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Sammanfattning	
Kostnadseffektivisering	är	något	som	är	viktigt	i	samhället	och	mer	eller	mindre	aktuellt	i	de	flesta	
byggprojekt.	 För	 brandkonsulter	 kan	 kostnad/nytta-analyser	 utgöra	 ett	 beslutsunderlag	 vid	
projekteringen,	för	att	ge	förslag	på	den	mest	kostnadseffektiva	lösningen	för	objektet.		

Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	kostnad	och	nytta	för	olika	brandtekniska	lösningar	och	
att	med	hjälp	av	detta	ta	fram	ett	verktyg,	där	utformningar	som	uppfyller	myndighetskraven	kan	
analyseras.	Resultatet	från	beräkningar	i	verktyget	ska	sedan	kunna	jämföras	och	användas	som	
beslutsunderlag	för	att	kunna	investera	i	det	mest	optimala	brandskyddet.	

Målet	med	arbetet	är	att	utveckla	en	modell	som	kan	användas	för	att	jämföra	kostnader	kopplade	
till	byggnadstekniskt	brandskydd	och	därmed	kunna	bedöma	vilken	åtgärd	som	är	bäst	ur	ett	
kostnad/nytta-perspektiv.	

I	arbetet	undersöks	följande	frågeställningar:		

§ Hur	kan	investeringar	kopplade	till	byggnadstekniskt	brandskydd	optimeras	i	syfte	att	
uppnå	myndighetskrav	på	ett	kostnadseffektivt	sätt?	
	

§ Hur	kan	en	modell	för	att	bedöma	byggnadstekniskt	brandskydd	i	förhållande	till	
kostnaden	för	det	formuleras?	

Arbetet	 består	 av	 en	 problemlösande	 metodik,	 med	 tre	 övergripande	 delmoment;	 en	
litteraturstudie,	 datainsamling	 och	 modellering.	 Under	 litteraturstudien	 samlas	 teori	 kring	
projektering	av	byggnadstekniskt	brandskydd	samt	beslutsstöd	vid	brandskyddsinvesteringar	in.		

Datainsamlingen	 sker	 genom	 en	 intervjustudie,	 där	 personer	 inom	 olika	 discipliner	 av	
byggbranschen	intervjuas	för	att	samla	in	data	och	kunskap	om	hur	brandskyddskraven	påverkar	
utformningen	av	dessa	discipliner.		

Från	litteraturstudien	och	datainsamlingen	erhålls	kunskap	och	information	som	ligger	till	grund	
för	den	modellering	som	utförs	senare	i	arbetet.	I	modelleringen	tas	en	modell	för	beräkning	av	
kostnad/nytta	fram.	Modellen	består	av	ett	verktyg	som	är	uppbyggt	i	Excel	och	är	ett	förslag	på	
verktyg	 som	 kan	 användas	 då	 alternativa	 utformningar	 av	 brandskyddet	 i	 en	 byggnad	 ska	
analyseras	och	jämföras.		

Då	modelleringen	är	genomförd	utförs	en	fallstudie,	där	verktyget	som	tagits	fram	används	på	ett	
verkligt	 fall.	 I	 fallstudien	 jämförs	 två	 alternativ	 för	 utformningen	 av	 det	 byggnadstekniska	
brandskyddet	 i	 en	 kontorsbyggnad.	 Jämförelsen	 visar	 att	 det	 ena	 alternativet	 ger	 en	 lägre	
byggkostnad	och	livscykelkostnad,	medan	det	andra	alternativet	ger	en	lägre	kostnad	då	enbart	
förvaltningsskedet	 beaktas.	 Vilket	 alternativ	 som	 är	 mest	 fördelaktigt	 kostnadsmässigt	 beror	
således	på	vilket	skede	som	beaktas.		

Från	arbetet	är	det	svårt	att	dra	generella	slutsatser	för	hur	kostnadseffektivitet	uppnås,	men	en	
slutsats	som	kan	dras	från	arbetet	är	att	det	i	flera	fall	finns	möjlighet	att	minska	kostnader	genom	
att	undersöka	och	 jämföra	alternativ.	Ett	kostnad/nytta-perspektiv	bör	därför	alltid	användas,	
mer	eller	mindre,	för	att	använda	tillgängliga	resurser	på	bästa	sätt.	

	

	



Summary	
Cost	efficiency	 is	 important	 in	 the	society	and	more	or	 less	relevant	 in	most	building	projects.	
When	 designing	 fire	 safety	 in	 a	 building,	 cost/benefit	 analyzes	 can	 form	 a	 basis	 for	 decision-
making,	in	order	to	provide	proposals	for	the	most	cost-effective	solution	for	the	object.	

The	purpose	of	this	work	is	to	investigate	the	cost	and	benefit	of	various	fire	safety	solutions	and	
to	use	this	to	develop	a	tool	where	designs	that	meet	the	Swedish	regulatory	requirements	can	be	
analyzed.	Results	from	calculations	with	the	tool	should	be	compared	and	help	the	decision	maker	
invest	in	the	optimal	fire	protection	for	the	building.	

The	aim	of	the	work	is	to	develop	a	model	that	can	be	used	to	compare	costs	associated	to	risk-
reducing	 measures	 and	 thus	 be	 able	 to	 assess	 which	 one	 is	 the	 best	 from	 a	 cost/benefit	
perspective.	

The	work	examines	the	following	research	questions:	

§ How	can	 investments	 in	 fire	safety	design	be	optimized	 in	order	 to	achieve	regulatory	
requirements	in	a	cost-effective	way?	
	

§ How	can	a	model	 for	assessing	 fire	safety	design	of	 buildings	 in	 relation	 to	 its	 cost	 be	
formulated?	

The	work	consists	of	a	problem-solving	methodology,	with	 three	sub-steps;	a	 literature	study,	
data	 collection	 and	modeling.	During	 the	 literature	 study,	 theory	 about	 fire	 safety	design	 and	
decision	support	related	to	fire	safety	design	were	collected.		

The	data	collection	contains	an	interview	study,	where	people	working	with	different	disciplines	
of	 the	 building	 industry	 are	 interviewed	 to	 collect	 data	 and	 knowledge	 about	 how	 the	 fire	
protection	requirements	affect	the	design	of	these	disciplines.	

From	the	literature	study	and	data	collection,	knowledge	and	information	are	obtained	and	forms	
the	basis	for	the	modeling	performed	later	in	the	work.	In	the	modeling,	a	model	for	calculating	
cost/benefit	is	developed.	The	model	is	an	Excel-tool	and	it	is	a	proposal	of	a	tool	that	can	be	used	
when	alternative	designs	of	the	fire	safety	in	a	building	are	to	be	analyzed	and	compared.	

When	 the	modeling	 is	 completed,	 a	 case	 study	 is	performed.	 In	 the	 case	 study,	 the	Excel-tool	
developed	 is	used	on	a	real	case.	The	 case	study	compares	 two	alternatives	 for	 the	 fire	safety	
design	of	an	office	building.	The	comparison	shows	that	one	alternative	leads	to	a	lower	building	
cost	and	life	cycle	cost,	while	the	other	alternative	provides	a	lower	cost	during	the	use	of	the	
building.	Which	alternative	is	the	most	cost-effective	therefore	depends	on	whose	perspective	the	
result	is	analyzed	from.	

It	 is	difficult	 to	draw	general	 conclusions	 from	 the	 report	 results	about	how	cost-efficiency	 is	
achieved.	But	one	conclusion	that	can	be	drawn	from	the	work	is	that	in	several	cases	it	is	possible	
to	reduce	costs	by	investigating	and	comparing	alternatives.	A	cost/benefit	perspective	should	
therefore	always	be	used,	more	or	less,	to	make	the	best	use	out	of	available	resources.	
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1 Inledning		
I	 följande	 avsnitt	 presenteras	 bakgrunden	 till	 rapporten,	 syfte	 och	 mål,	 frågeställningar,	
avgränsningar	samt	den	metod	som	har	använts	under	arbetets	gång.	Till	sist	beskrivs	rapportens	
uppbyggnad	och	innehåll.		

1.1 Bakgrund		
I	Boverkets	byggregler	(BBR)	anges	de	brandtekniska	krav	som	ställs	på	byggnader	då	de	uppförs	
och	då	de	byggs	om.	Föreskrifterna	i	BBR	är	utformade	som	funktionskrav,	vilket	innebär	att	de	
beskriver	 vad	och	vilken	 skyddsnivå	 som	ska	uppnås,	men	specificerar	 inte	 exakt	hur	det	 ska	
uppnås,	enligt	Fallqvist	et	al.,	(2020).	Detta	gör	att	myndighetskraven	kan	uppnås	på	flera	olika	
sätt,	med	olika	för-	och	nackdelar	och	till	varierad	kostnad.		

