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Abstract 
Sprinkler systems in fortification facilities below ground: 
Cost and benefit 

Fortifikationsverket (FORTV) has expressed a desire to investigate the design, reliability, 
performance and cost of a sprinkler system for a typical underground fortification 
facility. Based on the cost and the benefit associated with a sprinkler system, a cost-
benefit analysis was performed. In addition, water mist fire protection systems were 
studied. The installation cost analysis was based on two fictious facilities; a small facility 
with a net area of 1 000 m2 and a large facility with a 5 000 m2 net area. 

The estimated installation cost for a traditional sprinkler system in the smaller type 
facility is about SEK 1,3 million and about SEK 3,3 million for the larger type facility. The 
installation cost for a high-pressure water mist system is higher than that of a traditional 
sprinkler system for the smaller type facility but comparable for the larger type facility. 
A low-pressure water mist system seems to be the least expensive option for both types 
of facilities. This is probably because the system, unlike a traditional sprinkler system, 
requires smaller pipe sizes, smaller water pumps and a smaller water tank and unlike a 
high-pressure system uses normal steel pipes and less expensive centrifugal pumps. 

The cost-benefit analysis for the fictitious type facilities shows that a sprinkler system is 
cost-effective, especially for the larger type facility. But it should be noted that the 
uncertainty in the data base is quite large, which means that the trends in the result can 
be used for further analysis, but that the actual values of the benefit ratio should be 
viewed with some caution. The sprinkler system mainly has an effect to reduce the 
property loss. The expected benefit for personal injury is around one percent of the total 
benefit of the sprinkler system. This is because the risk of fatality and injuries in the event 
of a fire is small, as people can usually put themselves in safety. The reduction in property 
loss was assumed to be 75%, and an assumed lowered benefit of sprinklers (50% and 25% 
property loss reduction, respectively) leads to a lower benefit ratio but for the large type 
facility the benefit ratio is still above 1,0. The benefit of sprinklers also decreases if the 
assumed fire frequency is reduced. However, for the larger type plant, the calculation 
shows that there is still a benefit, even if the assumed fire frequency is halved. The same 
applies if the cost of replacement of expensive equipment is assumed to be half as high. 

Key words: Sprinkler systems, underground fortification facilities, reliability, 
effectiveness, cost-benefit 
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Förord 
Fortifikationsverket (FORTV) är en statlig myndighet som ansvarar för att förvalta en 
viss del av statens fasta egendom, till exempel fastigheter avsedda för försvarsändamål. 
FORTV är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill 
säga skydds- och anläggningsteknik. Fastighetsbestånd är brett, allt från enkla 
kallförråd, byggnadsminnen, kaserner samt högteknologiska och moderna byggnader. 
Exempel på anläggningar är regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, 
verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord, skog och den mark 
som Försvarsmakten övar på [1]. 

Inom ramen för Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC) har FORTV uttryckt 
önskemål om att undersöka hur ett sprinklersystem för en typisk undermarksanläggning 
skulle kunna utformas, med utgångspunkt från relevanta riskklasser i SS-EN 12845:2015 
och SBF 120:8. Ett annat önskemål är att undersöka installations- och driftkostnaden för 
ett sprinklersystem och, baserat på tillgänglig statistik, hur tillförlitlig och effektiv 
sprinkler är. Statistiken kan ge en bild av hur mycket ett fungerande sprinklersystem kan 
reducera brandskadekostnaden samt sannolikheten för att omkomma eller skadas vid en 
brand. Baserat på ”kostnaden” och ”nyttan” genomfördes därefter en kostnad-nytta 
analys. 

Per Höglund från FORTV bidrog med information till projektet och var en viktig 
diskussionspartner, Anders Liljeberg från R-Contracting AB bidrog med beräkning av 
kostnader för sprinklerpumpar och vattentankar, Göran Persson från Marioff 
Skandinavien AB bidrog med beräkning av installationskostnaden för ett 
vattendimsystem (högtryck) och Daniel Gustavsson från Johnson Controls gjorde 
likaledes för ett vattendimsystem (lågtryck). 

Foto omslag: Magnus Arvidson. 
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Sammanfattning 
FORTV har inom ramen för TUSC uttryckt önskemål om att undersöka hur ett 
sprinklersystem för en typisk undermarksanläggning skulle kunna utformas, med 
utgångspunkt från relevanta riskklasser i SS-EN 12845:2015 och SBF 120:8. Ett annat 
önskemål är att undersöka installations- och driftkostnaden och hur tillförlitlig och 
effektiv sprinkler är samt att genomföra en kostnad-nytta-analys. Som en del i projektet 
studerades även vattendimma som ett alternativ till traditionella sprinklersystem. För 
att uppskatta installationskostnaden definierades två olika fiktiva typanläggningar; en 
mindre respektive en större. Därefter gjordes en bedömning av verksamhetens riskklass 
och från riskklassen beräknades dimensionerande vattentäthet, verkningsyta, 
varaktighet och vattentankvolymer. 

Den mindre typanläggningen är i huvudsak en teknisk anläggning och antogs ha en 
nettoarea om 1 000 m2. Den större typanläggningen är mer komplex och ska under en 
viss tidsperiod kunna verka utan extern hjälp och antogs ha en nettoarea om 5 000 m2. 
En sprinklerdimensionering för stora delar av en typisk anläggning, såsom logement, 
kök, matsalar, sjukvårdsalar och liknande enligt riskklass OH1 kan anses tillfyllest. För 
verksamheter som verkstäder är en dimensionering enligt OH2 rimlig. Förråd och andra 
verksamheter med tillfällig eller permanent lagring av material kräver en 
dimensionering enligt riskklass OH3. 

Statistiken för sprinklersystems tillförlitligt och effektivitet är långt ifrån entydig. Det går 
dock att dra några kvalitativa slutsatser: Våtrörssystem är mer tillförlitliga och effektiva 
än torrörssystem, vilket ses i flera studier och sprinklersystem i bostadshus har högre 
effektivitet (färre aktiverade sprinkler) jämfört med andra typer av byggnader och 
verksamheter. För projektet ansattes att den generella prestandan (tillförlitlighet 
multiplicerad med effektivitet) för ett våtrörssystem är 95%, att brandskadekostnaden 
blir 75% lägre med sprinkler samt att sannolikheten för att omkomma eller skadas vid 
en brand är 90% respektive 25% lägre med sprinkler än utan sprinkler. Ingen specifik 
statistik för vattendimsystem finns utan tillförlitlighet och effektivitet antogs likvärdig 
ett traditionellt sprinklersystem. 

Den beräknade installationskostnaden för ett traditionellt sprinklersystem i den mindre 
typanläggningen är cirka 1,3 Mkr och för den större cirka 3,3 Mkr. 
Installationskostnaden för ett vattendimsystem (högtryck) är högre än för ett 
traditionellt sprinklersystem för den mindre typanläggningen men jämförbart i den 
större typanläggningen. Ett vattendimsystem (lågtryck) förefaller var det billigaste 
alternativet för båda typanläggningarna. Detta beror troligen på att systemet till skillnad 
från ett traditionellt sprinklersystem kräver klenare rördimensioner, mindre 
vattenpumpar och mindre vattentank. Jämfört med ett högtrycksystem används stålrör 
med lägre tryckklass och centrifugalpumpar. 

Kostnad-nytta-analysen för de fiktiva typanläggningarna visar att det är 
kostnadseffektivt med sprinkler, särskilt i den större typanläggningen. Samtidigt ska det 
noteras att osäkerheten i underlaget är ganska stor vilket gör att trenderna i resultatet 
kan användas för vidare analyser men att de faktiska värdena på nyttokvoten ska ses med 
viss försiktighet. Sprinklersystemet har främst en effekt för att reducera skadan på 
egendomen. Den förväntade nyttan för personskada ligger kring någon procent av den 
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totala nyttan. Det beror på att risken för dödsfall och personskador vid en brand är små 
då personer oftast kan sätta sig i säkerhet. Den fasta egendomen påverkas alltid av en 
inträffad brand. Två fall med en antagen reducerad nytta med sprinkler undersöktes 
(50% och 25% skadereduktion för egendomsskada) vilka leder till en lägre nyttokvot. För 
den stora anläggningen ligger dock nyttokvoten fortfarande över 1,0 men för den mindre 
anläggningen är nyttokvoten under 1,0. Nyttoeffekten av sprinkler minskar också om 
brandfrekvensen reduceras. För den större typanläggningen visar dock beräkningen att 
nyttokvoten är klart högre än 1,0 även om den antagna brandfrekvensen halveras. 
Detsamma gäller om kostnaden för att återanskaffa dyr utrustning antas vara hälften så 
hög. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och målsättning 
Målsättningen med projektet är att undersöka hur ett sprinklersystem för en typisk 
undermarksanläggning (befästningsanläggning eller fortifikationssanläggning under 
mark) kan utformas, med utgångspunkt från de riskklasser som är relevanta. Begreppet 
”riskklass” används vid dimensionering av sprinklersystem i SS-EN 12845:2015 [2] och 
SBF 120:8 [3] och rapporten innehåller en diskussion om vilka riskklasser som är 
tillämpliga. En del i problematiken är att sprinkler ska fungera både i fredsdrift och vid 
skyddsdrift. Undermarksanläggningar har normalt en begränsad mängd vatten och 
vattenförsörjning. En bassäng innanför skyddsgränsen är troligen nödvändig i de allra 
flesta fall. Även omhändertagande av sprinklervatten kan vara intressant att beakta. En 
redovisning av faktiskt behov av släckvatten för några olika riskklasser bör därför 
belysas. En annan viktig aspekt är elförsörjningen och vilken driveffekt som krävs för 
sprinklerpumpar. 

Det är även intressant att undersöka installations- och driftkostnaden för ett 
sprinklersystem, samt hur tillförlitliga och effektiva sprinkler är baserat på tillgänglig 
statistik. Statistiken kan ge en bild av hur mycket ett fungerande sprinklersystem kan 
reducera brandskadekostnaden samt sannolikheten för att omkomma eller skadas vid en 
brand. 

Baserat på kostnaderna som är förknippade med installationen och den nytta som kan 
förväntas vid en eventuell brand genomförs därefter en kostnad-nytta analys. Det finns 
dock några aspekter som är viktiga att reflektera över. Skyddskraven på 
undermarksanläggningarna medför att kostnaden för att klara hot från kemiska (C), 
biologiska (B), radiologiska (R), nukleära (N) stridsmedel eller explosiva ämnen (E), så 
kallade CBRNE kan bli omfattande. Problemet med begreppet ”nytta” är att det inte är 
särskilt väldefinierat. Hur värderas nyttan med att en anläggning inte behöver utrymmas 
vid brand, att en stabsplats kan fortsätta verka över tid eller kanske inte ens påverkas, 
att en tekniktung station kan fortsätta leverera utan avbrott, att kritiska komponenter 
inte kontamineras av rök osv? Inom projektet gjordes därför en ansats att uppskatta 
kostnaden för en brand och i kostnad-nytta gjordes en känslighetsanalys för att visa hur 
mycket det påverkar beräkningen. Utgångspunkten för uppskattningen av nyttan 
begränsas därför till de direkta brandskador som kan undvikas med en sprinklerinstall-
ation. Övriga nyttoeffekter kan därför nyttjaren addera innan ett investeringsbeslut. 

Som en del i projektet studerades även vattendimma som ett alternativ till ett 
traditionellt sprinklersystem. Här finns dock betydligt mindre underlag för att beskriva 
hur tillförlitliga systemen är i verkliga installationer och kostnadsbilden är inte lika 
allmänt känd. 

Några aspekter som ligger utanför projektet, men kan vara aktuellt att studera i ett eller 
flera fortsättningsprojekt, är till exempel drift- och underhållskostnader, behov av extern 
besiktning och service, om vissa kontroller kan göras på distans och automatiseras för 
att minimera eller helt undvika behov av extern personal, hur ett sprinklersystem kan 
göras mer robust, dimensionering och utformning av ett sprinklersystem för att 
minimera produktionen av brandgaser, partiklar och aerosoler eftersom det är svårt att 
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ventilera ut brandgaser. I en förlängning finns även behov av att studera andra typer av 
släcksystem som gassläcksystem. 

1.2 Typanläggningar 
För att uppskatta installationskostnaden för ett sprinklersystem definierades två olika 
”typanläggningar”; en mindre respektive en större. Eftersom det finns anledning att vara 
restriktiv med att beskriva verkliga anläggningar baseras definitionerna på olika öppna 
schematiska utbildningsunderlag. Baserat på underlagen gjordes en bedömning av 
verksamhetens riskklass, som är definierad i SS-EN 12845:2015 [2]. Baserat på 
riskklassen fås dimensionerande vattentäthet, dimensionerande verkningsyta och 
varaktighet – vilket ger en uppfattning om vilken ungefärlig total vattentankvolym som 
är nödvändig för ett sprinklersystem. 

Den mindre typanläggningen är i huvudsak en teknisk anläggning, till exempel en 
radaranläggning, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1 En typisk ’mindre’ undermarksanläggning, i det här fallet en radaranläggning. 
Illustration: FORTV. 
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Den större typanläggningen är mer komplex och ska under en viss tidsperiod kunna 
verka utan extern hjälp, se figur 2. Anläggningarna kan ha en mängd funktioner och 
utrymmen för att kunna verka och innehåller både kontor, förråd som tekniska 
installationer vars funktionalitet behöver säkerställas mot olika hot, såsom 
radaranläggning och eldledningscentral, verkstäder, maskinhall med dieseldrivet elverk, 
sjukvårdssalar, kök och matsalar, logement med tillhörande toalett- och 
duschutrymmen, etc. Ofta finns också förråd för livsmedel, klädespersedlar och 
ammunition. Alla utrymmen och funktioner är sammanbundna av hundratals meter 
långa tunnlar. 

 

Figur 2 En typisk ’större’ undermarksanläggning, i det här fallet en försvarsanläggning med 
artilleripjäser under pansarkupoler. Illustration: FORTV. 
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Figur 3 visar hur en större anläggning konstrueras som en fristående byggnad i berget. 
Byggnaden är placerad på fjädrar för att motverka skakningar vid en detonation på eller 
ovanför markytan. Byggnaden har en EMP-skärm av sömsvetsad rostfri plåt för att 
motstå elektromagnetiska pulser. 

 

Figur 3 En tvärsektion av typisk ’större’ undermarksanläggning, i det här fallet en 
försvarsanläggning konstruerad som en fristående byggnad i berget. Illustration: 
FORTV. 

1.3 Brandrisker 
Någon konkret statistik för brandorsaker för de aktuella anläggningarna finns inte. 
Sannolikt är inte heller den svenska statistiken från Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), som baseras på räddningstjänstens insatsrapporter, tillämpbar. Flera 
av de brandorsaker som är mer eller mindre vanliga vid bränder i normala byggnader 
som ”Soteld”, ”Glömd spis”, ”Barns lek med eld”, ”Blixtnedslag”, ”Fyrverkerier och 
pyroteknik” och ”Levande ljus” är inte relevanta. 

