITY AWARDS VINNARE

Statistiken visar att en tredjedel av alla 
bostadsbränder startar på spisen. Det 
handlar om ungefär 1300 bränder. 
Allt fler fastighetsägare börjar därför 

inse värdet av ett intelligent brandskydd och 
Saferas Spisvakt är ett av alternativen:

– Bränder orsakar stora skador, som kos-
tar mycket pengar, men det primära är att vi 
med vår Spisvakt räddar liv, förklarar Filip 
Berglund vid Safera Sverige. 

– Vi har en komplex produkt, ett säkerhets-
system för köket som består av ett avancerat 
multisensorsystem. Det baseras på flera olika 
mätfaktorer, som tidsåtgång, effektmätning 
och värme men har också en inbyggd intel-
ligens och en rörelsesensor, som märker om 
något avviker i beteendemönstret när man 
lagar mat. Samtidigt är den enkel att använda 
och installera i alla form av boenden, förkla-
rar han. 

Säkerhetslösningen består av två delar: en 
centralenhet med sensorer och manöverpanel 
och en strömbrytningsenhet, som installeras 
mellan spisen och elnätet. Centralenheten kan 
finnas färdigmonterad i en spisfläkt eller in-
stalleras i efterhand som en separat produkt. 
Den ska företrädesvis förebygga spisbränder 
men via tilläggsutrustningar kan den också 
släcka bränder och förebygga vattenskador. 

Spisvakten stänger helt enkelt av ström-
men på spisen, om någon glömt att stänga av 
den och hindrar obehöriga att sätta på spisen 
- vilket också medför energibesparingar. 

– Spisvakten larmar vid fara och stänger 
av spisen, om man inte kvitterar larmet med 
ett knapptryck. Man kan också köpa till släck-
funktion och en funktion som gör att den lar-
mar om ett vattenläckage uppstår, beskriver 
Filip Berglund. 

SPISVAKTEN UTSÅGS TILL Årets Säkerhets-
lösning vid Security Awards 2012 med mo-
tiveringen: ”En till synes enkel men intelligent 
lösning, som bidrar till utveckling i en traditionell 
bransch och råder bot på ett allvarligt problem 
utifrån en uttalad vision. Säkerhetstekniken har 
också vunnit framgång genom att attrahera nya 
kunder under året”.

Det är dock inte det enda pris som Safera 
har fått. Andra utmärkelser är PSR Brand-
skyddsfondens Innovationspris 2007 och 
Excellence in Design Gold Award 2010. Dess-
utom utsågs Safera till ett av de mest lovande 
exportföretagen i Finland i fjol och Spisvakten 
har placerat sig bäst i flera tester.

– Det är imponerande att ett litet företag 
som Safera vinner sådana prestigefyllda priser. 
Det finns två delar i att få en utmärkelse som 
Security Awards. Det är naturligtvis ärofyllt 
för oss, eftersom vi arbetar med en helt ny 
produkt. Det ger ett gehör för det massiva 
antal timmar som vi lagt ner, samtidigt som 
vi egentligen verkar på en marknad som inte 
finns. Det är dessutom ett fint erkännande, 
som bidrar till att vi får ännu fler nyckelpro-
jekt, konstaterar Filip Berglund. 

Safera röner inte bara uppskattning via 
tester och utmärkelser. Företaget märker 
också ett ökat intresse från försäkringsbo-
lagen:

– Vi har fått stort gensvar från flera för-
säkringsbolag och får indikationer på att de 
tycker att det här är en lösning som fungerar 
väl i sammanhanget. Det är vi förstås stolta 
över, eftersom det ger trovärdighet för vår 
verksamhet.   

Som tillval finns en släckningsfunktion, som består av en behållare med fyra deciliter vätska och 
ett speciellt munstycke som fördelar vätskan optimalt över hela spisytan.

Intelligent spisvakt
förhindrar bränder på spisen
Spisbränder är ett vanligt och växande problem. Det uppmärksammade juryn som utsåg 
Security Awards i fjol, då Safera Spisvakt blev Årets säkerhetslösning.

I
Våra produkter är
livräddande men också 
ett kostnadsverktyg...
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FÖRETAGET GRUNDADES 2007 av ett par pro-
duktutvecklare som arbetade på universitets-
nivå i Finland. De fick en förfrågan om att titta 
på problemet med spisbränder och snart var 
verksamheten i gång på allvar. Hemmamark-
naden är fortfarande Finland men företaget 
finns numera också i Norge och Sverige. De 
första lanseringarna i Sverige gjordes 2009. I 
dag är tiotalet personer verksamma i företaget, 
där produktutveckling och kvalitetssäkring 
fortsatt är prioriterat. 