Som	 utgångspunkt	 används	 förenklad	 dimensionering	 i	 de	 flesta	 projekt,	 enligt	 Frantzich,	 de	
Korostenski	och	Marberg	(2017).	En	svaghet	med	projektering	enligt	förenklad	dimensionering	
som	Lundin	(2001)	lyfter	är	att	det	i	vissa	fall	kan	leda	till	väldigt	konservativa	lösningar,	något	
som	kan	vara	kostsamt	och	därmed	anses	vara	olönsamt.		Kostnadseffektivisering	är	något	som	
är	betydelsefullt	 i	 samhället	 och	 enligt	Brandkonsulten	AB	 (2020)	mer	 eller	mindre	 aktuellt	 i	
nästan	samtliga	byggprojekt.	Som	brandingenjör	är	det	därför	en	stor	fördel	att	vara	medveten	
om	vilka	investerings-	och	förvaltningskostnader	som	olika	brandtekniska	lösningar	innebär	samt	
vilka	 andra	 fördelar	 som	 kan	 uppnås.	 Kanske	 finns	 det	 lösningar	 där	 man	 kan	 se	 att	 vissa	
investeringar	ger	”mer	brandskydd	för	pengarna”?	De	lösningar	som	ur	ett	ekonomiskt	hållbart	
perspektiv	ger	 en	brandteknisk	 lösning	 som	går	 i	 linje	med	 samhällets	nivå	bör	 vara	de	mest	
fördelaktiga	både	på	kort	och	lång	sikt.	

Ett	ytterligare	motiv	för	att	öka	kunskapsnivån	kring	kostnad/nytta	inom	branschen	är	att	olika	
brandtekniska	lösningar	i	samma	byggnad	och	verksamhet	kan	ge	en	tillfredställande	brand-	och	
utrymningssäkerhet	och	uppfylla	myndighetskraven,	men	till	olika	kostnader.	Att	öka	kostnaden,	
utan	att	nyttan	ökar	är	inte	lönsamt	och	finns	det	sätt	att	undvika	detta	på	vore	det	fördelaktigt.	
Möjligheten	att	jämföra	lösningarna	ur	ett	kostnad/nytta-perspektiv	kan	därför	utgöra	ett	viktigt	
beslutsunderlag	då	brandskyddet	ska	projekteras.	

1.2 Syfte	och	mål	
Syftet	med	examensarbetet	är	att	undersöka	kostnad	och	nytta	för	olika	brandtekniska	lösningar	
och	att	med	hjälp	av	detta	ta	fram	ett	verktyg,	där	utformningar	som	uppfyller	myndighetskraven	
kan	jämföras	med	varandra.	Resultatet	kan	sedan	användas	som	beslutsunderlag	för	att	kunna	
investera	i	det	mest	optimala	brandskyddet.	

Målet	med	arbetet	är	att	utveckla	en	modell	som	kan	användas	för	att	jämföra	kostnader	kopplade	
till	byggnadstekniskt	brandskydd	och	därmed	kunna	bedöma	vilken	åtgärd	som	är	bäst	ur	ett	
kostnad/nytta-perspektiv.	

1.2.1 Frågeställningar	
Följande	frågeställningar	har	undersökts	i	arbetet:		

§ Hur	kan	investeringar	kopplade	till	byggnadstekniskt	brandskydd	optimeras	i	syfte	att	
uppnå	myndighetskrav	på	ett	kostnadseffektivt	sätt?	
	

§ Hur	kan	en	modell	för	att	bedöma	byggnadstekniskt	brandskydd	i	förhållande	till	
kostnaden	för	det	formuleras?	
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1.3 Metodik		
Arbetet	 består	 av	 en	 problemlösande	 metodik,	 enligt	 de	 definitioner	 som	 Höst,	 Regnell,	 och	
Runesson	(2006)	beskriver.	Syftet	med	arbetet	är	således	att	hitta	en	lösning	på	ett	problem	som	
har	identifierats.	Problemet	som	detta	arbete	syftar	till	att	lösa	är	svårigheten	för	en	brandkonsult	
att	vid	projekteringen	kunna	jämföra	kostnadseffektiviteten	med	brandtekniska	utformningar	på	
ett	smidigt	och	tidseffektivt	sätt.		

Arbetet	består	av	tre	delmoment;	en	litteraturstudie,	datainsamling	samt	modellering.	Metoderna	
beskrivs	mer	ingående	under	respektive	rubrik	nedan.		

1.3.1 Litteraturstudie	
Arbetet	inleddes	med	en	litteraturstudie	med	syfte	att	skapa	kunskap	inom	det	aktuella	ämnet.	
Syftet	 med	 litteraturstudien	 var	 även	 att	 undersöka	 tidigare	 arbeten	 och	 studier	 inom	
kostnad/nytta	kopplat	till	brandskydd,	 för	att	kunna	använda	den	kunskap	och	slutsatser	som	
dragits	 av	 dessa.	 Den	 databas	 som	 främst	 användes	 för	 litteratursökning	 var	 LUBsearch.	
Litteratursökningen	 bedrevs	 systematiskt	 och	 dokumenterades	 i	 ett	 sökprotokoll	 för	 att	
säkerställa	 kvalitén	 och	 undvika	 dubbelarbete.	 Det	 kompletta	 sökprotokollet	 för	
litteratursökningen	visas	i	Bilaga	A	–	Sökprotokoll.	Den	litteratur	som	påträffades	vid	sökningen	
granskades	 överskådligt	 och	 en	 första	 bedömning	 om	 den	 ansågs	 vara	 relevant	 gjordes.	 Den	
litteratur	 som	 bedömdes	 vara	 väsentlig	 för	 arbetet	 lästes	 sedan	 noggrant.	 Från	 den	 utvalda	
litteraturen	 skapades	 en	 snöbollseffekt,	där	 litteraturens	 referenser	 granskades	 i	 hopp	om	att	
hitta	ytterligare	litteratur	att	använda	i	arbetet.		

Utöver	litteratursökningen	har	även	tips	på	litteratur	och	hemsidor	från	personer	i	omgivningen	
granskats.	 Litteraturen	 som	används	 i	 rapporten	består	 framför	 allt	 av	 vetenskapliga	 artiklar,	
rapporter,	 böcker	 samt	 hemsidor.	 Även	 lagar,	 förordningar	 och	 föreskrifter	 används	 som	
informationskällor.	I	viss	mån	har	även	kurslitteratur	från	tidigare	kurser	på	Brandingenjörs-	och	
Riskhanteringsprogrammet	använts	i	rapporten.	Resultatet	av	litteraturstudien	och	den	utvalda	
litteraturen	sammanfattades	sedan	i	kapitel	2-3	nedan.		

1.3.2 Modellering	
Då	 litteraturstudien	 färdigställts	övergick	arbetet	 till	nästa	steg;	modellering.	Syftet	med	detta	
moment	var	att	ta	fram	ett	verktyg	som	kan	användas	för	att	jämföra	brandtekniska	utformningar	
utifrån	kostnad/nytta.		

Detta	steg	skedde	delvis	parallellt	med	datainsamlingen,	då	dessa	moment	är	starkt	beroende	av	
varandra.	 Vid	 modellering	 finns	 enligt	 Höst,	 Regnell	 och	 Runesson	 (2006)	 tre	 viktiga	 steg;	
modelldesign,	implementation	och	validering.	För	att	öka	kvalitén	på	modellen	har	dessa	tre	steg	
följts.	Det	första	steget	var	modelldesign,	där	modellens	avgränsningar	fastställdes,	in-	och	utdata	
specificerades	 och	 abstraktionsnivån	 valdes.	 Då	 dessa	 ramar	 för	 modellen	 valts	 påbörjades	
datainsamlingen,	parallellt	med	modelleringen.		

Den	kunskap	och	information	som	tagits	fram	under	datainsamlingen	och	arbetets	gång	användes	
sedan	för	att	färdigställa	modellen.	Då	modellen	ansågs	vara	färdig	kontrollerades	den	genom	att	
användas	på	ett	verkligt	fall	för	att	säkerställa	att	den	var	användbar	samt	för	att	hitta	eventuella	
förbättringsområden.	 En	 ingående	 beskrivning	 av	 modelleringen	 och	 resultatet	 av	 denna	
presenteras	framöver	i	rapporten,	i	kapitel	4	och	6.		