Anlagd brand står för cirka 12% av alla bränder i byggnader baserat på insatsrapporter 
(åren 1998 - 2017) och händelserapporter (åren 2016-) hämtad från MSB’s hemsida [4]. 
Även om det finns ett stort mörkertal är troligen är sannolikheten för en brand anlagd 
med uppsåt betydligt lägre i dessa anläggningar eftersom inga utomstående har tillträde. 
Men en anlagd brand kan förstås aldrig uteslutas. Den engelska brandskyddsföreningen 
har publicerat ett dokument [5] som beskriver hur en strukturerad riskbedömning för 
en byggnad kan göras och det finns en checklista för att förhindra anlagd brand. 
Dokumentet innehåller förslag till praktiska åtgärder som kan vidtas för att avskräcka en 
potentiell brandanläggare, både när det gäller fysiska säkerhetsåtgärder och hur 
byggnaden förvaltas. Till det senare kan nämnas att ägare och/eller hyresgäst verkar för 
ett gott arbetsklimat och arbetssämja bland personalen, att referenser tas på personer 
som anställs, att det finns rutiner för avfallslagring och hantering, etc. 

De brandorsaker som utöver en anlagd brand är troliga är fel i utrustning, heta arbeten 
och möjligen rökning där bakomliggande orsaker kan vara bristande underhåll och 
kontroll, slarv och naturligtvis ren okunskap. Eftersom FORTV saknar statistik för från 
bränder i aktuella och liknande anläggningar går det inte att säga vilka brandorsaker som 
är mest sannolika. 
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1.4 Konsekvenser av en brand 
Brand i fortifikationsanläggningar är inte så vanliga att det finns något statistiskt 
underlag för att beskriva konsekvenserna av en brand, allra minst i monetära termer. 
Men konsekvenserna skulle kunna bli stora, till exempel om en brand rökfyller en hel 
ledningscentral. Mycket av den utrustning som finns är högteknologisk och kritiska 
komponenter kan ha långa leveranstider och/eller vara svåra att överhuvudtaget ersätta. 

Personsäkerheten vid brand är en annan aspekt och riskerna är som störst när det finns 
övernattande personal i anläggningarna. I skyddsdrift är det ansvarigt befäl som beslutar 
om anläggningen ska utrymmas eller ej. Det finns således behov av att kunna minimera 
både brands uppkomst som brand- och rökspridning. Jämfört med samhället i övrigt 
finns dock flera viktiga skillnader som talar för att sannolikheten att omkomma och 
skadas vid en brand är lägre i anläggningarna än för gemene man. Det typiska offret vid 
en bostadsbrand är visserligen en man, men i övre medelåldern och med någon form av 
sociala problem eller missbrukarproblem. Den egna bostaden är den avgjort vanligaste 
platsen för dödsfall vid bränder. 

Men till skillnad från normala byggnader har anläggningarna över lag långa gångavstånd 
till utrymningsvägar och insatstiderna för kommunala räddningstjänsten är lång, om de 
överhuvudtaget bereds möjlighet att göra en insats. En annan problematik är att 
ventilera ut brandgaser efter eller under en brand. 
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2 Traditionella sprinklersystem 
 

2.1 Olika typer av sprinklersystem 
 

Det finns i princip fyra olika typer av sprinklersystem: 

• Våtrörssystem. 
• Torrrörssystem. 
• Pre-action system (föraktiveringssystem). 
• Deluge system (gruppaktiveringssystem). 
 

De olika systemtyperna beskrivs översiktligt nedan. 

Våtrörssystem 

Ett våtrörssystem är ett system där sprinklerrören står fyllda med vatten under tryck, 
vilket begränsar användningen till byggnader där frysrisk inte föreligger. Vatten 
distribueras omedelbart från sprinklerna som aktiveras genom att värmen från en brand 
medför att ”glasbulben” eller ”smältlänken”, som förhindrar att vattnet kommer ut, går 
sönder. 

Våtrörssystem kan betraktas som den enklaste, billigaste och mest tillförlitliga 
systemtypen. Eftersom sannolikheten för frysning är låg i de typanläggningar som 
diskuteras här kan våtrörsystem troligen användas i de flesta fall. 

Torrrörssystem 

Ett torrörssystem är ett sprinklersystem där sprinklerrören står fyllda med tryckluft. 
Systemtypen används i oisolerade och ouppvärmda byggnader eller utomhus där det 
finns frysrisk. När en eller flera sprinkler aktiveras strömmar luften ut, en ventil öppnar 
och vattnet strömmar in i rörsystemet och fram till sprinklerna som aktiverat.  

Från det att en sprinkler aktiverats uppstår en viss fördröjning tills vattnet distribueras. 
Numera är det vanligt att trycksatt kvävgas används istället för tryckluft. Fördelen med 
kvävgas är att den invändiga korrosionen i rören går långsammare och det är allmänt 
vedertaget att vanliga stålrör är lämpliga, galvaniserade eller rostfria rör är inte 
nödvändiga, vilket reducerar totalkostnaden för ett sprinklersystem.  

Det finns även kvävgasgeneratorer på marknaden som är särskilt anpassade för 
sprinklersystem samt kommersiella övervakningssystem av kvävgashalt, övertryck, etc. 
via mobilappar. Oavsett om rören är fyllda med tryckluft eller kvävgas råder ett lätt 
övertryck i rören och gasen strömmar ut när de första sprinklerna aktiveras. Ett relativt 
nytt alternativ till trycksatt gas är att rörsystemet håller ett svagt undertryck (”vakuum”). 
Det finns flera fördelar med en sådan lösning, bland annat låg risk för invändig korrosion 
i rören, snabbare fyllning av vatten i systemen och att det är möjligt att utforma 
rörsystemet som ett loopat system [6]. För torrörssystem fyllda med trycksatt gas är 
loopade system inte tillåtna utan grenrörsystem krävs. Med ett loopat system finns 
möjlighet att reducera rördimensionerna för de delar av rörnätet där vatten kan strömma 
från två riktningar. 
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Torrörssystem är mer komplexa än våtrörssystem vilket ställer högre krav på kontroll, 
provning och underhåll. Eftersom rörsystemet är fyllt med trycksatt gas finns en 
tidsfördröjning från det att de första sprinklerna aktiverar till dess att vatten distribueras 
över branden. Denna tidsfördröjning innebär att branden ofta är större innan den 
kontrolleras av sprinklerna, vilket kan ge större brandskador. Eftersom fler sprinkler 
förväntas aktivera vid en brand ökas verkningsytan med torrörssystem 25% - 30% i 
gängse installationsregler.  

Efter provningen eller aktivering av ett system dräneras rörsystemet men kvarstående 
vatten kan ansamlas i lågpunkter vilket bidrar till en hög fukthalt i rören som i 
kombination med tryckluften ger en ökad sannolikhet för korrosion och läckage. 

Pre-action system (föraktiveringssystem) 

För byggnader eller rum som är extra känsliga eller som innehåller värdefull utrustning 
finns det tekniska lösningar för att minska risken för vattenskador. En sådan lösning är 
ett föraktiveringssystem som kräver två villkor innan vatten distribueras. Systemet är en 
kombination av ett torrörs- och ett branddetektionssystem där branddetektorer 
placerade inom samma område som sprinklerna. Principen är att både detektorerna och 
en eller flera sprinkler måste aktiveras innan rörsystemet fylls med vatten fram till 
sprinklerna. En avsiktlig eller oavsiktlig åverkan på en sprinkler leder alltså inte till 
någon vattenskada, inte heller ett oavsiktligt brandlarm. 

Vad gäller komplexitet och tillförlitlighet delar Pre-action systemen de nackdelar som 
finns med torrörssystem. Det är dock vanligt att det finns ett brandlarmsystem installerat 
i känsliga utrymmen. Beroende av ett branddetektionssystem medför dock ytterligare 
komplexitet om och när det ska aktiveras samt vald funktionalitet.  

Deluge system (gruppaktiveringssystem) 

I denna typ av system är öppna vattenspraymunstycken anslutna till ett rörsystem. När 
systemet aktiveras, vilken kan ske automatiskt av ett branddetektionssystem med 
branddetektorer placerade inom samma område som munstyckena och/eller manuellt, 
distribueras vatten över hela det skyddade området. 

Deluge system är betydligt mindre vanliga än ovanstående typer och det är inte ovanligt 
att de är försedda med utrustning för att injicera skumvätska till vattnet. Vanliga 
tillämpningar är inom offshore och oljeindustrin. Även om manuella system säkert 
förekommer är troligen automtiskt aktiverade system vanligare. Men helt oavsett om 
systemet aktiveras automatiskt eller manuellt är det mycket sannolikt att det finns ett 
branddetektionssystem. 

  



14 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2.2 Bedömning av riskklass enligt 
SS-EN 12845 

 

Bedömningen av riskklass baserades på Bilaga A i SS-EN 12845. De kompletterande 
rekommendationer som finns i SBF 120:8 säger att riskklassificeringen utgörs av en 
sammanvägning av verksamheten och brandbelastningen och att det är kravställaren 
som fastställer riskklassen. Dokumentet innehåller även specifika rekommendationer 
för riskklassificering för några verksamheter såsom affärer, sågverk och 
pappersmaskiner. 

Som ”Låg riskklass” (LH) räknas utrymmen med låg brandbelastning och låg 
brännbarhet. Dessutom tillåts inget utrymme vara större än 126 m2 och utrymmet ska 
ha en brandmotståndsförmåga i minst 30 minuter. Vissa delar av skolor och kontor samt 
fängelser räknas som låg riskklass men ovanstående begränsningar medför att en 
klassificering enligt låg riskklass är ovanlig. 

Som ”Normal riskklass” (OH) räknas utrymmen med brännbara material som har en 
normal brännbarhet eller där material med normal brännbarhet tillverkas eller förädlas. 
Denna riskklass är uppdelad i fyra undergrupper, OH1 - OH4. Tabell 1 redovisar några 
exempel på verksamheter som förefaller mer eller mindre relevanta för 
typanläggningarna och deras riskklass. I sammanhanget kan sägas att 
verksamhetsbeskrivningarna i Bilaga A i SS-EN 12845 inte är så omfattande, varför de 
exempel som ges i tabellen är relativt få och i några fall inte helt tillämpliga. 

Tabell 1 Exempel på verksamheter som förefaller mer eller mindre relevanta för 
typanläggningarna och deras riskklass baserat på Bilaga A i SS-EN 12845. 

Verksamhet (exempel) Riskklass 

Sjukhus, restauranger, hotell, kontor, databehandling OH1 

Parkeringsgarage, metallindustri OH2 

Bilverkstäder, köpcentra* OH3 

Biografer och teatrar, konserthallar, utställningshallar  OH4 

*) SBF 120:8 har följande rekommendation: ”Köpcentra, varuhus och andra försäljningsställen 
tillhör riskklass OH3 enligt Bilaga A, men ofta ska riskklassen ökas till HHS. När 
lagringshöjden överstiger de högsta tillåtna lag1ingshöjdema, eller när blockytan överstiger 
största tillåtna yta, enligt Tabell 1 i avsnitt 6.2.2 i SS-EN 12845, ska riskklassen alltid vara 
HHS” 

För verksamheter som klassificeras som OH3 tillåts viss lagring. Maximalt tillåten 
lagringshöjd beror på lagringsformen (fristapling, hyllor, ställage, etc.) och det lagrade 
godset klassificering. Tabell 2 visar maximalt tillåten lagringshöjd för verksamheter i 
riskklass OH3. 
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Tabell 2 Maximalt tillåten lagringshöjd för verksamheter i riskklass OH3 givet lagringsformen 
och det lagrade godset kategori. 

Godskategori Maximalt tillåten lagringshöjd (m) 

 
Fristapling eller blocklagring 

(ST1) 
Lagringsformer* ST2 – ST6 

Kategori I 4,0 3,5 

Kategori II 3,0 2,6 

Kategori III 2,1 1,7 

Kategori IV 1,2 1,2 

*) ST2: Staplingsbara lastpallar i enkelrader med minst 2.4 m breda gångar; ST3: Staplingsbara 
lastpallar i flera rader; ST4: Lagring i pallställage; ST5: Lagring på hyllor med täta eller 
spjälade hyllplan med bredd upp till 1 m; ST6: Lagring på hyllor med täta eller spjälade 
hyllplan med bredd upp till 6 m. 

För gods i kategorierna I och II, som är representativa för livsmedel, klädespersedlar och 
liknande gods som inte innehåller eller har mindre mängder plast kan ses att tillåten 
lagringshöjd med lagring i pallställage och på hyllor är maximalt 2,6 m. 

Slutsatsen av dessa resonemang är att en dimensionering för stora delar av en typisk 
anläggning, såsom logement, kök, matsalar, sjukvårdsalar och liknande enligt riskklass 
OH1 är tillfyllest. För verksamheter som verkstäder är en dimensionering enligt OH2 
rimlig. Förråd och andra verksamheter med tillfällig eller permanent lagring av material 
kräver en dimensionering enligt riskklass OH3. 

2.3 Dimensionering av sprinkler 
 

Sprinkler dimensioneras för en vattentäthet (mm/min = liter/m2 per minut) och en 
verkningsyta som omfattar det maximala antalet sprinkler som förväntas aktiveras. 
Tabell 3 visar dimensionerande vattentäthet och verkningsyta för riskklasserna 
OH1 - OH4. Eftersom den maximala täckningsytan för en sprinkler är 12 m2 för dessa 
riskklasser kan minsta antalet sprinkler i en verkningsyta beräknas vilket anges inom 
hakparentes i tabellen. 

Tabell 3 Dimensionering av sprinkler för de riskklasser som i första hand är relevanta för de två 
typanläggningarna. 

Riskklass 
Dimensionerande 

vattentäthet (mm/min) 

Verkningsyta (m2) 

Våtrör- eller pre-
actionsystem 

Torrörsystem 

OH1 5 72 [6 spr] 90 [~8 spr] 

OH2 5 144 [12 spr] 180 [15 spr] 

OH3 5 216 [18 spr] 270 [~22 spr] 

OH4 5 360 [30 spr] 
Ej tillåten, använd 

HHP1 
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Ett våtrörssystem dimensionerat för någon av riskklasserna OH1 - OH4 är tillämpligt för 
de två typanläggningarna i rapporten. Tabell 4 redovisar den data som återfinns i 
föregående tabell tillsammans med det beräknade dimensionerade vattenflödet, ett 
uppskattat verkligt vattenflöde samt total vattenvolym. Det är troligt att det verkliga 
vattenflödet är ungefär 20% högre än det dimensionerande vattenflödet på grund av 
hydraulisk obalans i rörsystemet. För Normal riskklass ska systemets varaktighet vara 
60 minuter enligt SS-EN 12845.  

Tabell 4 Dimensionerande och uppskattat verkligt vattenflöde och total vattenvolym för de 
riskklasser som i första hand är relevanta för de två typanläggningarna. 

