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Årets beste fyrverkeri
LØVENSKIOLDBANEN SKYTESENTER (VG) Det spraker, smeller og lyser opp på himmelen. VG har 
tatt en forsmak på nyttårsfesten.
Av Vidar Enerstvedt, Øyvind Engan, Gisle Oddstad (foto)  29. desember 2014

Vi testet 12 bakkebatterier fra seks ulike importører og i to prisklasser, for å finne ut hvilke som var vakrest 
og sikrest. Bakkebatterier er håndlagede produkter, og det kan være variasjon i to produkter av samme 
type.

Sikkerhet er selvsagt det viktigste. Hvert år er det mange som blir skadet i ulykker med fyrverkeri, og 
spesielt øynene er utsatt. I denne testen var batteriene jevnt over godt merket med bruksanvisninger og 
advarsler.







Importøren Sveas batteri, nykommeren Sledgehammer, går helt til topps i vår test. Batteriet koster 
rundt tusenlappen, men det finnes en lang rekke billigere produkter også.

– Nå ble jeg kjempeglad. Vi jobber hardt med sikkerhet og satser på at batteriene skal være stabile, ikke har 
nedfall, samtidig som de gir et bra show for forbrukeren, kommenterer daglig leder Anders Sture i Svea.

– Generelt sett er produktene bra, og denne gangen var det ingen som sprengte på bakken, slik vi har opplevd 
i tidligere VG-tester. For øvrig synes jeg at man ofte får mer for pengene i de billige produktklassene, sier Erling 
Nielsen, pyrotekniker og innehaver av Pyroteknikk.no AS.

Det nærmeste vi kom at det gikk skikkelig galt, var at 
to batterier gikk kort tid etter at lunten var tent. Tre-
fire-fem sekunder er for lite når sikkerhetsavstanden 
skal være rundt 30 meter. Vår opptenner hadde kun 
rukket å løpe noen meter før batteriet begynte å skyte 
opp bak ham.

Minimale marginer

– Marginene er minimale. Tre-fire sekunder er altfor 
kort tid, sier Ine Olsen, branningeniør ved Nordre Follo 
brannvesen.

– Folk kommer seg ikke unna på den tiden. Er man litt 
seig i bevegelsen i tillegg, så er det ikke gunstig i det 
hele tatt, kommenterer kollega Pia Cathrine Patt Gude i 
brannvesenet i Asker og Bærum.

I testen var vi nøye med å tenne produktene på samme måte, med tennstav ytterst på luntene.
Begge de to som gikk av veldig tidlig er fra importøren Cosmos fyrverkeri, som vant tilsvarende VG-test i 
fjor. Testpanelet ble overrasket over at det gikk så fort.

– Disse luntene var tykkest og mest massive, så en skulle tro de tok lengst tid. Her gikk det for raskt, 
konkluderer pyrotekniker Nielsen.

– Jeg vinner bare en forklaring, og det er at man ikke kan ha tent i tuppen på lunten. Vi har testet dette før, og 
tiden skal være mellom fem og åtte sekunder. Dette er noe vi absolutt legger vekt på skal være i orden. Men 
det er klart at om man tenner litt innpå, så er det mulig at tiden blir kortere, sier daglig leder Tor Erik van Der 
Linden i Tuwinor, som driver Cosmos Fyrverkeri.

– Sikkerheten på våre og andres produkter er utvilsomt god. VG har også sett den positive utviklingen de siste 
årene, med blant annet mer presise bruks- og sikkerhetsanvisninger, sier han.

Slik testet vi
• Effektbatteriene ble levert eller hentet til VG-huset, hvor de ble oppbevart tørt frem til testen torsdag 

18. desember.
• Batteriene ble fraktet til Løvenskioldbanen Skytesenter i Bærum i bil rett før testen. Det var 

oppholdsvær og noen minusgrader på stedet. På bakken var det litt snø.
• Alle 12 batteriene ble inspisert og vurdert med tanke på merking og tilstand av representanter fra 

forebyggende avdeling ved brannvesenet i Asker og Bærum, Nordre Follo brannvesen, samt en 
sertifisert pyrotekniker. Ingen av batteriene ble underkjent på forhånd.

• Alle batteriene sto stabilt på bakken og ble tent opp med tennstav ytterst på lunten.

TESTPANELET: Fyrverkeriet ble inspisert, fyrt opp og vurdert av 
VG-journalist Øyvind Engan (t.v.), branningeniørene Pia Cathrine 
Patt Gude (Asker og Bærum brannvesen) og Ine Olsen (Nordre 
Follo brannvesen), og pyrotekniker Erling Nielsen, innehaver av 
Pyroteknikk.no AS. Foto: VIDAR ENERSTVEDT