1.3.3 Datainsamling		
Efter	att	det	första	steget	av	modelleringen	var	avklarat	och	ramarna	för	modellen	hade	fastställts	
påbörjades	arbetet	med	datainsamling.	I	samband	med	att	ramarna	för	modellen	fastställdes	lades	
även	grunden	 för	 vilken	data	 som	behövde	 samlas	 in.	Datainsamlingen	 inleddes	med	att	 vilka	
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grundläggande	uppgifter	som	behövde	samlas	in	för	att	kunna	konstruera	modellen	fastställdes	
och	nyckelpersoner	 samt	 företag	som	var	önskvärda	att	 få	 kontakt	med	 identifierades	 genom	
diskussion	med	den	externa	handledaren.	Därefter	kontaktades	dessa	personer	och	företag	för	en	
intervju.	 Totalt	 intervjuades	 åtta	 personer	med	 olika	 yrken	 och	 kunskapsområden.	 Intervjuer	
skedde	 både	 på	 en	 öppet	 riktad	 form	 samt	 halvstrukturerad	 form,	 enligt	 de	 definitioner	 som	
beskrivs	 av	Höst,	 Regnell	 och	 Runesson	 (2006).	 Att	 olika	 former	 användes	 beror	 på	 att	 vissa	
intervjuer	utfördes	med	syfte	att	utforska	byggbranschen	och	den	påverkan	brandskyddet	har	på	
olika	delar,	för	att	få	reda	på	vad	som	skulle	inkluderas	i	modelleringen.	Andra	intervjuer	utfördes	
i	syfte	att	samla	in	kvantitativa	data	att	använda	i	modelleringen.		

Utöver	intervjuer	har	datainsamling	även	skett	med	hjälp	av	litteratur	samt	diverse	prislistor	som	
har	påträffats	under	arbetets	gång.	En	ingående	beskrivning	av	datainsamlingen	och	resultatet	av	
denna	presenteras	framöver	i	rapporten,	i	kapitel	5.	

1.4 Avgränsningar		
I	arbetet	har	ett	antal	avgränsningar	gjorts:		

§ Rapporten	berör	endast	projektering	av	brandskydd	inom	Sverige	och	de	svenska	lagar	
och	regelverk	som	är	styrande.	Litteratur	från	andra	länder	har	dock	delvis	använts,	men	
endast	som	inspiration	och	kunskapsinhämtning	inom	området.			

§ Arbetet	omfattar	endast	nybyggnation	och	därmed	endast	krav	som	ställs	på	byggnader	
som	uppförs	i	dagsläget.		

§ I	 arbetet	 kommer	 endast	 byggnadstekniskt	 brandskydd	 att	 studeras.	 Organisatoriskt	
brandskydd	faller	inte	inom	ramarna	för	rapporten.		

§ Hur	 väl	 en	 brandteknisk	 lösning	 fungerar	 vid	 en	 eventuell	 brand	 kommer	 inte	 att	
analyseras	och	inkluderas	i	rapporten.	Alla	utformningar	av	brandskydd	som	rapporten	
omfattar	 ska	 uppfylla	 de	myndighetskrav	 som	 finns	 och	 uppfyller	 därmed	 samhällets	
kravnivå	gällande	brandskydd.		

1.5 Rapportens	innehåll		
Totalt	består	rapporten	av	nio	kapitel.	I	kapitel	2–3	presenteras	den	teori	som	framkom	under	
arbetets	litteraturstudie	och	ansågs	relevant.	Resultatet	av	litteraturstudien	har	delats	upp	i	två	
kategorier;	byggnadstekniskt	brandskydd	och	beslutsstöd	vid	brandskyddsinvesteringar.		

Kapitel	4	presenterar	de	förutsättningar	och	ramar	som	specificerats	inför	modelleringen.	Dessa	
har	sedan	använts	som	utgångspunkt	inför	datainsamlingen	och	modelleringen.		

Data-	och	kunskapsinsamlingen	presenteras	i	kapitel	5.	Här	beskrivs	hur	intervjuer	utförts	och	
den	information	som	framkom	under	intervjuer	sammanfattas.		

Verktyget	 som	 har	 tagits	 fram	 via	 modelleringen	 presenteras	 i	 kapitel	 6.	 Här	 beskrivs	 de	
antaganden	som	gjorts	och	hur	verktyget	är	utformat.	I	kapitel	7	utförs	en	fallstudie,	där	verktyget	
testas	på	ett	verkligt	objekt.			

Kapitel	8	och	9	består	av	diskussion	och	slutsats.	Här	diskuteras	arbetet	och	de	metoder	som	
använts	samt	förbättringar	av	arbetet	som	hade	varit	möjliga.	Frågeställningarna	som	undersökts	
i	arbetet	besvaras	och	diskuteras	i	detta	kapitel.	I	kapitel	9	presenteras	de	slutsatser	som	dragits	
av	arbetet	samt	förslag	på	fortsatt	forskning	inom	området	som	hade	varit	intressant.		

Avslutningsvis	presenteras	referenser	som	har	använts	i	arbetet	samt	bilagor	till	rapporten.		
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2 Byggnadstekniskt	brandskydd	
I	avsnitten	nedan	presenteras	lagstiftningen	som	styr	hur	det	byggnadstekniska	brandskyddet	ska	
utformas	i	Sverige	samt	metoder	som	kan	användas	vid	projektering	av	brandskydd.	

2.1 Styrande	lagstiftning		
Samhällets	krav	på	förebyggande	brandskydd	regleras	i	olika	lagar,	förordningar	och	föreskrifter.	
Enligt	Fallqvist	et	al.,	(2020)	är	följande	lagar	och	förordningar	de	viktigaste:		

§ Plan-	och	bygglagen	(PBL)	
§ Lagen	om	skydd	mot	olyckor	(LSO)	
§ Arbetsmiljölagen	(AML)	
§ Lagen	om	brandfarliga	och	explosiva	varor	(LBE)		

Av	ovanstående	lagar	är	PBL	den	lag	som	främst	är	styrande	för	projektering	av	byggnadstekniskt	
brandskydd.	Alla	byggnader	som	uppförs	och	byggs	om	i	Sverige	måste	följa	den	lagstiftning	och	
regler	som	finns.	De	grundläggande	kraven	anges	i	lag	(2010:900)	Plan-	och	bygglag	(PBL)	och	
tillhörande	förordning	(2011:338)	Plan-	och	byggförordning	(PBF).	Syftet	med	PBL	är	att	”främja	
en	 samhällsutveckling	 med	 jämlika	 och	 goda	 sociala	 levnadsförhållanden	 och	 en	 god	 och	
långsiktigt	hållbar	livsmiljö	för	människorna	i	dagens	samhälle	och	för	kommande	generationer”.		

För	 att	 göra	 kraven	 som	 ställs	 i	 PBL	 och	 PBF	 tydligare	 har	 Boverket	 som	 uppgift	 att	 ta	 fram	
föreskrifter	och	vägledningar	 för	byggande.	Detta	har	resulterat	 i	Boverkets	byggregler	 (BBR),	
Boverkets	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	tillämpning	av	europeiska	konstruktionsstandarder	
(EKS)	och	Boverkets	allmänna	råd	om	anmälan	för	åtgärder	som	inte	är	bygglovspliktiga	(VÄS).	I	
BBR	 anges	 de	 tekniska	 föreskrifter	 för	 hur	 byggnader	 ska	 byggas	 och	 i	 EKS	 anges	 kraven	 på	
byggnaders	 bärande	 konstruktioner.	 Utifrån	 dessa	 föreskrifter	 har	 även	 handböcker	 och	
vägledningar	tagits	fram.	I	Figur	1nedan	visas	den	hierarkiska	uppbyggnaden	av	regelverk	och	
tillhörande	dokument.		

	
Figur	1.	Hierarkisk	uppbyggnad	av	regelverk	och	tillhörande	dokument	vid	dimensionering	av	brandskydd.	Inspirerad	av	
(Frantzich,	de	Korostenski,	&	Marberg,	2017)	

Kraven	i	figuren	ovan	används	för	att	byggnader	ska	uppnå	den	miniminivå	som	samhället	ställer	
gällande	 brandsäkerhet.	 En	 byggnad	 som	 uppförs	 enligt	 dessa	 krav	 kan	 anses	 säker,	 utifrån	
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samhällets	 kravställning.	De	 lagar	och	 regelverk	 som	visas	 i	 Figur	1	kan	 endast	 ställa	 krav	på	
byggnaders	fysiska	utformning.	För	att	kunna	ställa	krav	på	organisatoriska	åtgärder	och	rutiner	
måste	annan	lagstiftning	användas,	till	exempel	LSO	eller	LBE.	Är	byggnaden	en	arbetsplats	ställs	
även	krav	på	brandskyddet	av	AML.	LSO	ställer	krav	på	byggnadens	brandsäkerhet	under	hela	
den	 tid	den	används.	Det	räcker	således	 inte	att	bygga	en	byggnad	enligt	byggreglerna,	 få	den	
godkänd	 för	 användning	 och	 sedan	 låta	 brandskyddet	 förfalla	 efter	 några	 år.	 Ett	 skäligt	
brandskydd	ska	 finnas	i	byggnaden	under	hela	dess	 livstid,	enligt	LSO.	 I	vissa	 fall	kan	även	en	
högre	säkerhetsnivå	än	myndighetskraven	bli	aktuell,	till	exempel	som	följd	av	försäkringskrav	
eller	av	egen	ambition	hos	byggherren.		

2.2 Projektering	av	brandskydd		
Följande	avsnitt	behandlar	projektering	av	brandskydd	och	de	metoder	som	kan	användas	vid	
projekteringen.		