Risk-
klass 

Dim. 
vattentäthet 
[mm/min] 

Verkningsyta 
[m2] för 

våtrör- eller 
pre-

actionsystem 

Dimen-
sionerande 
vattenflöde 
[liter/min] 

Verkligt 
vattenflöde* 
[liter/minut] 

Vattenvolym, 
[m3] 

OH1 5 72 360 432 26 

OH2 5 144 720 864 52 

OH3 5 216 1 080 1 296 78 

OH4 5 360 1 800 2 160 130 

*) Beräknat som det dimensionerande vattenflödet multiplicerat med en faktor om 1.20. 

Här antas att en vattentank eller bassäng har full kapacitet, det vill säga att den inte fylls 
på från en vattenkälla när sprinklersystemet är i drift. 
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3 Vattendimma som ett alternativ till 
sprinkler 

 

För de flesta delar av en anläggning kan ett system som är godkänt av FM Approvals för 
riskklassen Hazard Category 1 (HC-1) vara ett alternativ till traditionell vattensprinkler. 
För närvarande finns flera sådana system på marknaden. Arvidson [7] har genomfört en 
kunskapssammanställning om vattendimma som diskuterar vattentätheten för system 
som är godkända av FM Approvals för riskklassen HC-1 jämfört med ett traditionellt 
sprinklersystem. Denna riskklass omfattar verksamheter med låg brandbelastning där 
en brand kan förväntas utvecklas långsamt. 

Exempel på sådana verksamheter är lägenheter, kyrkor, hotellrum, bibliotek (dock inte 
lagerutrymmen), kök, sjukhus, mötesrum i konferensanläggningar och hotell, museum, 
kontor, serveringsytor i restauranger och klassrum i skolor. Systemens vattenkälla ska 
dimensioneras för antingen de hydrauliskt sämst belägna nio (9) sprinklerna eller alla 
sprinkler inom en verkningsyta om 140 m2. Det dimensioneringsalternativ som ger störst 
vattenflöde skall väljas. Vattenkällan skall ha en varaktighet om minst 60 minuter och 
brandposter för manuell brandsläckning skall dimensioneras för 950 liter/min. 

Exempel på dimensionering för två system som är godkända av FM Approvals: 

Högtryckssystem (HI-FOG© 2000): 140 m2 verkningsyta dividerat med 25 m2 per 
munstycke = 5,6 stycken munstycken. Det är därför sannolikt att dimensioneringen görs 
med nio munstycken. Ungefärligt flöde per munstycke är 36,7 liter/min. Multiplicerat 
med nio munstycken ger det ett totalflöde om 330 liter/min. 

Lågtryckssystem (AquaMist AM29): 140 m2 verkningsyta dividerat med 13,7 m2 per 
munstycke = 10,2 stycken munstycken. Det är därför sannolikt att dimensioneringen 
görs med 140 m2 verkningsyta (motsvarande elva munstycken). Ungefärligt flöde per 
munstycke är 23,4 liter/min. Multiplicerat med elva munstycken ger det ett totalflöde 
om 257 liter/min. 

Ett traditionellt sprinklersystem för denna riskklass ska enligt FM Global dimensioneras 
med en vattentäthet om 4 mm/min och en verkningsyta om 140 m2 det vill säga ett 
dimensionerande flöde om cirka 560 liter/min. Utrymmet tillåts ha en takhöjd upp till 
och med 9 m. Även i detta fall skall vattenkällan ha en varaktighet om minst 60 minuter. 
Här kan noteras att dimensioneringen baserat på dimensionerande vattenflöde är något 
lägre än vad som krävs för OH2 enligt SS-EN 12845, se diskussion tidigare i rapporten. 
Därav kan man dra slutsatsen att de godkända vattendimsystemen torde vara godtagbara 
att använda upp till motsvarande riskklass. 

FM Approvals har även utvecklat brandprovningsmetoder för vattendimsystem avsedda 
för data- och serverhallar och tillhörande installationsgolv [8]. Brandbelastningen 
utgörs i första hand av spänningssatta elkablar på vertikala och horisontella kabelstegar 
och kvarglömt emballage för datautrustning i form av wellpappkartonger med 
stötdämpande expanderad plast (EPS). I installationsgolven är den primära 
brandbelastningen spänningssatta elkablar på vertikala och horisontella kabelstegar.  
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Både i själva rummet och i installationsgolvet finns ett luftflöde för kylning av utrustning 
vilket försvårar brandsläckning. Provningsmetoden används inte för att prova 
brandsläckningsförmågan mot en brand i till exempel elektronik i ett kabinett. Sannolikt 
både för att en sådan brand är ovanlig, tillväxer långsamt och helt enkelt för att 
vattendimma inte kan komma åt att släcka en så dold och ofta liten brand. Traditionella 
sprinkler för dimensioneras data- och serverhallar enligt riskklassen HC-1 [9]. 

VdS Schadenverhütung i Tyskland är ett oberoende, internationellt institut som provar 
och certifierar utrustning för brandsäkerhet och säkerhet. Alla krav och standarder tas 
fram i samarbete med försäkringsbranschen och internationella organisationer. Man har 
publicerat flera brandprovningsmetoder för vattendimma [7]: 

• Parkeringsgarage. 
• Undertak- och övergolvsutrymmen där den primära brandbelastningen är elkablar. 
• Kontor. 
• Hotell. 
• Kabeltunnlar. 
• Riskklass OH3 enligt SS-EN 12845. 
 

Den sistnämnda metoden [10] är särskilt intressant eftersom flera av verksamheterna i 
typanläggningarna skulle kunna räknas som OH3. Provningsmetoden specificerar två 
brandscenarier, ett scenario med lagring i hyllor där lagringshöjden är 2,1 m och ett 
scenario med fristaplad lagring där lagringshöjden också är 2,2 m. Jämförande försök 
görs med ett traditionellt sprinklersystem och såväl brandskador som gastemperaturen 
i taket ska vara lägre än för sprinklersystemet. 
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4 Sprinklersystems tillförlitlighet och 
effektivitet 

 

4.1 Definition av generell prestanda 
 

Den generella prestandan för ett sprinklersystem kan beskrivas som: 

Generell prestanda = systemets tillförlitlighet × systemets effektivitet. 

Systemets tillförlitlighet (‘system operational reliability’) beror på faktorer som typ av 
system, komponenternas kvalitet, projekteringen, installationens utförande (till exempel 
med avseende på redundans), omfattningen och kvaliteten på kontroll, provning och 
underhåll, etc. Tillförlitligheten kan beskrivas som ett mått på att systemet aktiverar, det 
vill säga levererar vatten när det finns ett behov. 

Systemets effektivitet (‘system performance effectiveness’) beror på faktorer som korrekt 
dimensionering för riskklassen, typ av system, typ av sprinkler, placering av sprinkler, 
etc. Effektiviteten kan beskrivas som att systemet har avsedd effekt givet att det aktiverat, 
det vill säga att det kontrollerar eller dämpar branden. 

Ibland används begreppet ”tillförlitlighet” för att beskriva produkten av dessa faktorer 
vilket kan vara missledande. 

4.2 Studier av sprinklersystems tillförlitlighet 
och effektivitet 

 

4.2.1 Data från National Fire Incident Reporting System 
(NFIRS) 

 

Ahrens [11] har för National Fire Protection Association (NFPA) analyserat data från 
National Fire Incident Reporting System (NFIRS) i USA avseende sprinklers 
tillförlitlighet och effektivitet. Analysen är baserad på data från åren 2010 - 2014. Någon 
form av sprinkler fanns installerat vid 49 840 av alla bränder i byggnader som 
rapporterades. Det motsvarade i genomsnitt 10% av alla rapporterade bränder. Sprinkler 
var vanligast förekommande i institutionella byggnader som vårdhem, sjukhus och 
fängelser. De allra flesta bränder och dödsbränder inträffade i bostadshus men sprinkler 
fanns endast i 8% av bostadsbränderna. 

Våtrörssystem var installerade vid 87% av bränderna, torrörssystem vid 10% och andra 
typer av sprinklersystem vid 3% av bränderna. 

I genomsnitt omkom 0,8 personer per 1000 rapporterade bränder i byggnader om 
sprinkler fanns installerat. I byggnader utan sprinkler omkom i genomsnitt 6,3 personer 
per 1000 rapporterade bränder. Antalet omkomna var alltså i genomsnitt 87% lägre i 
byggnader med sprinkler. Antalet skadade civilpersoner var i genomsnitt 27% lägre i 
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byggnader med sprinkler, 23 personer jämfört 31 personer per 1000 
rapporterade bränder. Antalet skadade brandmän var i genomsnitt 67% lägre i 
byggnader med sprinkler, 20 brandmän jämfört med 61 brandmän per 1000 
rapporterade bränder. 

Sprinkler aktiverade vid 92% av de bränder där branden var tillräckligt stor och var 
effektiv vid 96% av dessa bränder. Den generella prestandan var alltså 88%. Andelen 
bränder (660 per år) där sprinklersystemet inte fungerade var dubbelt så hög (8%) 
jämfört med de bränder där sprinklersystemet var ineffektivt och inte kontrollerade 
branden (4%). Figur 4 visar resultaten grafiskt. 

 

 

 

Figur 4 Den generella prestandan för sprinkler i byggnader enligt en analys av NFPA [11]. 

 

Tillförlitligheten och effektivitet varierar beroende på typ av verksamhet. Högst generell 
prestanda har sprinklersystem i bostadshus (89%) och lägst generell prestanda (85%) 
har sprinklersystem i lagerbyggnader. 

I nära fyra av fem bränder (79%) aktiverade i genomsnitt endast en sprinkler och i 93% 
av alla bränder fem eller färre sprinkler. Andelen av antalet aktiverade sprinkler 
varierade med typ av system, se figur 5. Här kan ses att fler sprinkler aktiverar med 
torrörssystem och andra typer av sprinklersystem, vilket är i linje med den inledande 
diskussionen om skillnader mellan olika systemtyper. 

 

 

Operated ineffectively, 4%

Failed to operate, 8%

Operated and effective, 88%
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Figur 5 Antalet aktiverade sprinkler varierade dock beroende på typ av sprinkler- 
system enligt en analys av NFPA [11]. 

 

I tre av fem bränder (59%) av de fall där sprinklersystemet inte aktiverade var systemet 
avstängt och i 17% av fallen var det manuellt avstängt. Figur 6 redovisar samtliga orsaker. 

 

Figur 6 Orsaker till de fall där sprinklersystemet inte aktiverade enligt en analys av 
NFPA [11]. 
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I de fall där sprinklersystemet aktiverade men var ineffektivt berodde det i över hälften 
av fallen på att vattnet från sprinklerna inte nådde branden, i 30% av fallen på att inte 
tillräckligt mycket vatten distribuerades och i 7% på att ingående komponenter var 
defekta. Figur 7 redovisar samtliga orsaker. 

 

Figur 7 Orsaker varför sprinklersystemet var ineffektivt enligt en analys av NFPA [11]. 

 

För bostäder, som är en del av den statistik som redovisas ovan, aktiverade sprinkler vid 
94% av de bränder där branden var tillräckligt stor och var effektiv vid 96% av dessa 
bränder. Den generella prestandan var alltså 91% och något högre än den genomsnittliga 
siffran om 88% för alla typer av byggnader. 

Referensen redovisar en analys av den kombinerade effekten av sprinkler och brandlarm. 
Jämfört med rapporterade bränder utan vare sig brandvarnare eller någon form av 
automatiskt släcksystem så var dödligheten per 1000 rapporterade bränder i relativa 
termer: 

• Varken brandvarnare eller släcksystem, 10,3 omkomna per 1000 rapporterade bränder. 
• 18% lägre om batteridrivna brandvarnare fanns installerade (8,5 omkomna). 
• 39% lägre om brandvarnare (alla typer) fanns installerade (6,3 omkomna). 
• 62% lägre om nätanslutna brandvarnare fanns installerade (3,9 omkomna). 
• 88% lägre om både brandvarnare (alla typer) och någon form av automtiskt släcksystem 

fanns installerade (1,3 omkomna). 
• 90% lägre om både nätanslutna brandvarnare och sprinkler (våtrörssystem) fanns 

installerade (1,1 omkomna). 
 

För de som omkommer vid en bostadsbrand var det mer sannolikt att de omkom i 
startutrymmet jämfört med de som omkom i byggnader utan sprinkler. Det var dessutom 
betydligt mer sannolikt att de var involverade i själva branden, till exempel att det brann 
i kläderna, att de hade någon form av fysiskt handikapp eller var över 65 år. Förf. anm. 
Dessa slutsatser kan troligen bero på att sprinkler är vanligare i vårdhem och sjukhus 
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än i vanliga bostäder. Men det visar även att sprinkler oftast aktiverar i ett för sent 
skede av ett brandförlopp för att rädda en person där kläderna fattat eld. 

Analysen redovisar också hur mycket sprinkler reducerar den direkta genomsnittliga 
brandskadekostnaden. För alla typer av byggnader är skadekostnaden 35% jämfört med 
bränder utan sprinkler. Störst minskning (77%) redovisas för publika byggnader, följt av 
verksamheter för någon form av hälso- och sjukvård (75%) och bostäder (62%). Lägst 
minskning redovisas för fabriker (34%). För lagerbyggnader redovisas, något 
förvånande, ingen minskning av den direkta brandskadekostnaden alls utan en ökning 
av brandskadekostnaderna med sprinkler. 

4.2.2 Data från Storbritannien 
 

Företaget Optimal Economics Ltd har genomfört en analys [12] av tillförlitligheten och 
effektiviteten för sprinklersystem baserat rapporter från bränder i Storbritannien åren 
2011 – 2016. Det förefaller som att studien finansierades av National Fire Sprinkler 
Network och National Fire Chiefs Council. Rapporterna kom från 47 räddningstjänster 
och omfattade totalt 2 294 fall, varav 414 fall (18%) från bostadshus och 1 725 (75%) var 
andra typer av byggnader. Av de 945 bränder där sprinklersystemet aktiverade fanns 
uppgifter hur många sprinkler som aktiverade i 788 fall. Vid 65% av bränderna 
aktiverade endast en sprinkler och i 85% av fallen två sprinkler. Vid 95% av bränder 
aktiverade fem eller färre sprinkler. Här kan noteras att denna siffra är jämförbar med 
den som redovisas i statistiken via NFIRS (se diskussion ovan). För resterande 5% av 
bränderna där fler än fem sprinkler aktiverade var 35 av 41 fall i byggnader som inte var 
bostadshus. Figur 8 visar antalet aktiverade sprinkler för alla typer av byggnader. 

 

Figur 8 Antal aktiverade sprinkler för alla typer av byggnader enligt statistik från 
Storbritannien [12]. 
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För 496 av bränderna fanns det tillräckligt med information för att både beräkna 
genomsnittligt antal aktiverade sprinkler och brandskada uttryckt i kvadratmeter. 
Tabell 5 visar genomsnittligt antal aktiverade sprinkler för olika typer av byggnader. 

Tabell 5 Genomsnittligt antal aktiverade sprinkler för olika typer av byggnader enligt statistik 
från Storbritannien [12]. 