– I Finland har vi värdefulla kontakter med 
bland annat försäkringsbolag som också är 
fastighetsägare. I Norge, där det är lagstadgat 
med brandskydd sedan ett par år, ökar efterfrå-
gan i takt med att folk testat andra lösningar. 
Vi har också ett antal nyckelprojekt i Sverige, 
berättar Filip Berglund. 

Bland kunderna finns Familjebostäder, som 

har valt Safera Spisvakt som standard i alla 
nybyggda lägenheter i Stockholm, Tyresö kom-
mun, Stockholms stad, Länsgården Fastigheter 
i Örebro, Bostads AB Mimer i Västerås och 
ett antal andra fastighetsägare. Lösningen är 
bland annat vanlig på trygghetsboenden och i 
studentbostäder. 

De flesta kunderna finns alltså än så länge, 
i huvudsak, i det kommunala bostadsbestån-
det men Safera menar att produkten passar 
in i de flesta hem i västvärlden.

– Vi har ett globalt tänk och kommer 
framöver att satsa på att finnas i betydligt fler 
länder än vi gör i dag. Just nu arbetar vi dock 
med att öka medvetenheten om spisbränder, 
framför allt fettbränder, och för att öka kän-
nedomen om våra produkter. Vi är fortfarande 
nya så många känner inte till produktsegmen-
tet än, säger Filip Berglund. 

– Man kan jämföra det med ABS-systemen 
för bilar. I dag går det inte att sälja nya bilar 
utan ABS-system men för bara några år sedan 
var det ett tillval. Vår framgångsnyckel är att vi 
har tekniken som räddar liv. I dag är kanske 
inte Spisvakten standard men vi tror att det blir 
det om några år, fortsätter han - och avslutar:

– Vi har naturligtvis ambitionen att finns 
tillgängliga även på den privata marknaden på 
sikt men först måste vi väcka intresset för våra 
produkter och påvisa att man kan få ner sam-
hällskostnaderna genom att förebygga bränder 
i hemmen. Det vi arbetar med handlar om 
samhällsnytta. c

LOTTA ERIKSSON

Brandutbildning i ny skepnad på Grand
GRAND HÔTEL FICK kvittens på att säkerhets-
rutinerna fungerade när en fullt utvecklad 
brand uppstod i ett rum på fjärde våningspla-
net med kraftig rökutveckling till följd för tre 
år sedan. Hotellet genomför brandsäkerhets-
utbildningar en gång om året för alla medar-
betare och testar i år dessutom ett nytt grepp.

– Vi kände att vi ville utveckla konceptet och 
inte bara ha traditionella släckningsövningar. 
Vi vill i stället försöka få in ett förebyggande 
tänk hos medarbetarna, så att alla förstår att de 
själva kan bidra i det förebyggande arbetet, be-

rättar Jeanette Lesslie, hotellets säkerhetschef.
Under april och maj genomfördes utbild-

ning vid fyra tillfällen för all personal. 
– Dessutom har vi speciell utbildning för 

vår larmorganisation, alltså receptionsperso-
nal som arbetar natt, vaktpersonal och fastig-
hets- och lobbypersonal. Det är ju de som mer 
fysiskt hanterar allting om det händer något, 
fortsätter Jeanette Lesslie.

Förutom den regelrätta utbildningen, 
genomförs tre oannonserade utrymningsöv-
ningar. c

Låga kostnader  
men hög nytta 
I FLERA KOMMUNER i Sverige har räddnings-
tjänsten börjat samarbeta med väktare, som 
åker på brandlarm för att minska insatstiden. 
En studie vid Linköpings universitet på Cen-
trum för forskning inom respons- och rädd-
ningssystem, CARER, visar att samarbetet ger 
positiva samhällsekonomiska effekter, bland 
annat i form av lägre kostnader och mindre 
skador. c

– Vi säljer produkterna genom återförsäljare, 
försäkringsbolag och brandskyddsleverantörer 
och har ett grossistled under uppbyggnad, 
berättar Filip Berglund.

Elfel orsakade museibrand
3900 RÖKSKADADE FÖREMÅL, 800 av dem 
brand- och vattenskadade och 60 helt upp-
brunna. Det var resultatet av den brand som 
härjade i ett utrymme på Etnografiska museet 

i oktober i fjol. Branden uppstod i en pälskyl 
i källaren, där bland annat pälsar, hudar och 
fjädrar förvarades. Polisens tekniker kunde 
konstatera att det var ett elfel som var orsaken 

och det pågår fortfarande omfattande renove-
ring och sanering av lokalerna. Detta berättade 
Adina Ekbergh, museets säkerhetschef, vid 
Qnets medlemsmöte i april. c