Projektering	 av	 byggnadstekniskt	 brandskydd	 sker	 utifrån	 de	 lagar	 och	 regler	 som	 beskrivs	 i	
avsnitt	2.1	Styrande	lagstiftning	ovan.		Reglerna	är	funktionsbaserade	och	beskriver	vad	som	ska	
uppnås,	men	specificerar	inte	exakt	hur	det	ska	uppnås,	enligt	Fallqvist	et	al.,	(2020).	Detta	gör	att	
myndighetskraven	 kan	 uppnås	 på	 flera	 olika	 sätt.	 Projekteringen	 kan	 ske	 antingen	 genom	
förenklad	 dimensionering	 eller	 analytisk	 dimensionering.	 De	 två	 metoderna	 beskrivs	 mer	
ingående	under	respektive	rubrik	nedan.	Vid	projektering	av	brandskydd	kan	det	även	bli	aktuellt	
med	tekniska	byten,	detta	beskrivs	också	nedan.		

2.2.1 Förenklad	dimensionering		
Att	projektera	brandskydd	genom	förenklad	dimensionering	innebär	enligt	BBR	att	byggherren	
uppfyller	 föreskrifterna	 helt	 genom	 de	 lösningar	 och	 metoder	 som	 anges	 som	 allmänna	 råd.	
Förenklad	 dimensionering	 används	 som	 utgångspunkt	 i	 alla	 projekt,	 enligt	 Frantzich,	 de	
Korostenski	och	Marberg	(2017).	Föreskrifter	och	råd	följs	i	sin	helhet	och	avvikelser	från	dessa	
får	 inte	göras	 inom	ramen	 för	 förenklad	dimensionering.	Kraven	påverkar	både	utseendet	och	
begränsar	 möjligheterna	 att	 utforma	 byggnaden	 fritt.	 En	 svaghet	 med	 projektering	 enligt	
förenklad	 dimensionering	 som	 Lundin	 (2001)	 lyfter	 är	 att	 det	 i	 vissa	 fall	 kan	 leda	 till	 väldigt	
konservativa	lösningar,	något	som	kan	anses	vara	olönsamt.		

2.2.2 Analytisk	dimensionering	
Föreskrifterna	som	anges	i	BBR	måste	alltid	uppfyllas,	men	det	finns	möjlighet	att	göra	avsteg	från	
de	 allmänna	 råden.	 Avsteg	 från	 de	 allmänna	 råden	 ska	 alltid	 verifieras	 genom	 analytisk	
dimensionering	 för	 att	 säkerställa	 att	 likvärdig	 skyddsnivå	 som	 om	 de	 allmänna	 råden	 följts	
uppnås.	 Detta	 kan	 till	 exempel	 bli	 aktuellt	 då	 byggnaden	 har	 byggnadsklass	 Br0	 eller	 när	
byggherren	vill	utföra	en	alternativ	lösning	av	brandskyddet,	enligt	Frantzich,	de	Korostenski	och	
Marberg	(2017).	Verifieringen	ska	enligt	Boverket	(2020)	utföras	med	hjälp	av	något	av	följande	
alternativ:	

§ Kvalitativ	bedömning	
§ Scenarioanalys	
§ Kvantitativ	riskanalys	
§ En	kombination	av	metoderna	ovan		

Boverket	har	 tagit	 fram	ett	 särskilt	allmänt	 råd	 för	 analytisk	dimensionering,	BBRAD,	där	det	
framgår	hur	 verifieringen	bör	utföras.	 Syftet	med	BBRAD	är	 enligt	Boverket	 (2020)	att	 kunna	
verifiera	att	säkerheten	blir	lika	god	som	om	förenklad	dimensionering	används,	trots	avsteg	från	
de	allmänna	råden.		
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En	analytisk	dimensionering	får	givetvis	aldrig	leda	till	att	brandsäkerhetsnivån	inte	uppfylls.	Det	
bör	 enligt	 Lundin	 (2001)	 ställas	 högre	 krav	 på	 kontroll	 och	 dokumentation	 vid	 analytisk	
dimensionering	än	vid	förenklad	dimensionering.	I	Figur	2	visas	en	konceptuell	illustration	av	den	
säkerhetsnivå	 som	 enligt	 Lundin	 (2001)	 erhålls	 vid	 en	 brandteknisk	 projektering.	 Stapel	 1	
motsvarar	 förenklad	dimensionering,	 stapel	2	 visar	 analytisk	dimensionering	utan	kontroll	på	
osäkerheter	och	stapel	3	motsvarar	analytisk	dimensionering	men	med	kontroll	på	osäkerheter.	

	
Figur	2.	Osäkerhet	i	erhållen	säkerhetsnivå	vid	brandteknisk	projektering.	Inspirerad	av	(Lundin,	2001).	

Att	stapel	1	är	högre	än	stapel	3	förklarar	Lundin	(2001)	med	att	förenklad	dimensionering	i	vissa	
fall	leder	till	väldigt	konservativa	lösningar,	något	som	kan	vara	en	begränsande	faktor	ur	andra	
aspekter.	 Fördelen	 med	 en	 analytisk	 dimensionering	 med	 kontroll	 på	 osäkerheter	 är	 att	
brandskyddet	kan	optimeras,	men	samtidigt	uppfylla	samhällets	kravnivå.		

2.2.3 Tekniska	byten		
Vid	 projektering	 kan	 det	 bli	 aktuellt	 att	 utföra	 tekniska	 byten.	 Det	 innebär	 lättnader	 i	 de	
brandtekniska	kraven,	om	ett	automatiskt	släcksystem	installeras.	De	byten	som	kan	utföras	visas	
i	Tabell	1	nedan.		

Tabell	1.	Accepterade	tekniska	byten	om	ett	automatiskt	släcksystem	installeras.	(Fallqvist	et	al.,	2020)	

Åtgärd		 Avsnitt	i	BBR	
Längre	 tillåtna	 gångavstånd	 till	 utrymningsväg	 inom	 samtliga	
verksamhetsklassen	förutom	Vk3B	

5:331	

Krav	på	utrymningsplats	utgår		 5:336	
Lägre	krav	på	kablars	ytskiktklass	 5:527	
Lägre	 brandteknisk	 klass	 på	 brandcellsgränser	 i	 Br1-byggnader	 med	 hög	
brandbelastning	

5:531	

Lägre	brandteknisk	klass	på	dörrar	i	brandcellsgräns,	i	vissa	fall	 5:534	
Krav	på	brandteknisk	klass	på	tak/lanternin	intill	högre	belägen	fasad	utgår	 5:536	
Större	teaterscen	behöver	inte	utföras	som	egen	brandcell	 5:542	
Krav	 på	 sluss	 mellan	 storkök	 och	 utrymningsväg,	 respektive	 garage	 och	
utrymningsväg	utgår		

5:548	

Brännbar	fasadbeklädnad	godtas	i	Br1-byggnader	lägre	än	nio	våningar		 5:551	
Möjlighet	att	utföra	stora	byggnader	utan	krav	på	sektioneringar		 5:561	
Lägre	krav	på	brandgasventilationsarea	i	källare	 5:732	
Reduktion	av	bärverkskrav	på	byggnadsdelar	i	brandsäkerhetsklass	3,	4	&	5	 EKS	
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Vid	förenklad	dimensionering	får	två	tekniska	byten	enligt	Tabell	1	utföras	om	byggnadens	förses	
med	ett	automatiskt	släcksystem,	utan	att	bytena	behöver	verifieras.	Om	automatiskt	släcksystem	
redan	 är	 ett	 krav	 enligt	 BBR	 får	 endast	 ett	 tekniskt	 byte	 utföras	 inom	 ramen	 för	 förenklad	
dimensionering.	Vill	byggherren	utföra	fler	tekniska	byten	än	detta	måste	det	verifieras	med	hjälp	
av	analytisk	dimensionering.		

2.3 Samverkande	projektörer		
PBL	 och	 BBR	 ställer	 krav	 på	 hela	 byggnaden,	 inte	 bara	 brandskyddet,	 vilket	 gör	 att	 flera	
teknikkonsulter	är	inblandade	vid	byggnadens	projektering.	De	krav	som	ställs	på	brandskyddet	
kommer	 att	 påverka	 flera	 andra	 projektörer	 och	 utformningen	 av	 andra	 byggnadsdelar.	 De	
teknikkonsulter	 som	 berörs	 av	 brandskyddskrav	 är	 till	 exempel	 el-konstruktörer,	 VVS-
konstruktörer,	arkitekter	och	konstruktörer.	Brandkonsulten	presenterar	de	krav	som	ställs	på	
de	andra	disciplinerna	och	dessa	konsulter	ansvarar	sedan	själva	för	att	implementera	kraven	i	
sina	handlingar	och	utforma	sina	byggnadsdelar	så	att	även	brandskyddskraven	uppfylls.		