Byggnadstyp Antal bränder 
Genomsnittligt antal 
aktiverade sprinkler 

Bostäder (’Dwellings’) 144 1,5 

Icke bostadsbyggnad (’Non-Residential’) 315 3,3 

Andra bostäder (’Other Residential’) 22 1,7 

Byggnadstyp okänd (’Building Type Not 
Known’) 

15 2,1 

Alla bränder (’All fires’) 496 2,7 

 

Tabell 6 visar beräknad genomsnittlig brandskada med och utan sprinkler. Två 
medelvärden är beräknade, en där brandskadorna för alla bränder är inkluderade och en 
där en specifik brand med över 10 000 m2 brandskada exkluderats. 

Tabell 6 Genomsnittligt brandskada för olika typer av byggnader med och utan sprinkler enligt 
statistik från Storbritannien [12]. 

Byggnadstyp 
Antal 

bränder 

Genomsnittlig 
brandskada 

[m2] för alla fall 

Genomsnittlig 
brandskada 
[m2] med ett 
specifikt fall* 

exkluderat 

Bostäder (’Dwellings’) 144 3,7 3,7 

Icke bostadsbyggnad (’Non-Residential’) 315 68,4 30,4 

Andra bostäder (’Other Residential’) 22 7,2 7,2 

Byggnadstyp okänd (’Building Type Not 
Known’) 

15 51,2** 51,2** 

Alla bränder (’All fires’) 496 46,4 22,2 

*)  Beräkning där en specifik brand med över 10 000 m2 brandskada exkluderades. 
**)  För 2 av 15 bränder i denna kategori rapporterades brandskador mellan 201 – 500 m2, vilket 

får ett stort genomslag på medelvärdet. Om dessa två bränder exkluderas är den 
genomsnittliga brandskadan 5.2 m2. För båda dessa bränder rapporterades att färre än fem 
sprinkler aktiverade vilket talar för att brandskadorna är felrapporterade. 

 

Bränder i bostäder där sprinklersystemet aktiverade hade en genomsnittlig brandskada 
mindre än 4 m2. Det kan jämföras med en genomsnittlig brandskada om mellan 18 m2 
till 21 m2 för alla bostadsbränder i Storbritannien åren 2011 – 2012 och 2015 – 2016. 
Sprinkler förefaller enligt analysen att vara ett mycket effektivt sätt att reducera 
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brandskadorna i byggnader. I bostäder reduceras den genomsnittliga brandskadan med 
minst 75% och i andra typer av byggnader halveras den. 

Uppgifter om sprinklersystemens effektivitet fanns för 677 av 945 bränder där systemet 
aktiverade. Sprinklersystemet kontrollerade branden vid 62% av fallen och släckte 
branden vid 37% av fallen. Systemets effektivitet var därmed 99% för alla typer av 
byggnader. För bostadshus släcktes branden vid 49% av bränderna. 

Tillförlitligheten för sprinklersystemen beräknades baserat på de fall där systemet 
aktiverade och de fall där man skulle kunna förvänta sig att det skulle göra det. Denna 
beräkning visar att den genomsnittliga tillförligheten för alla typer av byggnader var 
94%. Figur 9 visar tillförligheten beroende på byggnadstyp. 

 

Figur 9 Beräknad tillförligheten för olika typer av byggnader enligt statistik från 
Storbritannien [12]. 

Här kan ses att tillförlitligheten för system installerade i bostadshus och liknande är 
högre än för system i andra typer av byggnader. Det kan noteras att tillförlitligheten är 
något högre jämfört med den som redovisas i statistiken via NFIRS (se diskussion ovan). 

För 879 bränder fanns information om varför sprinklersystemet inte aktiverade. 
Informationen domineras av två kategorier; 370 fall (42% av bränderna) där sprinkler 
inte var installerade där branden uppstod och 468 fall (53%) klassificerade som ”Annan” 
(’Other’) och av dessa fanns det i 145 fall information om varför sprinklersystemet inte 
aktiverade. Den huvudsakliga orsaken var att branden var för liten. För de övriga 323 
fallen (37%) fanns ingen detaljerad information. 

Av de 145 fallen med mer detaljerad information berodde det i 12 fall (1,4%) på att något 
fel i systemet, i tre fall (0,3%) på att det inte aktiverade och i 18 fall (2%) på att det var 
avstängt. Det kan noteras att den sistnämnda orsaken alltså var betydligt mindre 
frekvent jämfört med den som redovisas i statistiken via NFIRS (se diskussion ovan) där 
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hela 59% av orsakerna till att ett sprinklersystem inte fungerar berodde på att det var 
avstängt. 

Baserat på ett antagande att även de 323 fall (37%) där det inte fanns någon detaljerad 
information om varför sprinklersystemet inte fungerade har samma ”profil” som de 
145 fallen där det finns mer detaljerad information om orsaken, uppskattades 
tillförlitligheten för alla typer av byggnader till 94%. Tillförlitligheten för kategorierna 
”Bostäder” och ”Andra typer av bostäder” var 97% respektive 98% och för andra typer av 
byggnader var den 93%. Jämfört med statistiken via NFIRS (se diskussion ovan) var 
alltså tillförlitligheten högre. 

Slutsatsen från analysen var således att den genomsnittliga generella prestandan för alla 
typer av byggnader var 93% baserat på 94% tillförlitlighet och 99% effektivitet. 

4.2.3 Analys av svensk insatsstatistik  
 

Malm och Pettersson [13] har analyserat tillförlitligheten för sprinklersystem i Sverige. 
Studien finansierades av Sprinklerfrämjandet. Bakgrunden till studien var en pågående 
diskussion om den svenska statistiken ger en rättvisande bild av tillförlitligheten för 
sprinklersystem. Det finns analyser av sprinklerstatistik från flera länder men inte av 
svensk statistik. 

Analysen baserades på insatsrapporter från svensk räddningstjänst åren 2006 – 2007. 
Totalt omfattades 690 insatser i industribyggnader, vanliga byggnader och andra typer 
av byggnader med någon form av släcksystem. Underlaget anger inte vilken typ av 
släcksystem som varit installerat, typ av släckmedel eller omfattningen av installationen 
(helskydd eller punktskydd). I de fall då insatsrapporten anger att släcksystemet inte 
fungerat anges inte orsak. Slutsatsen från denna del av studien är att den generella 
prestandan är 69% för ”släcksystem”. 

Därefter sammanställer rapporten sprinklerstatistik från sju andra länder och från 
ytterligare referenser. Slutsatsen är att variationen är stor, från 38% till 99.5% 
tillförlitlighet. 

För att försöka få en bättre bedömning av svensk statistik sorterades insatsrapporter som 
sannolikt beskrev någon annan typ av släcksystem än automatiska vattensprinkler bort. 
Detta reducerade antalet relevanta insatser till 116 fall. Av dessa angav nio 
insatsrapporter att sprinklersystemet inte kontrollerat eller släckt branden. Den 
beräknade generella prestandan var alltså 92% för alla typer av byggnader. 

4.2.4 Djupstudie av svenska insatsrapporter 
 

Melin [14] har analyserat tillförlitligheten för automatiska vattensprinklersystem 
baserat på en djupstudie av tillgänglig statistik i insatsrapporter från svensk 
räddningstjänst åren 2004 - 2015. Studien finansierades av Sprinklerfrämjandet. 
Underlaget omfattade totalt 3 299 insatser där det förekommit någon form av 
automatiskt släcksystem. Av dessa var det totalt 611 insatser där det angetts att det 
automatiska släcksystemet inte fungerat. Dessa insatsrapporter har sedan 
detaljstuderats för att avgöra om sprinklersystemet fungerat eller inte. Fokus för 
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analysen var på automatiska sprinklersystem utförda enligt SBF 120 eller likvärdigt. 
Andra typer av automatiska släcksystem var inte relevanta. 

Studien visar att det i flertalet insatser där det angetts i insatsrapporten att släcksystemet 
inte fungerat egentligen har varit så att branden inte varit tillräckligt stor för att aktivera 
sprinklern, att branden har släckts av personal eller att det brunnit utanför byggnaden. 
Flertalet av insatserna har heller inte berört relevanta släcksystem för studien, det vill 
säga automatiska vattensprinklersystem. 

Resultatet visar att det är i endast högst tre av dessa 611 insatser där det inte går att 
utesluta att sprinklersystemet inte fungerat. Det tyder på att tillförlitligheten för svenska 
vattensprinklersystem är över 99%. 

Melin [14] understryker att resultaten till viss del ska ses som indikativa då de bygger på 
en genomgång av befintlig statistik i form av insatsrapporter. Informationen i 
insatsrapporterna är begränsad och dess kvalitet varierar. Det finns också en osäkerhet 
kring om bränder som släckts av personal faktiskt skulle kontrollerats av 
sprinklersystemet. 

4.2.5 Data från andra källor 
 

Koffel [15] och Budnick [16] har båda genomfört analyser av sprinklersystems 
tillförlitlighet och effektivitet baserat på tidigare studier inom området. De konstaterar 
att uppskattningarna varierar avsevärt, mellan 81,3% och 995%, se tabell 7. Dessa 
skillnader beror troligen på skillnader hur fallen rapporterats, hur databaserna är 
utformade och på hur många fall som ingår i studierna. 

Tabell 7 Tillförlitligheten för sprinklersystem enligt olika studier [16]. 

Studie av: Tillförlitlighet Kommentar 

Marryat 99,5 Data från Australien och Nya Zealand. Hög kvalitet 
på kontroll, provning och underhåll samt höga 
vattentryck i det allmänna vattenledningsnätet. 

Maybee 99,4 Data från Australien och Nya Zealand. Hög kvalitet 
på kontroll, provning och underhåll. 

Powers 98,8 Kontorsbyggnader i New York City. 

Powers 98,4 Andra byggnader än kontorsbyggnader i New York 
City. 

Finuance et al 96,9 – 97,9  

Milne 96,6/97,6/89,2  

NFPA 88,2 – 98,2 Data för enskilda verksamheter, för alla typer av 
verksamheter var värdet 96,2%. 

Linder 96  

Richardson 96  

Miller 95,8  

Powers 95,8 Låga byggnader i New York City. 

US Navy 95,7 Data från åren 1964 – 1977. 

Smith 95 Data från Storbritannien. 
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Miller 94,8  

Budnick 92,2/94,6/97,1 De lägre värdena är för kommersiella byggnader 
(institutionella byggnader och bostadshus 
exkluderade). 

Kook 87,6 Begränsad databas. 

Ramachandran 87 Ökar till to 94% om ett uppskattat antal bränder 
som inte rapporterats inkluderas, baserat på att 
33% av alla bränder inte rapporteras till 
räddningstjänsten. 

Factory Mutual 86,1 Data från åren 1970 – 1978. 

Oregon State Fire 
Marshal 

85,8 Data från åren 1970 – 1978. 

Taylor 81,3 Begränsad databas. 
 

En studie [17] av FM Global drar slutsatsen att 87% av alla skador, förutom skador från 
naturkatastrofer, är lägre än självrisken och därför inte anmäls till försäkringsbolaget. 
Baserat på antal skador anmälda till FM Global och som är lägre än självrisken 
uppskattar man att 83% av alla skador inte anmäls. Om det antas att 1) att denna siffra 
är generell för alla skador (inklusive brandskador i byggnader med sprinkler), 2) att 
samtliga dessa är positiva, det vill säga att sprinklersystemet fungerade och begränsade 
skadan och 3) att andelen icke anmälda bränder är lika stor som antalet icke 
rapporterade bränder i statistiken från National Fire Incident Reporting System (NFIRS) 
så kan statistiken från NFIRS justeras till 98% generell prestanda för sprinkler. Det 
skulle göra den generella prestandan jämförbar med statistiken från Australien och Nya 
Zealand. 

4.2.6 Funktionskontroll av sprinklermunstycken 
 

Enligt den svenska standarden för vattensprinklersystem SS-EN 12845:2015 bör en 
inspektion av våtrörssystem göras senast 25 år efter installationen. För torrörssystem är 
kravet senast tio år efter installationen. Det innebär bland annat att ett stickprov om ett 
visst antal sprinkler från varje system skall demonteras och funktionsprovas. Bilaga K i 
standarden SS-EN 12845:2015 anger hur många sprinkler som bör ingå i stickprovet, se 
tabell 8. 
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Tabell 8 Rekommenderat antal sprinkler som ska demonteras och kontrolleras enligt 
SS-EN 12845:2015. 

Totala antalet installerade sprinkler i 
sprinklersystemet 

Antal sprinkler som ska demonteras 
och kontrolleras 

≤ 5 000 20 

≤10 000 40 

≤ 20 000 60 

≤ 30 000 80 

≤ 40 000 100 

 

Sprinklerna skall bedömas avseende: 

a) Funktionsduglighet. 
b) Aktiveringstemperatur. 
c) Förändring av K-faktor. 
d) Påverkan på spridningsbild. 
e) Påverkan av på spridningsbild av delar som fastnar på sprinklerok eller 

spridarplatta vid aktivering (”lodgement”). 
f) Värmekänslighet (RTI-värde). 
 

RISE erbjuder sedan flera år den svenska, finska och norska marknaden tjänsten 
funktionskontroll av sprinkler som demonterats från sprinklersystem. Arvidson [18] har 
presenterat en del av slutsatserna från dessa provningar. Totalt provades 2 234 sprinkler 
åren 2013 – 2016, de äldsta sprinklerna var tillverkade 1945, de nyaste sprinklerna var 
från 2012. I medeltal hade de provade sprinklerna varit installerade i 34,5 år. Majoriteten 
av sprinklerna, 2 085 (93,3%) stycken var demonterade från våtrörssystem. 

Figur 10 visar hur många och andelen sprinkler av de totalt 1 746 sprinkler som provades 
i den så kallade vindtunneln som hade ett RTI-värde överstigande 350 (ms)1/2 och hur 
många sprinkler där det krävdes ett högre statiskt vattentryck än 0,5 bar innan 
sprinklernas ventil öppnade. RTI-värdet (Response Time Index) är ett mått på 
glasbulbens eller smältlänkens termiska tröghet. 
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Figur 10 Antal och andel sprinkler med ett RTI-värde överstigande 350 (ms)1/2 respektive antal 
och andel sprinkler där det krävdes ett högre statiskt vattentryck än 0.5 bar innan 
sprinklernas ventil öppnade [18]. 

För flera av sprinklerna med höga RTI-värden berodde det på att sprinklerna var täckta 
med träfibrer eller cellulosafibrer i sådan omfattning att aktiveringstiden påverkades. 
I de flesta fall beror det dock på att sprinklerna antingen hade en 11 mm, 12 mm eller 
13 mm glasbulb som i sig ger en lång aktiveringstid. Den vanligaste orsaken till att 
ventilen inte öppnade gick inte att avgöra (okänd anledning), men den näst vanligaste 
orsaken var att sprinklerna hade en så kallad O-ringstätning som är en känd källa till 
problem. En annan vanlig orsak var att färg, normalt från målning av taket eller 
rörsystemet, runnit ned över sprinklerna och över ventilbrickan. 