Det	är	viktigt	att	samarbetet	mellan	projektörerna	inleds	så	tidigt	som	möjligt	och	att	så	mycket	
information	 som	 möjligt	 delas	 i	 projektgruppen	 tidigt,	 enligt	 Becker	 (2000).	 Tidigt	 i	
projekteringen	är	de	 viktigt	 att	 föra	 en	dialog	projektörer	 emellan,	 så	 att	 stora	 förändringar	 i	
senare	skeden	av	projekteringen	begränsas.	Omfattande	ändringar	blir	mer	kostsamma	ju	senare	
i	projekteringen	de	införs,	enligt	Becker	(2000).	Kopplas	brandkonsulten	in	i	ett	sent	skede	när	
andra	projektörer	redan	har	tagit	fram	handlingar	för	sina	discipliner	kan	förändringar	på	grund	
av	 brandskyddskraven	 bli	 väldigt	 kostsamma.	 I	 Figur	 3	 nedan	 visas	 en	 schematisk	 bild	 över	
kostnadsökningen	det	medför	att	genomföra	en	ändring,	beroende	av	tiden	sedan	projekteringen	
påbörjades.	

	
Figur	3.	Kostnad	till	följd	av	ändringar	i	olika	skeden	av	projekteringen.	Inspirerad	av	Becker	(2000)	

Vikten	av	att	samarbetet	inleds	tidigt	är	något	som	flera	författare	lyfter	fram	som	en	väsentlig	
faktor.	Tidiga	kontakter	och	samråd	med	samverkande	projektörer	är	enligt	Fallqvist,	Klippberg	
&	Björkman	(2016)	nödvändigt	för	att	optimala	lösningar	ska	kunna	projekteras.	De	anser	även	
att	 det	 är	 viktigt	 att	 brandkonsulten	 fortlöpande	 deltar	 i	 projekteringen	 för	 att	 fånga	 upp	
förändringar	i	projekteringen	som	kan	få	stor	betydelse	för	brandskyddet.	En	förändring	som	en	
av	teknikkonsulterna	vill	implementera	kan	leda	till	att	andra	brandskyddskrav	ställs	på	en	annan	
byggnadsdel,	vilket	är	viktigt	att	fånga	upp.	I	Figur	4	nedan	visas	exempel	på	delar	inom	andra	
discipliner	 som	 påverkas	 av	 brandskyddets	 utformning,	 enligt	 Frantzich,	 de	 Korostenski	 och	
Marberg	(2017).		

Kostnad

Tid

+

Projektering
startar
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Figur	4.	Brandskyddets	påverkan	i	byggprojekteringen.	Inspirerad	av	Frantzich,	de	Korostenski	och	Marberg	(2017).	
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3 Beslutsstöd	vid	brandskyddsinvesteringar		
3.1 Beslutsfattande		
Det	finns	många	teorier	och	mycket	forskning	kring	hur	vi	människor	agerar	i	beslutssituationer.	
Något	 som	 de	 flesta	 teorier	 inom	 beslutsfattande	 är	 överens	 om,	 enligt	 Kahneman	 och	 Klein	
(2009),	är	att	människor	inte	agerar	rationellt	då	de	ska	fatta	beslut.	Olika	faktorer	kommer	att	
påverka	beslutsfattaren	och	leda	till	att	det	beslut	som	fattas	inte	alltid	är	helt	rationellt.	Faktorer	
som	kan	påverka	är	till	exempel	vilka	erfarenheter	personen	har	och	vilket	perspektiv	personen	
ser	situationen	från.		

Vid	 investeringar	 i	 brandskydd	 kan	 det	 finnas	 flera	 faktorer	 som	 påverkar	 utformningen,	
erfarenheter	hos	brandkonsulten	och	byggherren	kan	till	exempel	leda	till	att	en	viss	utformning	
väljs,	trots	att	det	kan	finnas	lösningar	som	är	mer	fördelaktiga.	Att	ett	fungerande	alternativ	hittas	
och	 sedan	 används	 är	 något	 som	 Kahneman	 och	 Klein	 (2009)	 menar	 är	 vanligt	 vid	
beslutssituationer.	Detta	leder	till	att	andra	alternativ	inte	ens	beaktas,	trots	att	de	hade	kunnat	
vara	mer	fördelaktiga.			

En	annan	 faktor	som	enligt	Lundin	och	Olsson	(2000)	kan	påverka	vilken	brandskyddslösning	
som	väljs	är	vem	som	fattar	beslut	om	utformningen	i	projekteringsskedet.	En	utformning	kan	se	
ut	att	vara	den	mest	kostnadseffektiva	vid	byggskedet,	men	senare	visa	sig	vara	dyrare	på	längre	
sikt	på	grund	av	ökade	kostnader	under	byggnadens	livstid.	Beroende	på	vilken	entreprenadform	
som	används	vid	uppförandet	av	byggnaden	och	vilket	perspektiv	som	utformningen	analyseras	
utifrån	 kan	 kostnadseffektiviteten	 hos	 investeringar	 variera.	 En	 entreprenör	 som	 endast	 är	
ansvarig	för	uppförandet	av	byggnaden	tar	troligtvis	inte	lika	stor	hänsyn	till	de	kostnader	och	
problem	som	kan	uppstå	i	förvaltningsskedet,	eftersom	detta	inte	kommer	att	påverka	hen	själv.	
Om	 beslutsfattaren	 i	 stället	 är	 en	 byggherre	 som	 även	 ska	 förvalta	 byggnaden	 då	 den	 är	
färdigställd	 har	 hen	 ett	 större	 incitament	 att	 ta	 hänsyn	 till	 kostnader	 både	 under	 bygg-	 och	
förvaltningsskedet.	 Vid	 val	mellan	 flera	 alternativ	 kommer	 beslutsfattaren	 vanligtvis	 välja	 det	
alternativ	som	är	mest	kostnadseffektivt	sett	ur	sitt	eget	perspektiv,	menar	Lundin	och	Olsson	
(2001).		

3.2 Kostnad/nytta-analys	
En	 metod	 för	 att	 jämföra	 och	 utvärdera	 tillgängliga	 alternativ	 på	 ett	 kvantitativt	 sätt	 vid	 en	
beslutssituation	 är	 att	 använda	 sig	 av	 kostnad/nytta-analys.	 Metoden	 är	 vanlig	 inom	
ekonomiområdet	men	har	även	spridit	sig	till	andra	sektorer	av	samhället.	Den	grundläggande	
principen	i	en	kostnad/nytta-analys	är	enligt	Mattsson	(2000)	att	om	nyttan	för	en	åtgärd	väger	
över	kostnaden	för	samma	åtgärd	så	ökar	åtgärden	välfärden	i	samhället.	Metoden	kan	användas	
för	 att	 undersöka	 om	 en	 åtgärd	 är	 lönsam	 ur	 ett	 kostnad/nytta-perspektiv	 samt	 fungera	 som	
beslutsunderlag	 då	 flera	 åtgärder	 jämförs	med	 varandra.	 Jämförelser	mellan	 åtgärder	 kan	 bli	
aktuellt	då	man	har	begränsade	resurser	och	vill	undersöka	vilken	åtgärd	som	är	mest	lönsam	och	
ger	bäst	effekt	utifrån	de	tillgängliga	resurserna.	Nedan	presenteras	de	steg	som	är	nödvändiga	
vid	en	kostnad/nytta-analys,	enligt	Mattsson	(2000):	

a) Fastställ	vilka	projekt	som	är	uttagna	till	”tävling”.	
b) Avgränsa	projekten	i	tid	och	rum.	
c) Identifiera	alla	relevanta	effekter	för	samhället	med	den	valda	avgränsningen.	
d) Värdera	fördelar	och	kostnader	vid	de	tidpunkter	de	infaller.	
e) Skapa	en	omvandlingsprincip	för	att	kunna	jämföra	fördelar	och	kostnader	som	infaller	

vid	 olika	 tidpunkter.	 Detta	 görs	 vanligen	 genom	 att	 fastställa	 en	 så	 kallad	 samhällelig	
diskonteringsränta.	

f) Etablera	 en	 princip	 för	 att	 hantera	 osäkerhet	 vad	 gäller	 effekterna	 (fördelarna	 och	
kostnaderna).	
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g) Dokumentera	relevanta	fördelningseffekter,	om	fördelarna	av	en	åtgärd	är	mycket	olika	
fördelade	i	samhället.	

För	en	mer	ingående	beskrivning	av	punkterna	ovan	hänvisas	till	Mattsson	(2000).		

En	 svårighet	 med	 denna	 typ	 av	 analys	 som	 Mattsson	 (2000)	 lyfter	 är	 att	 det	 kan	 vara	
problematiskt	att	kvantifiera	för-	och	nackdelar	som	en	åtgärd	medför.	Till	exempel	kan	det	vara	
svårt	att	sätta	ett	pris	på	buller	eller	utsikt	vid	bostadsbyggnation.	En	ytterligare	faktor	som	enligt	
Mattsson	(2000)	kan	vara	problematisk	vid	denna	typ	av	analys	är	att	tydliggöra	vem	åtgärden	är	
lönsam	för	och	inte.	I	grunden	så	anses	en	åtgärd	lönsam	om	nyttan	överväger	kostnaden	totalt	
sett,	men	beroende	på	vilket	perspektiv	 resultatet	 tolkas	 ifrån	kan	 lönsamheten	variera.	Trots	
dessa	begränsningar	kan	metoden	vara	användbar	och	underlätta	vid	en	beslutssituation.		

3.3 Investeringskalkyl	
Då	investeringar	av	olika	slag	ska	genomföras	och	då	kostnad/nytta	ska	kvantifieras	är	det	vanligt	
att	 använda	 en	 investeringskalkyl.	 Denna	 metod	 kan	 även	 användas	 vid	 investeringar	 i	
brandskydd.	 Tehler	 (2000)	 föreslår	 användandet	 av	 investeringskalkyler	 och	 presenterar	 en	
metod	 som	 innebär	 att	 nyttan	 av	 en	 brandskyddsinvestering	 värderas	 som	 en	 sänkning	 av	
framtida	kostnader	på	grund	av	brand.	Investeringskalkylen	kan	utföras	på	olika	nivåer,	beroende	
på	hur	stora	ekonomiska	skador	vid	en	brand	som	beaktas	i	kalkylen.	I	Tabell	2	nedan	visas	de	
kalkylnivåer	som	Tehler	(2000)	beskriver:		

Tabell	2.	Beskrivning	av	vilka	skador	som	beaktas	i	de	olika	kalkylnivåerna.	

Nivå	 Ekonomiska	skador	på	grund	av	brand	som	beaktas		
1	 Inga	skador	beaktas.		

- Kalkylen	tar	endast	hänsyn	till	kostnader	och	sänkning	av	kostnader	som	
är	 säkra,	 till	 exempel	 kostnaden	 för	 brandskyddssystemet	 och	
kostnadssänkningen	av	försäkringspremien.	

2	 Direkta	skador	och	primära	ekonomiska	följdskador	som	är	enkla	att	kvantifiera.		
- Kalkylen	 tar	 hänsyn	 till	 tillgångar	 som	 förstörs	 i	 branden	 och	 förlust	 av	

täckningsbidrag.	
3	 Samtliga	skador	beaktas	inklusive	strategisk	ekonomisk	följdskada.		

- Kalkylen	tar	hänsyn	till	alla	kostnader	kopplade	till	en	brand,	till	exempel	
ökade	marknadsföringskostnader	och	förlorande	marknadsandelar.		

	

Ju	 högre	 nivå	 på	 investeringskalkylen,	 desto	mer	 omfattande	 blir	 kalkylen.	 En	 högre	 nivå	 på	
kalkylen	 innebär	också	 att	skadekostnaderna	blir	svårare	 att	 kvantifiera,	 vilket	Tehler	 (2000)	
menar	medför	att	kalkylens	osäkerheter	blir	omfattande.		

Vid	budgetering	av	brandskydd	 föreslår	Zhang	(2016)	att	 investeringskostnaderna	delas	upp	 i	
hårda	och	mjuka	investeringar.	De	hårda	investeringarna	innefattar	kostnader	kopplade	till	det	
byggnadstekniska	 brandskyddet,	 till	 skillnad	 från	 de	 mjuka	 investeringarna	 som	 i	 stället	
innefattar	organisatoriska	kostnader	samt	kostnader	för	utbildning	och	information.	Till	följd	av	
de	avgränsningar	som	gjorts	i	denna	rapport	tas	endast	hänsyn	till	de	hårda	investeringarna.	Den	
totala	 kostnaden	 för	 det	 byggnadstekniska	 brandskyddet	 kan	 delas	 in	 i	 tre	 underkategorier;	
inköps-,	 installations-	 och	 underhållskostnader	 (Zhang,	 2016).	 Kostnader	 för	 inköp	 och	
installation	 infaller	 under	 byggskedet,	 medan	 underhållskostnader	 infaller	 under	
förvaltningsskedet.	För	att	bygga	robusta	lösningar	som	är	kostnadseffektiva	över	 tid	behöver	
både	bygg-	och	underhållskostnader	inkluderas	i	investeringskalkylen.		
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3.3.1 Livscykelkostnad	
Vid	uppförandet	av	en	byggnad	måste	kraven	i	BBR	uppfyllas.	Under	resterande	tid	av	byggnadens	
livstid	 ställs	 säkerhetskrav	 på	 byggnaden	 utifrån	 LSO.	 Enligt	 LSO	 ska	 ägaren	 eller	
nyttjanderättshavaren	av	en	byggnad	säkerställa	att	byggnaden	eller	anläggningen	har	ett	skäligt	
brandskydd.	Därmed	måste	brandskyddet	i	en	byggnad	fungera	under	hela	byggnadens	livstid	för	
att	 en	 tillräcklig	 säkerhetsnivå	 ska	 upprätthållas.	 Detta	 innebär	 att	 drift	 och	 underhåll	 måste	
skötas	kontinuerligt	så	länge	byggnaden	används.		

Driften	av	byggnaden	medför	att	kostnader	uppstår	under	kontinuerligt	under	byggnadens	hela	
livstid.	 En	 metod	 som	 enligt	 Lundin	 och	 Olsson	 (2000)	 kan	 användas	 för	 att	 ta	 hänsyn	 till	
kostnader	 för	brandskydd	under	en	byggnads	hela	 livstid	är	att	undersöka	livscykelkostnaden	
(LCC).	 Vid	 LCC-analyser	 inkluderas	 alla	 kostnader	 som	 uppstår	 under	 ett	 systems	 eller	 en	
byggnads	livslängd,	inte	bara	inköps-	och	installationskostnaden.	 	I	Figur	5	nedan	åskådliggörs	
syftet	 med	 en	 LCC-analys,	 där	 kostnaderna	 under	 ytan	motsvarar	 de	 kostnader	 som	 uppstår	
löpande	under	systemets	livslängd	och	som	lätt	kan	glömmas	bort	då	produkter	jämförs.		

	
Figur	5.	Isbergsmetoden	används	för	att	tydliggöra	syftet	att	undersöka	LCC.	Inspirerad	av	(IV	produkt,	2021).	

Ett	 exempel	 på	 byggnadsdel	 som	 brandskyddskraven	 påverkar	 är	 utformningen	 av	
ventilationssystemet,	se	Figur	4.	Vid	investeringar	i	ventilationsprodukter	kan	inköpet	i	vissa	fall	
stå	för	så	lite	som	10	%	av	den	totala	kostnaden,	enligt	IV	produkt	(2021).	Resterande	90	%	består	
av	kostnader	som	uppstår	under	systemets	 livstid,	vilken	 innebär	att	kostnadsjämförelser	blir	
missvisande	om	endast	inköpskostnaden	tas	hänsyn	till.		

I	 investeringskalkyler	 bör	 därför	 samtliga	 kostnader	 som	 uppstår	 under	 ett	 systems	 livstid	
inkluderas.	 Kostnader	 sker	 löpande	 och	 infaller	 vid	 olika	 tidpunkter,	 därmed	 krävs	 att	 en	
omräkning	 utförs.	 En	 metod	 för	 att	 göra	 det	 är	 kapitalvärdesmetoden	 (även	 kallad	
nuvärdesmetoden).	 Denna	 metod	 innebär	 att	 alla	 betalningar	 diskonteras	 till	 tidpunkten	 då	
byggnaden	uppfördes	(Lundin	&	Olsson,	2000).	Kostnader	för	drift	och	underhåll	kommer	uppstå	
efter	byggnadens	färdigställande,	dessa	diskonteras	därför	med	hjälp	av	kalkylräntan	för	att	ta	
hänsyn	till	inflation	och	avkastningskrav.	I	byggnaden	kan	det	även	finnas	komponenter	som	har	
en	kortare	livslängd	än	byggnaden	och	som	kräver	en	reinvestering	för	att	systemet	ska	fungera	
under	 byggnadens	 hela	 livstid,	 utöver	 kontinuerliga	 drift-	 och	 underhållskostnader.	 Denna	
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reinvestering	bör	också	 inkluderas	då	LCC	beräknas,	 enligt	 Lundin	och	Olsson	(2000).	 För	 att	
beräkna	totala	LCC	för	ett	system	används	ekvationen	nedan:			

	

LCC = A%&' +)
DU%

(1 + r)%

&

%01

+
A2

(1 + r)&3 	 Ekvation	1	

	

Där:		

A%&'	=	 Anskaffningskostnad	(byggkostnad)	
DU%	=	 Drift-	och	underhållskostnad	år	i	
A2	=	 Reinvesteringskostnad	
n5	=	 Komponentens	livslängd	
r	=	 Real	kalkylränta	
i	=	 Index	för	vilket	år	kostnaden	uppkommer	
	

Avvecklingskostnader	kan	även	inkluderas	då	LCC	beräknas,	men	dessa	kommer	inte	att	ingå	i	
denna	rapport	då	det	enligt	Lundin	och	Olsson	(2000)	inte	uppstår	några	särskilda	kostnader	som	
kan	 kopplas	 till	 brandskyddet	 vid	 rivning	 av	 en	 byggnad.	 Detta	 kan	dock	 behöva	 undersökas	
närmare	 i	 framtiden	 och	 eventuellt	 inkluderas	 i	 LCC-beräkningar	 för	 att	 även	 ta	 hänsyn	 till	
miljöaspekten	och	återbruk.			