Baserat på resultaten görs en sammanvägd bedömning och rekommendation om 
sprinklerna i det aktuella sprinklersystemet, varifrån sprinklerna demonterats, är 
funktionsdugliga eller inte. Bedömningen görs för varje sprinklerfabrikat och modell 
som provats i uppdraget. I de fall där ett väsentligt färre antal sprinkler än vad som 
rekommenderas i SS-EN 12845:2015 demonteras och provats rapporteras att stickprovet 
är för litet för en bra bedömning, även om de provade sprinklerna i stickprovet dock 
fungerade. Figur 11 visar de rekommendationer som givits för de totalt 229 [i olika 
uppdrag] sprinklerfabrikat/modeller som provats. 
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Figur 11 Rekommendation baserat på funktionskontroll av sprinkler av RISE vid uppdrag 
genomförda åren 2013-2016 för totalt 229 [olika] sprinklerfabrikat/modeller som 
provats [18]. Följande begrepp används; Serviceable = ”Funktionsdugliga”, Replace = 
”Utbyte rekommenderas” och ”Too few” = för litet stickprov för en bra bedömning. 

Trots att utbyte av sprinkler rekommenderats för drygt en fjärdedel av de 
sprinklerfabrikat/modeller som provats är det inte säkert att de fel som identifierats i 
uppdragen innebär att det aktuella sprinklersystemet är funktionsodugligt vid en brand. 
Ofta är det statiska vattentrycket i rörsystemet högre än de 0,5 bar som används vid 
provningen vilket gör att sprinklernas ventil öppnar. Höga RTI-värden behöver heller 
inte innebära att sprinklersystemet inte klarar att kontrollera en brand. Men det kan väl 
betraktas som allmänt vedertaget att en tidigare aktivering är gynnsammare än en senare 
aktivering för möjligheterna för ett sprinklersystem att kontrollera, dämpa eller till och 
med att släcka en brand. 

4.3 Diskussion 
 

Statistiken för sprinklersystems tillförlitligt och effektivitet är långt ifrån entydig. Det 
kan troligen bero på många faktorer som inte har det minsta att göra med hur väl 
systemen har projekterats, installerats, kontrollerats, provats och underhållits. 
Skillnader mellan olika studier kan snarare förklaras med olikheter i hur underlaget 
rapporterats, hur heltäckande underlaget är, skillnader i bedömningar, skillnader i 
analysmetoder, hur många fall som ingår i studierna, etc. 

Det går dock att dra några kvalitativa slutsatser: 

• Våtrörssystem är mer tillförlitliga och effektiva än torrörssystem, vilket ses i flera studier. 
Våtrörssystem representerar den allra enklaste typen av sprinklersystem där rörsystemet är 
trycksatt med vatten och vatten distribueras mot branden utan tidsfördröjning.  

• Sprinklersystem i bostadshus har högre effektivitet (färre aktiverade sprinkler) jämfört med 
andra typer av byggnader och verksamheter. Andra verksamheter än bostäder har sannolikt 
högre brandbelastning och även om ett sprinklersystem dimensioneras för att hantera det är 
det troligare att förutsättningar som brandbelastning, lagringshöjd, lagringsform och andra 
faktorer som kan påverka effektiviteten förändras mer över tid än i ett bostadshus. Det är 
även troligt att torrörssystem är vanligare i andra verksamheter än bostäder. 
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Enligt analysen av NFPA, som baseras på insatsrapporter från NFIRS, aktiverade 
sprinkler vid 92% av de bränder där branden var tillräckligt stor och var effektiv vid 96% 
av dessa bränder. Den generella prestandan var alltså 88% för alla typer av byggnader 
och alla typer av sprinklersystem. Statistiken från Storbritannien visar att den 
genomsnittliga generella prestandan för alla typer av byggnader var 93% baserat på 94% 
tillförlitlighet och 99% effektivitet. 

Två svenska studier, som båda baseras på insatsrapporter från svensk räddningstjänst 
men under olika tidsperioder och med olika angreppssätt, finns. Den första studien 
beräknar den generella prestandan till 92% för alla typer av byggnader, vilket 
överensstämmer väl med statistiken från Storbritannien. Den andra studien bygger på 
en djupare analys av data och antyder att tillförlitligheten för svenska 
vattensprinklersystem är över 99%. Författaren [14] till den andra studien understryker 
att resultaten till viss del ska ses som indikativa då de bygger på en genomgång av 
befintlig statistik i form av insatsrapporter. Informationen i insatsrapporterna är 
begränsad och dess kvalitet varierar. Det finns också en osäkerhet kring om bränder som 
släckts av personal faktiskt skulle kontrollerats av sprinklersystemet. 

Den främsta orsaken till att ett sprinklersystem inte aktiverar är enligt analysen av NFPA 
att systemet varit avstängt (59%) eller att det stängdes av (17%). Jämfört med statistiken 
från Storbritannien (avstängt system i 2% av fallen) är dessa siffor mycket höga. Fel på 
komponenter i sprinklersystemet utgör enligt analysen av NFPA för 7% av orsakerna 
men endast 1,4% enligt statistiken från Storbritannien. Dessa båda källor är alltså inte 
särskilt samstämmiga. Funktionsprovning av RISE av demonterade sprinkler visar att 
drygt 3% av sprinklerna kräver ett högre vattentryck än 0.5 bar för att aktivera. 

Vad gäller reduktionen av brandskador använder NFPA ett mått i monetära termer och 
statistiken från Storbritannien brandskadan utryckt i kvadratmeter. Analysen från NFPA 
för alla typer av byggnader visar att skadekostnaden är 35% lägre jämfört med bränder 
utan sprinkler. Störst minskning (77%) redovisas för publika byggnader, följt av 
verksamheter för någon form av hälso- och sjukvård (75%) och bostäder (62%). 
I bostäder reduceras den genomsnittliga brandskadan med minst 75% och i andra typer 
av byggnader halveras den enligt statistiken från Storbritannien. En försiktig tolkning av 
dessa data är därför att statistiken för de båda länderna är relativt samstämmig. 

Sprinkler reducerar antalet omkomna och skadade vid brand och här finns endast en 
analys av NFPA. Jämfört med rapporterade bränder utan vare sig brandvarnare eller 
någon form av automatiskt släcksystem så var dödligheten per 1000 rapporterade 
bränder i relativa termer 90% lägre om både nätanslutna brandvarnare och sprinkler 
(våtrörssystem) fanns installerade. Antalet skadade civilpersoner var i genomsnitt 27% 
lägre i byggnader med sprinkler och antalet skadade brandmän var i genomsnitt 67% 
lägre i byggnader med sprinkler. 

För att utföra en kostnad-nytta analys för de undermarksanläggningar som är aktuella i 
detta projekt krävs därför ett visst mått av bedömning. Dels för att bedöma den generella 
prestandan för ett sprinklersystem, dels för att bedöma hur mycket 
brandskadekostnaden reduceras och hur mycket sannolikheten för att omkomma vid en 
brand reduceras. 
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Följande ansats föreslås för detta projekt: 

• Den generella prestandan för ett våtrörssystem ansätts till 95%. Denna siffra är något 
liberal jämfört med ovanstående diskussion men speglar det faktum att våtrörssystem kan 
installeras och att riskklasserna i en anläggning är låg, typiskt OH3 och lägre. 

• Det ansätts att brandskadekostnaden blir 75% lägre med ett sprinklersystem. 
• Det ansätts att sannolikheten för att omkomma vid en brand reduceras med 90% med 

sprinkler, vilket förutsätter att även ett automatiskt brandlarm finns installerat. 
• Sannolikheten för att skadas vid en brand antas vara 25% lägre med sprinkler än utan 

sprinkler. 
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5 Tillförlitlighet för vattendimsystem 
 

För system av typen vattendimma finns avsevärt mindre information och statistik att 
tillgå om dess tillförlitlighet. Arvidson [7] beskriver några av de mer omfattande och 
detaljerade felträdsanalyser som åtminstone ger en indikation om tillförlitligheten för 
olika systemlösningar. Vid analyserna görs en del förenklingar och antaganden och som 
indata användas data för ingående komponenter men från andra tillämpningar. En 
analys av FM Global visar att inverkan av enskilda komponentfel varierar med 
systemlösningen.  

Fel med stor inverkan på sannolikheten för ett systemfel är normalt att vattenkällan 
saknar vatten, att trycket är för lågt i drivgasbehållare, felaktiga styrinställningar, fel i 
brandlarmcentral eller överföringsfel, stängd huvudventil och fel i brandlarmcentral. 
Mänskliga fel, som att drivgas eller vattenbehållare är tomma eller att styrinställningar 
är fel, är vanliga. Fel i brandlarmcentralen (förutsatt sådana används) eller överföringsfel 
som ledningsbrott eller anslutningsfel är generellt bland de fem största bidragen till 
systemfel. 

Det finns även studier där tillförlitligheten för olika släcksystem på fartyg analyserats. 
Analysen visar ett traditionellt automatiskt sprinklersystem har en hög tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten är i samma storleksordning men något lägre för system av typen 
vattendimma. Styrkan med en felträdsanalys är, enligt rapporten, att den i princip kan 
användas för vilket system som helst oavsett dess komplexitet. Svagheten är att den inte 
beaktar samspelet mellan komponenter och dominoeffekter.  

Tillförlitligheten för olika komponenter i ett system är inte nödvändigtvis oberoende, ett 
fel i en komponent kan fortplanta sig till nästa komponent. Av det skälet är en 
felträdsanalys endast en approximation av ett systems verkliga tillförlitlighet. Inte desto 
mindre kan metodiken ge användbara resultat när inget annat källmaterial finns till 
handa. Det rekommenderas att resultaten jämförs med resultat från försök eller 
historiska data för att verifiera beräkningsmodellen. 

Risk för igensättning av filter och munstycken var en av de farhågor som särskilt lyftes 
fram när tekniken med vattendimma introducerades på bred front i början av 1990-talet. 
Erfarenheterna från verkliga installationer [7] visar att dessa farhågor har besannats i ett 
flertal installationer. Det finns även exempel när automatiska munstycken (med 
glasbulb) inte aktiverat vid fältprovning ombord på passagerarfartyg. Det visar hur 
viktigt det är att alla delar av ett system regelbundet funktionsprovas, även de 
automatiska munstyckena. 

I avsaknad av konkret statistik för vattendimsystem föreslås att den generella prestandan 
kan anses likvärdig med ett traditionellt sprinklersystem för det ändamål som avses i 
detta projekt. Att effektiviteten minst motsvarar ett traditionellt sprinklersystem är en 
del av de vedertagna brandprovningsmetoderna. Med en hög kvalitet på kontroll, 
provning och underhåll kan också förväntas att tillförlitligheten för vattendimsystemen 
är i paritet med ett traditionellt sprinklersystem. 
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6 Installationskostnader 
 

6.1 Sammanställning av Sprinklerfrämjandet 
 

Sprinklerfrämjandet har sammanställt kostnader för vad byggherren faktiskt betalat för 
sprinklerinstallationen i ett antal byggnader av olika storlek åren 2013 – 2014, se tabell 9. 
Uppgifterna är baserade på en täckningsyta per sprinkler om cirka 7 – 9 m2. I kostnaden 
ingår sprinklercentralens larmventil och övrig utrustning i centralen men priserna är 
angivna utan tank/bassäng samt pumpar [19]. 

Tabell 9 Kostnad per sprinkler och per kvadratmeter för en sprinklerinstallation 
enligt Sprinklerfrämjandet [19]. Notera att medelpriset är korrigerat jämfört med 
referensen eftersom det förefaller vara felberäknat. 

År Antal sprinkler Kostnad/sprinkler Kostnad/m2 

2013 67 3 169 kr 279 kr 

2014 326 2 210 kr 354 kr 

2014 115 4 897 kr 640 kr 

2014 72 5 713 kr 722 kr 

2014 67 3 153 kr 377 kr 

2014 75 4 370 kr 630 kr 

2014 1 206 1 838 kr 147 kr 

Medelpris  3 621 kr 450 kr 

 

Kostnaden för en sprinklerinstallation varierar naturligtvis med installationens 
omfattning, ju fler sprinkler i systemet desto högre installationskostnad. Men kostnaden 
räknat per kvadratmeter minskar ofta med antalet installerade sprinkler eftersom 
kostnader som anslutning till det kommunala vattenledningsnätet alternativt till en 
vattentank, eventuella sprinklerpumpar, larm- och sektionsventiler, 
larmöverföringsutrustning och eventuell kringutrustning som luftkompressorer, etc. 
utgör en allt mindre del av totalkostnaden. Installationskostnaden varierar också med 
byggnadens komplexitet. I byggnader med många och små rum kan det vara svårt att 
utnyttja täckningsytorna per sprinkler maximalt vilket ökar kostnaden per 
kvadratmeter [19]. 

Som framgår av tabellen så varierar priset räknat per kvadratmeter från 147 kr/m2 till 
722 kr/m2, en avsevärd skillnad som alltså till viss del kan förklaras med de 
förutsättningar som beskrivs ovan. För de båda största installationerna varierar priset 
räknat per kvadratmeter från 147 kr/m2 till 354 kr/m2, alltså med en faktor nära 2,5. 
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6.2 Installationskostnad för sprinklerpumpar 
 

Enligt sammanställningen från Sprinklerfrämjandet är kostnaden för en eldriven pump 
i storleksordningen 200 000 kr och kostnaden för två eldrivna pumpar cirka 320 000 kr. 
Kostnaden för en dieseldriven pump är cirka 420 000 kr [19]. 

För att få en mer specifik kostnadsuppskattning för de två typanläggningarna 
kontaktades en sprinklerpumpleverantör. Beräkningen omfattar pump, tillhörande 
elmotor, tryckhållningspump, flödesmätare, nödvändiga anslutningskonor och ventiler, 
stenfälla, backventil, styr- och larmskåp, tryckgivare, blixtljus och annan nödvändig 
utrustning samt elinstallationen. Installationskostnaden var ej inkluderad utan 
uppskattades separat. Tabell 10 visar underlaget och resultatet av beräkningen. 

Tabell 10 Uppskattad kostnad för elmotordrivna sprinklerpumpar för de två typanläggningarna 
samt beräknad driveffekt och installationskostnad. 

 
Liten 

anläggning 
Stor 

anläggning 

Riskklass: OH1 OH3 

Dimensionerande vattenflöde [liter/min] 360 1 080 

Verkligt vattenflöde* [liter/minut] 432 1 296 

Uppfordringshöjd [m] 25 50 

Dimensionerande vattentryck** [bar] 4.5 7.5 

Driveffekt för elpump [kW] 11 37 

Kostnad [kr] 
210 000 

(en pump) 

340 000 

(två pumpar) 

Installationskostnad 30 000 kr 50 000 kr 

*)  Det dimensionerande vattenflödet multiplicerat med en faktor om 1.20. 
**) Här uppskattades att tryckförlusten i sprinkler och i rörsystemet är 2.0 bar. 
 