3.4 Kostnad/nytta	och	investeringar	i	brandskydd	
Något	som	skiljer	investeringar	i	brandskydd	från	många	andra	typer	av	investeringar	är	att	det	
främsta	 syftet	 inte	 är	 att	 generera	 inkomster,	 syftet	 är	 i	 stället	 att	 uppnå	 krav	 som	 ställs	 på	
byggnationen	och	att	gardera	sig	mot	framtida	kostnader	vid	en	eventuell	brand.	Det	kan	dock	bli	
svårt	att	kvantifiera	nyttan	av	en	brandskyddsinvestering,	då	det	är	i	princip	omöjligt	att	veta	vilka	
typer	av	brandtillbud	som	en	specifik	byggnad	kommer	att	utstå	under	sin	livstid.		

Det	har	tidigare	gjorts	försök	att	kvantifiera	brandskydd	och	sätta	siffror	på	vad	en	investering	
kostar	 samt	hur	 stor	nytta	den	 riskreducerande	åtgärden	ger.	 Enligt	Hopkin	 et	 al.	 (2019)	har	
kostnad/nytta-analyser	 använts	 i	 flera	 länder	 för	 att	 avgöra	 om	 det	 är	 lönsamt	 att	 reglera	
lagstiftningen	 och	 till	 exempel	 lagstadga	 att	 sprinklersystem	 ska	 användas	 i	 vissa	 typer	 av	
verksamheter.	I	en	artikel	skriven	av	Hopkin	et	al.	(2019)	diskuteras	en	metod	för	kostnad/nytta-
analyser	som	utgår	ifrån	statistik	över	tidigare	bränder	i	den	specifika	verksamheten	i	landet	och	
kostnaden	 för	 dessa.	 Statistiken	 används	 för	 att	 räkna	 ut	 nyttan	 som	 kan	 uppnås	 genom	 att	
installera	 ett	 sprinklersystem,	 denna	 jämförs	 sedan	med	 kostnaden	 för	 installationen	 och	 ett	
index-värde	tas	fram.	För	en	mer	ingående	beskrivning	av	metoden	hänvisas	till	referensen.		

Även	i	Sverige	finns	exempel	på	tillfällen	då	kostnad/nytta-analyser	har	använts	för	att	utreda	om	
åtgärder	 bör	 lagstadgas.	 Dessa	 återfinns	 bland	 annat	 i	 Boverkets	 konsekvensutredningar	
(Boverket,	2020).	Utöver	Boverket	så	har	även	MSB	och	tidigare	Räddningsverket	använt	sig	av	
kostnad/nytta-analyser	 vid	 undersökningar.	 Exempel	 på	 tidigare	 kostnad/nytta-analyser	 som	
utförts	 finns	sammanställt	av	 Jaldell	(2018),	 som	 i	sin	rapport	undersöker	giltigheten	av	äldre	
studier.	En	viktig	aspekt	som	Jaldell	(2018)	lyfter	är	det	faktum	att	resultatet	i	flera	av	studierna	
bygger	 på	 ett	 genomsnitt	 och	 att	 en	 åtgärd	 således	 kan	 vara	 lönsam	 eller	 inte	 lönsam	 i	 vissa	
enskilda	fall,	trots	att	resultatet	av	studien	visar	det	motsatta.		

Kostnad/nytta-analyser	har	inte	bara	använts	för	att	reglera	lagkrav.	Tidigare	utförda	arbeten	har	
visat	att	det	finns	stora	möjligheter	att	spara	pengar	genom	att	använda	kostnad/nytta-analyser	
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och	jämföra	utformningar	av	byggnadstekniskt	brandskydd.	Lundin	och	Olsson	(2000)	hänvisar	
till	 en	 engelsk	 studie	 där	 kostnaden	 för	 att	 uppfylla	 myndighetskraven	 på	 brandskydd	 har	
studerats.	Ett	urval	av	den	sammanställning	av	resultatet	 från	studien	som	Lundin	och	Olsson	
(2000)	redovisar	i	sin	rapport	visas	i	tabellen	nedan.		

Tabell	3.	Byggkostnad	för	brandskydd.	Siffror	hämtade	från	Lundin	och	Olsson	(2000).	

Byggnadstyp	 Byggkostnad	 för	
brandskydd	
[kr/m2]	a	

Andel	 av	
byggkostnaden	a	

Livscykelkostnad	
[kr/m2]	a		

Lägenheter		
	

Alt.	1	
Alt.	2	
Alt.	3	

144	
128	
233	

2,5	%	
2,2	%	
4,0	%	

220	
201	
398	

Vårdhem	 	 411	 6,0	%	 712	
Hotell	 Alt.	1	

Alt.	2	
770	
268	

10,2	%	
3,6	%	

1342	
451	

Kontor,	 flera	
våningar	

	
Alt.	1	
Alt.	2	
Alt.	3	
Alt.	4	

Betong	
265	
258	
232	
231	

Stål	
422	
460	
433	
406	

Betong	
3,3	%	
3,2	%	
2,9	%	
2,9	%	

Stål	
5,4	%	
5,8	%	
5,5	%	
5,1	%	

Betong	
418	
401	
363	
325	

Stål	
584	
608	
570	
505	

Kontor,	
atrium	
Låg	byggnad	

Alt.	1	
Alt.	2	

286	
345	

2,8	%	
3,4	%	

452	
487	

Kontor,	
atrium	
Hög	byggnad	

Alt.	1	
Alt.	2		

643	
744	

5,3	%	
6,2	%	

999	
1099	

Varuhus	 Alt.	1	
Alt.	2	

11	
257	

0,2	%	
3,9	%	

28	
430	

Biograf	 Alt.	1	
Alt.	2	

344	
448	

3,8	%	
5,0	%	

549	
705	

Parkeringshus	 Alt.	1	
Alt.	2	
Alt.	3	
Alt.	4	

198	
176	
158	
148	

9,6	%	
8,6	%	
7,7	%	
7,2	%	

330	
287	
263	
213	

a	Direkt	omräkning	från	engelska	studien,	1£	=	13,50	SEK.		
	

I	 Tabell	 3	 kan	 man	 se	 att	 det	 för	 vissa	 verksamheter	 finns	 mycket	 pengar	 att	 spara	 på	 att	
projektera	 brandskyddet	 kostnadseffektivt.	 I	 vissa	 av	 verksamheterna	 kan	 man	 även	 se	 att	
brandskyddet	utgör	en	större	del	av	den	totala	byggkostnaden,	i	dessa	fall	finns	ett	ännu	större	
incitament	att	 dimensionera	kostnadseffektivt.	 I	 de	 två	 alternativa	utformningarna	 av	hotellet	
som	 presenteras	 tydliggörs	 även	 hur	 stor	 ekonomisk	 skillnad	 brandtekniska	 lösningar	 kan	
innebära.		

Lundin	 och	 Olsson	 (2000)	 har	 även	 utfört	 egna	 analyser	 över	 alternativa	 utformningar	 av	
brandskyddet	 på	 tre	 olika	 objekt.	 Alla	 utformningar	 som	 analyserats	 uppfyller	 de	 svenska	
myndighetskrav	som	ställs	på	brandskyddet	i	de	specifika	fallen.	Även	på	dessa	objekt	kan	man	
se	en	stor	ekonomisk	skillnad	mellan	brandtekniska	lösningar.	Ett	exempel	från	rapporten	visas	i	
Tabell	 4	 nedan.	 I	 detta	 fall	 har	 fem	 olika	 utformningar	 av	 brandskyddet	 i	 ett	 kontorshus	
analyserats.	 Utformningarna	 har	 rangordnats	 utifrån	 hur	 kostsamma	 de	 är	 både	 gällande	
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byggkostnad	och	LCC,	där	1	är	det	minst	kostsamma	och	5	det	mest	kostsamma.	För	en	ingående	
beskrivning	av	resultaten	hänvisas	till	Lundin	och	Olsson	(2000).	

Tabell	4.	Kostnad	och	rangordning	av	brandtekniska	lösningar	av	ett	kontorshus.	Siffror	hämtade	från	Lundin	och	Olsson	
(2000).	