Centrifugalpumpens driveffekt (kW) beräknades av leverantören. I den praktiska 
tillämpningen kommer tryckbehovet att avgöras av uppfordringshöjden och av 
tryckförlusterna i sprinkler och i rörsystemet och de värden som ansattes antogs vara 
representativa för respektive typanläggning. Utgångspunkten var att sprinklerpumparna 
är placerade långt ned i en undermarksanläggning vilket ger en viss uppfordringshöjd. 
Det motsatta, en placering högt upp i en anläggning skulle ge en lägre driveffekt. 
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6.3 Installationskostnader för alternativa 
vattentankar 

 

Som tidigare sagts är förutsättningen för typanläggningarna att en vattentank eller 
bassäng har full kapacitet, det vill säga att den inte fylls på från en vattenkälla när 
sprinklersystemet är i drift. Enligt den uppskattning av erforderlig vattenvolym som 
redovisas tidigare i rapporten krävs omkring 26 m3 vatten för riskklass OH1 och omkring 
78 m3 vatten för riskklass OH3. 

För en nybyggd anläggning är en bassäng gjuten i betong troligen aktuellt. För en 
befintlig anläggning kan krävas en platsbyggd vattentank placerad i lämpligt utrymme 
eller att flera mindre förtillverkade tankar förbinds med varandra. Här finns tre 
alternativa kommersiella lösningar [20, 21, 22] som skulle kunna vara användbara: 

• Platsbyggd tank i polyeten (PE). Tanken monteras på plats och är konstruerad av 20 mm 
tjocka skivor som sammanfogas genom termisk svetsning. Tanken placeras på ett fast och 
plant underlag så att den får ett jämnt stöd. Tanken har ett fast lock och saknar manlucka. 

• Platsbyggd tank av rundade galvaniserade stål- eller aluminiumplåtar. Tanken 
monteras på plats och kläs med butylduk invändigt. Tanken placeras på ett fast och plant 
underlag så att den får ett jämnt stöd. Formen kan anpassas till utrymmet men fritt avstånd 
till vägg behöver vara minst 0,5 m. Höjden kan variera från 1,25 m till 5,4 m och maximal 
effektiv volym är 130 m3. 

• Sammanbyggda förtillverkade tankar i polyeten (PE). Tankarna finns i olika volym och 
har en bredd som möjliggör att de kan tas genom en normal dörröppning. De finns med 
följande bruttovolymer; 1 500 respektive 2 000 liter (720 mm bredd) samt 4 000 liter 
(985 mm bredd). Tankarna har en Ø400 mm inspektionslucka placerad på toppen. På ena 
gaveln finns en metallfläns för avtappning eller sammankopplingsrör. 

 

Tabell 11 exemplifierar hur många sammanbyggda vattentankar som krävs för en liten 
typanläggning givet att de enskilda tankarna har en enskild nettovolym om 3 300 liter. 
För den större typanläggningen redovisas en platsbyggd vattentank. Exemplen ger en 
indikation vilket platsbehov som krävs och angiven kostnad ingår i uppskattningen av 
den totala installationskostnaden för ett sprinklersystem. 
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Tabell 11 Exempel på antalet sammanbyggda vattentankar i PE som krävs för en liten 
typanläggning. 

 
Liten 

anläggning 
Liten 

anläggning 
Stor 

anläggning 

Riskklass: OH1 OH1 OH3 

Önskad effektiv vattenvolym [m3] 26 26 78 

Typ av tank 
Sammanbyggda 

förtillverkade 
tankar 

Platsbyggd 
tank i PE 

Platsbyggd 
tank i stål 

Enskild tankvolym [liter] 3 300 - - 

Tankens bredd 985 mm 5 m 5 m 

Tankens längd 2 430 mm 3 m 12 m 

Tankens höjd* 1 950 mm 1 950 mm 1 950 mm 

Totalt platsbehov [m2] Cirka 40 Cirka 15 Cirka 60 

Antal tankar 8 1 1 

Uppskattad kostnad, inkl. 
installation [kr] 

300 000 kr 
250 000 kr 

575 000 kr 

*)  Viss volym i botten och toppen räknas bort för den effektiva volymen. Angiven höjd avser 
tankens ytterhöjd. 

 

Ovanstående diskussion indikerar att utrymmesbehovet för en vattentank i en befintlig 
undermarksanläggning kan vara problematisk. 

6.4 Uppskattning av den totala installations-
kostnaden 

 

Baserat på ovanstående information gjordes en uppskattning av den totala 
installationskostnaden för de typanläggningarna (2019 års kostnadsnivå). 
Utgångspunkten var att den mindre typanläggningen har en nettoarea om 1 000 m2 och 
riskklass OH1 och den större typanläggningen har en nettoarea om 5 000 m2 och 
riskklass OH3. Täckningsytan per sprinkler antogs i båda fallen vara 8 m2. För den högre 
riskklassen krävs två stycken sprinklerpumpar som i det här fallet antas vara elpumpar 
eftersom en dieseldriven pump är svårinstallerad med anläggningens förutsättningar. 
Sannolikt har dessa två elpumpar elförsörjning från samma kraftkälla så den delen av 
systemet är inte redundant, så till vida det inte finns ett reservkraftaggregat 
(dieselmotordrivet). 

En viss uppräkning av Sprinklerfrämjandets angivna kostnader är gjord för att spegla 
dagens (2019 års) kostnadsnivå men också för att spegla anläggningarna komplexitet 
jämfört med normala byggnader. 

  



39 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

Tabell 12 Uppskattad totalkostnad för ett traditionellt sprinklersystem för de två 
typanläggningarna angivet i 2019 års kostnadsnivå. 

 Liten anläggning Stor anläggning 

Nettoarea (m2): 1 000 5 000 

Riskklass: OH1 OH3 

Antal sprinkler: 125 625 

Installationskostnad per m2: 700 450 

Kostnad för sprinklerinstallation: 700 000 2 500 000 

Kostnad sprinklerpump 1 [kr]: 
210 000 

(se tabell 10) 
340 000 

(se tabell 10) 
Kostnad sprinklerpump 2 [kr]: 0 kr 

Installationskostnad pump(ar) 30 000 kr 50 000 kr 

Kostnad tank [kr]: 
250 000 kr 

(se tabell 11) 

575 000 kr 

(se tabell 11) 

Rese- och transportkostnader [kr] 100 000 kr 100 000 kr 

Totalkostnad [kr]: 1 290 000 kr 3 315 000 kr 

 

Det finns kostnader som ligger utanför beräkningarna, till exempel kostnaden för 
utrymmet för sprinklercentralen, som behöver vara placerad i ett separat och låsbart 
utrymme och bland annat kräver ett avlopp. I detta fall kan emellertid kostnaden för de 
båda typanläggningarna anses likvärdig. En schablonkostnad om 100 000 kr för 
rese- och transportkostnader till arbetsplatsen adderades till den totala kostnaden. 
Denna kostnad beror förstås på var någonstans i landet som anläggningen ligger och från 
vilken ort entreprenören utgår men ger en fingervisning om den verkliga kostnaden. 

6.5 Installationskostnad för vattendimma 
 

Enligt tidigare diskussion i rapporten skulle ett vattendimsystem som är godkänt av 
FM Approvals för riskklassen Hazard Category 1 (HC-1) kunna vara ett alternativ till 
traditionell vattensprinkler för de flesta delarna av en anläggning eftersom de räknas 
som riskklass OH1 och OH2. Tidigare i rapporten redovisas två godkända system, ett 
hög- och ett lågtrycksystem. Det dimensionerande vattenflödet för båda systemen är 
något lägre än vad som krävs för ett traditionellt sprinklersystem för riskklass OH1 och 
knappt hälften av vattenbehovet för ett sprinklersystem för riskklass OH2. 

Delar av en större typanläggning kan ha utrymmen som förråd som klassificeras som 
OH3. Här gjordes bedömningen att vattendimsystemen är tillämpbara om ett förråd har 
en maximal golvyta om 50 m2. Dels för att det begränsar antalet sprinkler som kan 
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aktivera dels för att ett slutet rum bidrar till att effektiviteten för vattendimma påtagligt 
ökar. 

Det högtryckssystem som diskuteras har en tillåten täckningsyta per munstycke som är 
hela 25 m2. I många normala byggnader kan det vara en fördel eftersom det totala antalet 
installerade munstycken kan reduceras, vilket minskar installationskostnaden i 
motsvarande grad. För de två typanläggningarna är dock en stor täckningsyta inte 
nödvändigtvis en fördel eftersom många utrymmen är små och anläggningarna i övrigt 
är komplexa. Det lågtrycksystem som diskuteras har en tillåten täckningsyta upp till 
13,7 m2 per munstycke, vilket är jämförbart med en traditionell sprinkler. 

Båda tillverkarna gavs via sina svenska återförsäljare möjlighet att uppskatta 
totalkostnaden för installationer enligt tabell 14. Här medgavs en cirka 25% reduktion av 
antalet installerade munstycken för högtryckssystemet för att återspegla den större 
täckningsytan. Antal installerade munstycken för lågtryckssystemet antogs vara lika det 
traditionella sprinklersystemet. 

Ett högtryckssystem har en fördel i höga byggnader eller andra anläggningar där det är 
ett stort vertikalt avstånd mellan pumpenheten och de högst belägna sprinklerna. Det 
totala tryckbehovet påverkas nämligen relativt lite av uppfordringshöjden. I exemplet 
nedan är dimensionerande vattentryck för sprinklerna 80 bar men vattentrycket för att 
klara uppfordringshöjden är endast omkring 2,5 bar respektive 5,0 bar, alltså en 
marginell del av totalt tryckbehov. 

Tabell 13 Förutsättningar och beräknade installationskostnader för två vattendimsystem 
godkända av FM Approvals för riskklassen Hazard Category 1 (HC-1) för de två 
typanläggningarna. 

 

Högtryckssystem 

HI-FOG© 2000 

Lågtryckssystem 

AquaMist AM29 

Liten 
anläggning 

Stor 
anläggning 

Liten 
anläggning 

Stor 
anläggning 

Nettoarea (m2): 1 000 5 000 1 000 5 000 

Riskklass: OH1 OH2* OH1 OH2* 

K-faktor sprinkler 4,1 4,1 8,5 8,5 

Dim. vattentryck [bar] 80 80 7,6 7,6 

Vattenflöde per spr. 
[liter/minut] 

36,7 36,7 23,4 36,7 

Antal dim. sprinkler 9 9 11 11 

Dimensionerande 
vattenflöde 
[liter/min] 

330 330 257 257 

Verkligt vattenflöde** 
[liter/minut] 

396 396 308 308 

Uppfordringshöjd [m] 25 50 25 50 
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Högtryckssystem 

HI-FOG© 2000 

Lågtryckssystem 

AquaMist AM29 

Liten 
anläggning 

Stor 
anläggning 

Liten 
anläggning 

Stor 
anläggning 

Dimensionerande 
vattentryck pump 
[bar] 

140 140 12 [11 kW, 35A] 
15 [18,5 kW, 

63A] 

Antal sprinkler: 95 470 125 625 

Installationskostnad 
per m2: 

Redovisas ej. 

450 kr 380 kr 

Kostnad för 
sprinklerinstallation: 

450 000 kr 1 900 000 kr 

Kostnad 
sprinklerpump 1: 

135 000 kr 135 000 kr 

Kostnad 
sprinklerpump 2: 

0 kr 100 000 kr 

Nettovolym tank [m3] 24 24 20 20 

Kostnad tank [kr] 225 000 kr 225 000 kr 225 000 kr 225 000 kr 

Rese- och 
transportkostnader 
[kr] 

100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 

Totalkostnad: 1 825 000 kr 3 125 000 kr 910 000 kr 2 460 000 kr 

*)  Här gjordes en bedömning att begränsade delar av en anläggning kan tillåtas att vara i 
riskklass OH3 om golvytan är maximalt 50 m2.  

**)  Det dimensionerande vattenflödet multiplicerat med en faktor om 1.2. 
 
För båda systemen var projektledarkostnader, overheadkostnader, projektering och 
elinstallation inom sprinklercentralen inkluderade. I båda fallen adderades en 
schablonkostnad om 100 000 kr för rese- och transportkostnader till arbetsplatsen, 
alltså samma belopp som användes för det traditionella sprinklersystemet. 

 

6.6 Årlig kostnad för kontroll, drift, service, 
besiktning och underhåll 

 

En uppskattning av den årliga kostnaden för kontroll, drift, service, besiktning och 
underhåll gjordes. Utgångspunkten för vilka moment som ingår och deras tidsintervall 
var kraven i SS-EN 12845:2015 och SBF 120:8. Uppskattning utgick från ett 
25-årsperspektiv.  

Tabell 14 redovisar vilka relevanta moment som krävs enligt standarderna och 
tidsintervallen. Dessutom redovisas uppskattad tidsåtgång för varje moment och/eller 
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kostnad samt om momentet kan utföras av anläggningsskötaren eller om det krävs en 
extern entreprenör. 

Tabell 14 Tidsintervall, tidsåtgång och/eller ungefärlig kostnad för kontroll, drift, service, 
besiktning. För komplett beskrivning av ingående moment, se SS-EN 12845:2015 och 
SBF 120:8. 

Moment Intervall 
Antal 

ggr per 
år 

Tidsåtgång 
[h] eller 

ungefärlig 
kostnad 

Intern 
eller 

extern 
utförare 

Kommentar 

Veckoprovning Varje vecka 52 1 h Intern 

Avläsning av 
vattentryck, 
vattennivå i tank och 
start av pump. 

Månadsprovning Varje månad 12 - 

Intern Ej relevant, 
elmotordrivna 
pumpar (kontroll av 
elektrolyt i 
startbatteri). 

Kvartalsprovning Varje kvartal 4 2 h 

Intern Kontroll av att 
riskklass, etc. är 
oförändrad. Visuell 
kontroll av rör, 
sprinkler, etc. 

Halvårsprovning Halvårsvis 2 1 h 
Intern Våtrörsystem, endast 

kontroll av 
larmöverföring. 

Årsprovning Varje år 1 4 h 
Extern Kapacitetsprovning av 

pump(ar). 

Treårsprovning Vart 3:e år 0.33 16 h Extern 

Invändig kontroll av 
tankar, demontering 
och kontroll av 
våtrörsventiler. 

Tioårsprovning Vart 10:e år 0.1 24 h 
Extern Invändig rengöring av 

tankar. 

25-årskontroll Vart 25:e år 0.04 
100 000 kr 

– 
150 00o kr 

Extern Renspolning och 
invändig kontroll av 
rör, kontroll av 
sprinkler. 

Besiktning Varje år 1 
10 000 kr – 
15 000 kr 

Extern Inklusive 
kapacitetsprov. 

Service Varje år 1 
10 000 kr – 
15 000 kr 

Extern Inklusive 
materialkostnader. 

 

 

Vissa av momenten kan förstås samordnas, den årliga kapacitetsprovingen av pump(ar) 
kan göras vid den årliga besiktningen eller servicen. Detsamma gäller de moment som 
görs var 3:e, 10:e eller 25:e år som kan kombineras med den årliga servicen. 
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Om man räknar med en intern kostnad om 300 kr per arbetstimme (2019) för 
anläggningsskötaren är den årliga, genomsnittliga kostnaden för kontroll, drift, service, 
besiktning och underhåll för den mindre typanläggningen i storleksordningen 50 000 kr 
och för den större typanläggningen ett par tusenlappar högre. Motsvarande kostnad för 
vattendimsystemen beräknades ej men bör ha samma storleksordning. 

6.7 Beräkning av årlig kostnad för 
sprinklersystemet 

 

Baserat på ’investeringskostnaden’ (installationskostnaden) för sprinklersystemet och 
den löpande, årliga kostnaden för kontroll, drift, service, besiktning och underhåll 
(’driftkostnaden’) går den totala kostnaden i ett längre tidsperspektiv och kostnaden 
utslagen per år att beräkna. Här har valts 25 år eftersom beräkningen av driftkostnaden 
baserades på detta. Kostnaden per år är baserat på 3,5% ränta (diskontering) och att det 
inte finns något restvärde. Tabell 15 redovisar resultaten av beräkningen. 

Tabell 15 Investeringskostnad, driftkostnad per år, total kostnad för 25 års driftstid och 
kostnaden utslagen per år för de tre olika sprinklersystem och två olika 
typanläggningar som diskuteras i rapporten. 

  Liten typanläggning Stor typanläggning 

Traditionellt sprinklersystem   

Investeringskostnad 1 290 000 kr 3 315 000 kr 

Driftkostnad per år 50 000 kr 52 000 kr 

Total kostnad för 25 års drift 2 540 000 kr 4 615 000 kr 

Beräknad kostnad per år 128 270 kr 253 134 kr 

HI-FOG© 2000   

Investeringskostnad 1 825 000 kr 3 125 000 kr 

Driftkostnad per år 50 000 kr 52 000 kr 

Total kostnad för 25 års drift 3 075 000 kr 4 425 000 kr 

Beräknad kostnad per år 160 730 kr 241 606 kr 

AquaMist AM29   

Investeringskostnad 910 000 kr 2 460 000 kr 

Driftkostnad per år 50 000 kr 52 000 kr 

Total kostnad för 25 års drift 2 160 000 kr 3 760 000 kr 

Beräknad kostnad per år 105 213 kr 201 258 kr 

 

Den tekniska livslängden för ett sprinklersystem torde vara minst 50 år om det 
underhålls korrekt.  
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7 Analys av kostnad och nytta 
 

7.1 Inledning 
 

Detta kapitel redovisar en kostnadsanalys för en sprinklerinstallation i de olika fiktiva 
typanläggningar som redovisas i kapitel 1. Kostnadsanalysen bygger på att kostnaden för 
sprinklerinstallationen, inklusive driftkostnader, jämförs med den förväntade nytta som 
installationen medför i form av lägre skadekostnader vid en inträffad brand. I grunden 
är analysen en form av kostnad-nytto-analys som vanligen förekommer för att bedöma 
samhällsnyttan med olika skyddsåtgärder och skapa ett beslutsunderlag. Här kan dock 
betonas att beslutet att investera i en skyddsåtgärd, i det aktuella fallet, en 
sprinklerinstallation, i praktiken ska baseras på mer än enbart kostnad-nytto-analysen, 
särskilt i aktuellt fall då det föreligger ganska stora osäkerheter i antaganden. 

7.2 Kostnad-nyttoanalyser 
 

En kostnad-nytto-analys är en ekonomisk modell som jämför kostnaden mellan en 
skyddsåtgärd och den förväntade nyttan. Nyttan ska kunna uttryckas i en monetär enhet 
till exempel svenska kronor. Vanligen är skyddsåtgärden ganska enkel att kvantifiera 
med en installationskostnad och en årlig driftkostnad.  

Däremot är nyttoaspekten svårare att bedöma och vilka delar som ska inkluderas i 
analysen. Exempelvis så kommer inte uteblivna dödsfall eller skadade personer att 
kunna tillgodoräknas en analys som ligger på en lägre organisationsnivå (som en specifik 
anläggning eller byggnad) medan dessa nyttor skulle kunna räknas med om analysen 
sker på nationell nivå. Dock kan uteblivna dödsfall och personskador inkluderas på en 
lägre organisationsnivå om nyttan ses i form av att enskilda personer som inte skadas 
inte heller behöver ersättas av annan person då de kan ha en särskild kompetens som är 
kopplad till individer i anläggningen och inte är allmänna statistiska individer som är 
mer ersättningsbara.  

Även andra uteblivna skador (som tillgodoräknas på nyttosidan) till följd av den 
installerade skyddsåtgärden kan vara problematiska att hantera. I många fall kan 
egendomsskador på lägre analysnivå ersättas via en skadeförsäkring och nyttan som 
tillgodoräknas är egentligen bara en självrisk. Men i det aktuella fallet är inte egendomen 
försäkrad och det kan därför argumenteras för att den uteblivna skadan handlar om 
betydligt större belopp som ska motsvara hela skadesumman som uppstår vid en brand. 
Att inkludera hela egendomsskadan i analysen kan även göras utifrån argumentet att den 
analyserade anläggningen är så unik att det inte får förekomma brandskador och att 
alternativet vore att ha en likartad byggnad vilken då skulle innebära en kostnad 
motsvarande en ny byggnad. Nyttan skulle då till följd av en sprinklerinstallation vara 
att undvika att investera i denna likartade byggnad.  

Ytterligare ett alternativt betraktningssätt kan vara att se på de totala kostnaderna som 
en brand orsakar och inte dela upp den på vem som står för kostnaden, oavsett om det 
handlar om effekter på människor eller på egendomen. Då spelar det mindre roll om en 
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person betraktas som ersättningsbar eller inte eller vem som tar kostnaden för 
egendomen, ett försäkringsbolag eller någon annan.  

Utgångspunkten för den aktuella analysen är att genomföra en generisk analys då mycket 
av de förutsättningar som kan gälla för den verkliga anläggningen varken är kända eller 
tillgängliga. Det betyder att analysen bygger på en fiktiv verksamhet och att 
analysperspektivet antas vara utifrån ett nationellt perspektiv. Detta får som konsekvens 
att uteblivna skador i form av dödsfall och skador till följd av brand räknas med på 
nyttosidan. Motivet kan vara att de aktuella anläggningarna är bemannade med personal 
som inte kan ersättas utan omfattande konsekvenser. Det kan därför vara skäligt att 
inkludera den nyttan. Resonemanget tillämpas även för beräkningen av nyttan för 
uteblivna egendomsskador, analysen förutsätter att hela anläggningens värde ingår som 
potentiell skadekostnad.  

En annan aspekt som ska hanteras vid kostnad-nytto-analyser handlar om huruvida 
beloppen ska vara inklusive eller exklusive moms. Många uppskattningar av värdet för 
ett statistiskt liv baseras på subjektiva uppskattningar och bedömningar av 
betalningsvilja att undvika vissa negativa konsekvenser. Bedömningarna är vanligen 
genomförda av personer från allmänheten och referensramen kan antas gälla för värden 
inklusive moms. Därför är det rimligt att anta att dessa bedömningar gjorts för värden 
som inkluderar moms. I den aktuella analysen utgör dock den förväntade nyttan för 
skador där moms ingår i bedömningsunderlaget endast en mycket liten del det vill säga 
uteblivna skador på personer. Att inkludera moms på kostnader och nyttor skulle inte 
påverka analysens slutsatser mer än marginellt och därför är inte moms inkluderat. 

7.3 Förutsättningar för analysen 
 

Analysen bygger på ett utförande av de typanläggningar som redovisas i kapitel 1. 
Eftersom det inte finns någon detaljerad information om anläggningarna är det 
nödvändigt att genomföra analysen på fiktiva eller generiska anläggningar. Den större 
typanläggningen antas vara 5 000 m2 och innehålla fyra olika verksamheter; kontor, 
hotell, sjukhus och industri. Dessa verksamheter antas likna de som finns i en verklig 
anläggning. En förenkling av verksamheterna är nödvändig att göra då det saknas 
statistisk information om brandfrekvens med mera för de verkliga anläggningarna. Det 
antas att fördelningen mellan de fyra antaga verksamheterna är konstant enligt tabell 16.  

Tabell 16 Antagna analysvärden för typanläggningarnas utformning och byggkostnad. 

Verksamhet 
Andel av total area 

för den stora 
typanläggningen, - 

Andel av total area 
för den lilla 

typanläggningen, - 

Byggkostnad, 
kr/m2 

Kontor 40% 10% 20 000 

Hotell 10% 0 20 000 

Sjukhus 10% 0 50 000 

Industri 40% 90% 6 700 
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Den mindre typanläggningen antas vara 1 000 m2 men innehåller enbart 
verksamheterna kontor och industri. Detta är en teknisk anläggning och förväntas inte 
stadigvarande innehålla många personer. 

Ytterligare ett argument för att dela upp typanläggningarna i de fyra verksamheterna är 
att vissa antaganden måste göras för att analysens resultat ska kunna få någon form av 
tillförlitlighet. Statistiska data finns enbart tillgängligt för mer generella grupper av 
verksamheter och i specifika fall måste ganska grova antaganden göras. Konsekvensen 
av dessa antaganden diskuteras senare i rapporten. 

7.4 Underlag för konsekvensmodelleringen 
 

Typanläggningarna antas således enbart bestå av olika areaandel av de fyra 
verksamheterna enligt tabell 16. Varje verksamhet kan också vara indelad i flera 
brandceller. Det är inte känt hur brandcellsindelningen i de aktuella anläggningarna ser 
ut och betydelsen av antalet brandceller undersöks därför i analysen.  

Konsekvensberäkningen baseras på att en brand leder till skadliga konsekvenser i en 
enskild brandcell och att en brand inte sprider sig till andra brandceller. I ett grundfall 
används följande antagna brandcellsindelning, se tabell 17. Antalet ska spegla någon 
form av förväntat skydd som utgörs av brandcellsindelningen. Hotelldelen har det 
största antalet brandceller vilket motiveras av att sovande personer förväntas ha ett 
större behov av skydd. Liknande synsätt finns i bygglagstiftningen för hotell och även för 
bostäder där varje bostadslägenhet ska utgöra en egen brandcell. 

Tabell 17 Antaget antal brandceller för de aktuella verksamheterna i analysens grundfall. 

Verksamhet 
Antal brandceller för den 
stora typanläggningen, - 

Antal brandceller för den 
lilla typanläggningen, - 

Kontor 2 1 

Hotell 5 0 

Sjukhus 2 0 

Industri 1 1 

 

Statistiska data baseras på flera olika källor men främst MSBs databas för 
händelserapportering från svensk räddningstjänst. Det är främst relationerna mellan 
antalet omkomna och antalet bränder under perioden samt förhållandet mellan antal 
omkomna och antal skadade som baseras på data från MSB.  

I analysen ska även värdet för ett statistiskt liv och undvikande av skador användas för 
att värdera nyttan av räddade personer. Trafikverket (2018) rekommenderar att värdet 
40,5 Mkr används för ett statistiskt liv och en svårt skadad person motsvarar 6,7 Mkr och 
att en lindrigt skadad person motsvarar 300 kkr [23].  

Kostnaden för skador till följd av brand antas enligt tidigare resonemang utifrån vad det 
kostar att bygga en ny verksamhet. Byggkostnaden för verksamheterna baseras på en 
uppskattning från Byggfakta docu och utgör ett ungefärligt genomsnitt för liknande 
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varsamheter. För verksamheten sjukhus baseras kostnaden utifrån en bedömd liknande 
verksamhet som för närvarande (2019) byggs inom Region Skåne. Antagna 
byggkostnader redovisas i tabell 16. Värdena antas inkludera inredning i verksamheterna 
vilket sannolikt kommer att leda till en underskattning av nyttoeffekterna med 
sprinklern. 

För att kunna beräkna nyttan med en sprinklerinstallation måste frekvensen för att en 
brand uppstår ett enskilt år bestämmas. Första ansatsen var att utnyttja information om 
antal bränder för olika verksamheter som redovisas i MSBs databas för 
händelserapporter. Detta kräver också vetskap om hur många och hur stora 
verksamheter det totalt sett finns i landet. Denna information var dock inte tillgänglig. 
Istället har engelsk statistik publicerad av Rutstein år 1978 [24] använts som anger 
brandfrekvens baserat på arean för den aktuella brandcellen. Nackdelen är att det är 
statistik baserat på engelska förutsättningar och att det är ett förhållandevis gammalt 
underlag. Trenden sedan den togs fram är att brandriskerna är lägre idag, det är färre 
som omkommer och säkerhetstänkandet är högre. Det kommer att innebära att 
brandfrekvensen i analysen överskattas vilket gör att även nyttan med sprinklersystemet 
överskattas. Detta hanteras genom en känslighetsanalys där fallet med sänkt 
brandfrekvens undersöks.  

I MSBs databas för händelserapporter redovisas idag bland annat antalet omkomna vid 
bränder men inte omfattningen av antalet svårt eller lindrigt skadade. Sannolikheten att 
en person omkommer givet en brand baseras på angivet antal omkomna under den 
undersökta perioden (1999 - 2015) och det totala antalet bränder i de respektive 
verksamheterna som föranlett en räddningsinsats. Bodin och Huss [25] redovisar en 
undersökning av tillförlitligheten i MSBs insatsdatabas kring antalet omkomna och 
skadade vid brand. Under 2010 omkom 127 personer vid brand och enligt 
patientregistret skadades 671 personer så allvarligt att de var tvungna att uppsöka 
sjukhusvård. Det kan antas att dessa kan kategoriseras som svårt skadade. Enligt samma 
källa redovisas 1 093 personer som lindrigt skadade för år 2010. Bodin och Huss 
konstaterar att det råder ganska stora skillnader i rapporteringen av personskador 
mellan olika källor. I analysen används dock ovanstående siffror för att uppskatta 
sannolikheten för skadade personer givet att en brand uppstår. Detta görs utifrån 
relationen till antalet omkomna personer, då denna siffra är känd för de aktuella 
verksamheterna i anläggningarna som studeras. Förhållandena mellan antalet 
omkomna, svårt skadade samt lindrigt skadade antas vara lika för de fyra inkluderade 
verksamheterna och förutsätts vara 1:5,3:8,6 (död:svårt skadade:lindrigt skadade). 

I det statistiska underlaget för att bedöma antalet omkomna och skadade ingår sannolikt 
några fall där verksamheten varit skyddad med ett sprinklersystem. Det skulle innebära 
att nyttan med sprinkler tillgodoräknas dubbelt i några fall. Underlaget som redovisas 
ovan används ändå för att bedöma nyttan om ett sprinklersystem installeras, dvs implicit 
att alla verksamheter i det statistiska materialet vore osprinklade. Antagandet kan göras 
eftersom de aktuella verksamheterna, under den undersökta tiden, inte omfattats av 
byggnadskrav på automatisk sprinkler. Kraven på sprinkler i sjukhus infördes i 
BBR 19 [26] år 2011. Även innan dess var flera nybyggda vårdanläggningar sprinklade 
genom en förhöjd ambition av byggherren.  

För de aktuella verksamheterna redovisas antalet omkomna och den uppskattade 
brandfrekvensen i tabell 18. 
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Tabell 18 Sammanlagt antal omkomna i bränder och antal bränder mellan 1999 - 2015 för 
aktuella verksamheter samt beräkning för brandfrekvens per år. 

Verksamhet 

Antal 
omkomna 1999 

- 2015, MSB 
databas 

Antal bränder 
1999 - 2015, MSB 

databas 

Beräkning av 
brandfrekvens (Rutstein, 

1979) 

Kontor 0 1 922 𝑓𝑓 = 0,000059𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0,9 

Hotell 7 1 764 𝑓𝑓 = 0,00008𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1,0 

Sjukhus 2 1 334 𝑓𝑓 = 0,0007𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0,75 

Industri* 11 7 463 𝑓𝑓 = 0,00087𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0,56 

* Brandfrekvensen för industri baseras på Rutsteins metallindustri 

Det förväntade antalet omkomna och skadade kan därefter beräknas som produkten 
mellan frekvensen för brand (förväntat antal bränder per år) och sannolikheten att 
omkomma eller skadas givet att brand uppstått. Eftersom det inte omkommit någon i 
kontor under den undersökta tiden baseras antalet skadade i kontorsverksamheten på 
uppskattningen för industri för att få ett uppskattat antal lindrigt och svårt skadade. 
Antalet skadade baseras enligt ovanstående annars på antalet omkomna men om det är 
noll skulle det enligt resonemanget ovan inte heller finnas några skadade. 

De huvudsakliga skadorna som kan undvikas med en sprinklerinstallation är på den fasta 
anläggningen. Till varje anläggning har, utöver byggnadsvärdet och övrig inredning, 
även en fast installation inkluderats som kan liknas vid en dyr utrustning. Anledningen 
är att ta med en sådan är att beakta fallet att det finns dyr utrustning som kan komma 
att skadas vid en brand. Värdet för denna utrustning antas vara 40 Mkr som 
investeringskostnad och att den har en livslängd som är 20 år. Det antas att det inte finns 
någon årlig driftkostnad eller något restvärde. 

På kostnadssidan finns installationen av sprinklersystemet och driftkostnaden. Tabell 19 
redovisar förutsättningarna och utgör en sammanställning av informationen som 
presenteras tidigare i rapporten. 
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Tabell 19 Beräkningsdata för sprinklerinstallationerna. 

Analys-objekt Sprinklertyp Investeringskostnad 
Driftkostnad 

per år 
Livslängd 

Stor anläggning 

Traditionellt 3 315 000 kr 52 000 kr 25 år 

Vattendimma 
HI-FOG© 

2000 
3 125 000 kr 52 000 kr 25 år 

Vattendimma 
AquaMist 

AM29 
2 460 000 kr 52 000 kr 25 år 

Liten anläggning 

Traditionellt 1 290 000 kr 50 000 kr 25 år 

Vattendimma 
HI-FOG© 

2000 
1 825 000 kr 50 000 kr 25 år 

Vattendimma 
AquaMist 

AM29 
910 000 kr 50 000 kr 25 år 

 

I analysen finns objekt som har olika livslängd. Detta kan påverka ett utfall men om det 
kan antas att ett uttjänt system direkt ersätts med ett motsvarande så kommer den skilda 
livslängden för systemen inte att påverka analysens resultat. 

Ytterligare en aspekt som anknyter till sprinklerinstallationen är vilken faktisk nytta den 
gör ur ett skadebegränsande perspektiv. Det kommer att vara så att aktiveringen av 
systemet sker efter en viss brandexponering i lokalen vilket innebär att det kommer att 
ske en viss brandskada. Detta gäller alla typer av skador och grundförutsättningen är den 
reduktion av skadan som anges i kapitel 4.3. I analysen inkluderas även sprinklerns 
tillförlitlighet dvs sannolikheten att den aktiverar givet ett behov, även detta diskuteras i 
kapitel 4.3.  

Kostnad-nytto-analysen bygger som tidigare nämnts på att kostnaden för en 
skyddsåtgärd jämförs med den minskade skada som kan förväntas som ett resultat av 
installationen. Jämförelsen görs på årsbasis det vill säga kostnader för en investering 
fördelas ut på det antal år som den förväntas vara i drift och beaktat den vinst som det 
investerade beloppet skulle generera annars beskrivet i form av kalkylräntan. 
Kalkylräntan för alla investeringskostnader antas vara 3,5% vilket ligger i linje med 
motsvarande analyser från Trafikverket [23]. 

Nyttan i form av skadereduktion baseras på en bedömning av hur personskadan, 
inklusive sparade liv, egendomsskadan inklusive skada på inredning eller utrustning 
reduceras tack vare sprinklersystemet. 

Det kan påpekas att sprinklersystemen också kan förorsaka skadekostnader, i första 
hand på grund av vattenskador. Detta har inte direkt beaktats vid beräkningarna, 
framförallt för att det inte finns något bra statistiskt underlag för detta och att 
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bedömning blir osäker. Intuitivt torde de båda vattendimsystemen dock kunna antas 
förorsaka mindre vattenskador än det traditionella sprinklersystemet eftersom 
vattenflödet per munstycke är lägre. 

7.5 Resultat 
 

Analysen genomförs för de två typanläggningarna och för alla tre 
sprinklerinstallationerna, traditionell vattensprinkler, HI-FOG© 2000 samt 
Aquamist AM29. Det dyrare vattendimsystemet har en kostnadsbild som liknar det 
traditionella sprinklersystemet och resultatet torde bli likartat mellan dessa två. 
Generellt redovisas resultaten i form av nyttokvoten det vill säga kvoten mellan 
kostnader som skyddssystemet förväntas rädda och den kostnad som skyddssystemet 
innebär det vill säga installationskostnad och driftkostnad. En nyttokvot som överstiger 
1,0 innebär att skyddssystemet räddar större värden än vad det kostar vilket är 
detsamma som att det är kostnadseffektivt. Nyttokvoten redovisas för några olika fall i 
tabell 20. Nyttokvoten inkluderar den nytta sprinklersystemet gör för att förhindra 
personskador. 

I tabellen finns ett antal grundfall som definieras med de förutsättningar som anges i 
texten ovan. För varje anläggningstyp anges tre grundfall, ett för vardera av de tre 
sprinklersystemet. Förutsättningarna varieras därefter för några av grundfallen och 
dessa förändringar redovisas i kolumnen märkt Känslighetsanalys. Grundfallen 
redovisas med (-) i tabellen. 
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Tabell 20 Nyttokvot för några olika utredningsalternativ. 

Anläggning 
Sprinkler- 

system 
Känslighetsanalys Nyttokvot 

Stor Traditionellt - 8,8 

Stor Traditionellt Minskat till en brandcell (BC) per verksamhet 15,4 

Stor Traditionellt Generellt fyra brandceller per verksamhet 3,9 

Stor Traditionellt 
Kontor 2 BC, Hotell 6 BC, Sjukhus 4 BC och 
Industri 4 BC 

5,3 

Stor Traditionellt Brandfrekvens generellt 1,5x 13,1 

Stor Traditionellt Brandfrekvens generellt 0,5x 4,4 

Stor Traditionellt Egendomskostnad byggnad generellt 1,5x 12,9 

Stor Traditionellt Egendomskostnad byggnad generellt 0,1x 1,3 

Stor Traditionellt Dyr utrustning 40 Mkr -> 20 Mkr 8,5 

Stor Traditionellt Skadereduktion egendom 75% -> 50% 5,9 

Stor Traditionellt Skadereduktion egendom 75% -> 25% 2,9 

Stor HI-FOG© 2000 - 9,2 

Stor AquaMist AM29 - 11,0 

Liten Traditionellt - 2,0 

Liten Traditionellt Kontor 2 BC och Industri 2 BC 1,0 

Liten Traditionellt Brandfrekvens generellt 1,5x 3,0 

Liten Traditionellt Brandfrekvens generellt 0,5x 1,0 

Liten Traditionellt Dyr utrustning 40 Mkr -> 20 Mkr 1,7 

Liten Traditionellt Skadereduktion egendom 75% -> 50% 1,3 

Liten Traditionellt Skadereduktion egendom 75% -> 25% 0,7 

Liten HI-FOG© 2000 - 1,6 

Liten AquaMist AM29 - 2,4 

 

Utifrån förutsättningarna ovan så är det tydligt att installationen av ett sprinklersystem 
är lönsam i relation till de förväntade uteblivna skadorna för de antagna bränderna för 
de flesta utredningsalternativ. Nyttokvoten är generellt högre för den större 
typanläggningen eftersom den potentiella egendomsskadan är större för den 
anläggningen. Det ska dock noteras att de kostnader som tillgodoräknas baseras på den 
totala kostnaden för egendomsskadorna och att dessa i praktiken innebär samma 
kostnad som för nyproduktion. Dessa kostnader är baserade på den fiktiva anläggningen 
som analysen utförs på. 
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Ett väl utbyggt passivt brandskydd det vill säga där det finns många separata brandceller 
kommer att leda till en mindre omfattande skada. Det leder vidare till en mindre 
beräknad effektivitet för sprinklersystemet eftersom den potentiella skadan som en 
sprinkler kan förhindra därför blir mindre. Konsekvensen av detta är att nyttoeffekten 
av sprinklern blir mindre vilket är ganska naturligt. Nyttan med sprinkler som 
skyddssystem minskar om det samtidigt finns ett annat skyddssystem på plats. 

Sprinklersystemet har främst en effekt för att reducera skadan på egendomen. I 
grundfallet antas att skadereduktionen är 75%. Som nämnts tidigare kommer ett 
aktiverat sprinklersystem också att orsaka en skada i form av vattenskador. Effekten av 
dessa vattenskador kan illustreras genom att skadereduktionen minskas dvs att 
nyttoeffekten av en aktiverad sprinkler sjunker. Två fall av reducerad nytta med 
sprinklerinstallationen undersöks (50% och 25% skadereduktion för egendomsskada) 
vilka leder till en lägre nyttokvot. För den stora anläggningen ligger nyttokvoten 
fortfarande över 1,0 men för den mindre anläggningen är skadekvoten under 1,0. 
Anledningen är att den potentiella skadan vid en brand är mindre vilket innebär att det 
uppskattade räddade värdet också blir mindre vid en sprinklad brand. 

Nyttoeffekten av sprinkler minskar också om brandfrekvensen reduceras. För den större 
typanläggningen visar dock beräkningen att nyttokvoten är klart högre än 1,0 även om 
den antagna brandfrekvensen halveras. Detsamma gäller om kostnaden för den dyra 
utrustningen antas vara hälften så högt. 

Generellt kan det konstateras att den stora nyttan med en sprinkleranläggning är att 
egendomsskadan reduceras. Den förväntade nyttan för personskada ligger kring någon 
procent av den totala nyttan med sprinkleranläggningen. Det beror givetvis på att risken 
för dödsfall och övriga skador vid en brand är små då personer oftast kan sätta sig i 
säkerhet. Den fasta egendomen påverkas alltid av en inträffad brand. 

Sammantaget kan det konstateras att analysen av de fiktiva typanläggningarna visar på 
en kostnadseffektivitet med sprinkler. Samtidigt ska den noteras att osäkerheten i 
underlaget är ganska stor vilket gör att trenderna i resultatet kan användas för vidare 
analyser men att de faktiska värdena på nyttokvoten ska ses med viss försiktighet. 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

Målsättningen var att studera hur ett sprinklersystem för en typisk 
fortifikationssanläggning under mark skulle kunna utformas, med utgångspunkt från 
relevanta riskklasser i svenska sprinklerregler. Därefter beräknades installations- och 
driftkostnaden för två typanläggningar och tillförlitligheten och effektiviteten för 
sprinkler studerades. För det ändamålet genomfördes en litteraturstudie. Installations- 
och driftkostnaden beräknades även för två olika vattendimsystem. För dessa system 
finns dock inget bra underlag för att bedöma tillförlitlighet så den antogs vara likvärdig 
ett traditionellt sprinklersystem. Att effektiviteten minst motsvarar ett traditionellt 
sprinklersystem är en del av de vedertagna brandprovningsmetoderna. Med denna 
information som underlag gjordes en kostnad-nytto-analys. 

Statistiken för sprinklersystems tillförlitligt och effektivitet är långt ifrån entydig. Det går 
dock att dra några kvalitativa slutsatser: Våtrörssystem är mer tillförlitliga och effektiva 
än torrörssystem, vilket ses i flera studier och sprinklersystem i bostadshus har högre 
effektivitet (färre aktiverade sprinkler) jämfört med andra typer av byggnader och 
verksamheter. För projektet ansattes att den generella prestandan (tillförlitlighet 
multiplicerad med effektivitet) för ett våtrörssystem är 95%, att brandskadekostnaden 
blir 75% lägre med sprinkler samt att sannolikheten för att omkomma eller skadas vid 
en brand är 90% respektive 25% lägre med sprinkler än utan sprinkler. Ingen specifik 
statistik för vattendimsystem finns utan tillförlitlighet och effektivitet antogs likvärdig 
ett traditionellt sprinklersystem. 

Den beräknade installationskostnaden för ett traditionellt sprinklersystem i den mindre 
typanläggningen är cirka 1,3 Mkr och för den större cirka 3,3 Mkr. 
Installationskostnaden för ett vattendimsystem (högtryck) är högre än för ett 
traditionellt sprinklersystem för den mindre typanläggningen men jämförbart i den 
större typanläggningen. Ett vattendimsystem (lågtryck) förefaller var det billigaste 
alternativet för båda typanläggningarna. Detta beror troligen på att systemet till skillnad 
från ett traditionellt sprinklersystem kräver klenare rördimensioner, mindre 
vattenpumpar och mindre vattentank. Jämfört med ett högtrycksystem används stålrör 
med lägre tryckklass och centrifugalpumpar. Den löpande, årliga kostnaden för kontroll, 
drift, service, besiktning och underhåll (’driftkostnaden’) är drygt 50 000 kr per år 
(något lägre för den mindre typanläggningen). 

Kostnad-nytta-analysen för de fiktiva typanläggningarna visar att det är 
kostnadseffektivt med sprinkler, särskilt i den större typanläggningen. Samtidigt ska det 
noteras att osäkerheten i underlaget är ganska stor vilket gör att trenderna i resultatet 
kan användas för vidare analyser men att de faktiska värdena på nyttokvoten ska ses med 
viss försiktighet. Sprinklersystemet har främst en effekt för att reducera skadan på 
egendomen. Den förväntade nyttan för personskada ligger kring någon procent av den 
totala nyttan. Det beror på att risken för dödsfall och personskador vid en brand är små 
då personer oftast kan sätta sig i säkerhet. Den fasta egendomen påverkas alltid av en 
inträffad brand. Två fall med en antagen reducerad nytta med sprinkler undersöktes 
(50% och 25% skadereduktion för egendomsskada) vilka leder till en lägre nyttokvot. För 
den stora anläggningen ligger dock nyttokvoten fortfarande över 1,0 men för den mindre 
anläggningen är nyttokvoten under 1,0. Nyttoeffekten av sprinkler minskar också om 
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brandfrekvensen reduceras. För den större typanläggningen visar dock beräkningen att 
nyttokvoten är klart högre än 1,0 även om den antagna brandfrekvensen halveras. 
Detsamma gäller om kostnaden för att återanskaffa dyr utrustning antas vara hälften så 
hög. 
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