Kontorshus	 Byggherren	 Entreprenören	
LCC	 Rangordning	 Byggkostnad	 Rangordning	

Utformning	1	
Förenklad	dimensionering	
med	utrymningslarm	

1	692	000	kr	 5	 1	105	000	kr	 3	

Utformning	2	
Förenklad	dimensionering	
med	 vattensprinkler-
anläggning	

1	409	000	kr	 4	 1	705	000	kr	 5	

Utformning	3	
Aktivt	 brandskydd	 med	
automatiskt	brandlarm	

757	000	kr	 3	 1	030	000	kr	 2	

Utformning	4	
Aktivt	 brandskydd	 med	
vattensprinkleranläggning	

-19	000	kr	 2	 1	345	000	kr	 4	

Utformning	5	
Aktivt	 brandskydd	 med	
automatiskt	 brandlarm	
och	 reducerat	 antal	
utrymningsvägar	

-671	000	kr	 1	 670	000	kr	 1	

	

I	 tabellen	 ovan	 syns	 tydligt	 den	 ekonomiska	 vinning	 som	 kan	 uppnås	 genom	 att	 projektera	
kostnadseffektivt	 samtidigt	 som	 de	 säkerhetskrav	 som	 ställs	 på	 byggnaden	 uppnås.	 Att	 ett	
negativt	värde	för	LCC	erhålls	innebär	att	utformningen	leder	till	att	intäkterna	för	byggnaden	kan	
öka,	 förklarar	 Lundin	 och	 Olsson	 (2000).	 I	 det	 fall	 som	 visas	 i	 Tabell	 4	 ovan	 leder	 två	 av	
utformningarna	till	att	yta	frigörs,	som	kan	hyras	ut	och	därmed	generera	intäkter.		

Enligt	Lundin	och	Olsson	(2000)	är	strävan	efter	en	hög	personsäkerhet	i	byggnaden	sällan	en	
drivkraft	hos	vare	sig	byggherre	eller	entreprenör,	brandskyddet	ses	i	stället	som	ett	krav	från	
myndigheter	som	måste	uppfyllas	för	att	byggnaden	ska	få	tas	i	drift.	Vidare	menar	Lundin	och	
Olsson	att	aktörerna	inte	bortser	helt	från	personsäkerheten,	men	kostnaden	för	brandskyddet	är	
endast	en	liten	del	av	den	totala	kostnaden	och	en	optimering	av	brandskyddet	tar	både	tid	och	
kostar	mycket	pengar,	vilket	i	slutändan	kan	leda	till	en	suboptimering	av	den	totala	kostnaden.	
Att	ha	möjlighet	att	jämföra	brandtekniska	lösningar	på	ett	enkelt	sätt	utan	att	tidsåtgången	blir	
för	 stor	 skulle	 kunna	 minska	 denna	 suboptimering	 och	 leda	 till	 en	 mer	 kostnadseffektiv	
dimensionering.		

De	resultat	och	siffror	som	Lundin	och	Olsson	(2000)	presenterar	och	som	anges	i	Tabell	3	och	
Tabell	4	ovan	är	relativt	gamla,	vilket	gör	att	samma	resultat	troligtvis	inte	hade	fåtts	om	studien	
hade	 utförts	 idag.	 De	 är	 dock	 intressanta	 och	 relevanta	 ändå,	 då	 de	 visar	 på	 hur	 stora	
kostnadsskillnader	som	godkända	brandtekniska	utformningar	av	en	och	samma	byggnad	kan	
medföra.	 BBR	 består	 fortfarande	 av	 funktionsbaserade	 krav	 och	 godkänner	 därmed	 att	
säkerhetsnivån	uppfylls	på	olika	sätt,	som	högst	troligt	fortfarande	medför	olika	stora	kostnader	
och	kan	vara	intressanta	att	jämföra	med	varandra.		
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4 Förutsättningar	för	modellering		
Det	första	steget	i	att	skapa	en	modell	är	modelldesign,	enligt	Höst,	Regnell	och	Runesson	(2006).	
Modelleringen	i	detta	arbete	inleddes	därför	med	att	modellens	avgränsningar	fastställdes,	in-	och	
utdata	specificerades	och	abstraktionsnivån	valdes.	I	Figur	6	nedan	visas	det	sammanhang	där	
modellen	 fram	 är	 tänkt	 att	 användas	 och	 som	 utgicks	 ifrån	 då	 ramarna	 för	 modelleringen	
specificerades.		

	
Figur	6.	Sammanhang	där	modellen	är	användbar.	

De	 förutsättningar	 och	 kriterier	 som	 togs	 fram	 i	 detta	 skede	 och	 som	 vidare	 använts	 som	
utgångspunkt	för	modelleringen	och	datainsamlingen	presenteras	i	avsnitt	4.1-4.3	nedan.	

4.1 Omfattning		
§ Kostnad/nytta-analysen	som	genomförs	i	modellen	ska	vara	applicerbar	på	den	aktuella	

byggnaden	och	de	alternativa	utformningar	som	finns	i	det	specifika	fallet.	Att	generella	
slutsatser	kring	byggnadstypen	ska	kunna	dras	är	inte	ett	krav	som	modellen	syftar	till	att	
uppfylla.			

Flera utformningar av 
brandskyddet är möjliga

Brandkonsult blir inkopplad i 
byggprojekt och startar 

projekteringen

Brandkonsult vill jämföra 
alternativen och undersöka 

kostnad/nytta

Modellen används för att få ett 
bättre beslutsunderlag

Beslut fattas 
om vilken 

brandteknisk 
utformning 

som ska 
användas

Byggnaden projekteras 
färdigt och byggs så 

småningom
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§ Modellen	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 kostnader	 och	 nyttor	 som	 förväntas	 uppkomma	 under	
byggnadens	hela	livslängd.		

§ Kostnaderna	som	ingår	i	kalkylen	ska	inte	nödvändigtvis	representera	totalkostnaden	för	
brandskyddet,	 modellen	 ska	 främst	 visa	 kostnadsskillnaden	 mellan	 de	 alternativa	
utformningarna	som	jämförs.		

§ Modellen	 är	 inte	 är	menad	att	 fungera	 som	 fullständigt	underlag	 för	budgetering	 eller	
ekonomisk	planering.	Syftet	är	i	stället	att	jämföra	utformningar	där	flera	alternativ	finns	
tillgängliga	och	underlätta	beslutssituationer	vid	projekteringen.		

4.2 Användarvänlighet	
§ Modellen	ska	vara	lätt	att	använda	för	en	brandkonsult	med	grundläggande	kunskaper	om	

kalkylprogram.		
§ Modellen	ska	inte	vara	tidsödande,	så	att	den	kostnadsoptimering	av	brandskyddet	som	

förhoppningsvis	 uppnås	 totalt	 sett	 leder	 till	 en	 suboptimering	 på	 grund	 av	 högre	
projekteringskostnader.		

4.3 Avgränsningar	och	begränsningar	
§ Eftersom	 modellen	 endast	 avser	 att	 jämföra	 hur	 brandskyddet	 utformas	

kostnadseffektivt,	i	linje	med	samhällets	kravnivå	kommer	kalkyl-nivå	1	enligt	Tabell	2	att	
användas.	Inga	skadekostnader	kommer	att	inkluderas	i	modellen.	Att	denna	nivå	används	
i	rapporten	beror	på	de	avgränsningar	som	har	gjorts	i	arbetet,	där	syftet	endast	är	att	
kostnadseffektiviteten	 hos	 lösningar	 som	 uppfyller	 myndighetskraven	 ska	 kunna	
jämföras.		

§ Alla	kostnader	och	nyttor	ska	utgå	ifrån	ett	nybygge	i	Sverige	där	brandskyddet	installeras	
direkt	då	byggnaden	uppförs.	Eventuella	förändringar	av	kostnader	eller	nyttor	som	hade	
kunnat	uppstå	om	det	 i	 stället	 vad	 en	ombyggnation	 eller	 en	ändring	kommer	 inte	 att	
inkluderas.		

§ Modellen	ska	inte	användas	för	att	avgöra	om	en	utformning	är	lönsam	eller	inte,	den	ska	
jämföra	 lösningar	 för	 att	 se	 vilken	 som	 är	 mest	 kostnadseffektiv.	 En	 investering	 i	
brandskydd	kommer	alltid	att	behöva	göras	vid	uppförandet	av	byggnader	på	grund	av	de	
myndighetskrav	som	finns,	oavsett	om	den	anses	lönsam	eller	ej.	
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5 Data-	och	kunskapsinsamling	
I	följande	avsnitt	presenteras	tillvägagångssätt	samt	resultat	av	den	datainsamling	som	utförts.	
Syftet	 med	 datainsamlingen	 har	 varit	 att	 samla	 in	 kunskap	 och	 data	 för	 att	 kunna	 utföra	
modelleringen.	 Som	 grund	 för	 datainsamlingen	 ligger	 därmed	 de	 förutsättningar	 som	 anges	 i	
avsnitt	4	Förutsättningar	för	modellering.		

Datainsamlingen	har	skett	både	genom	intervjuer	samt	med	hjälp	av	litteratur	som	erhållits	från	
respondenterna.	Innan	intervjuer	påbörjades	togs	en	skiss	över	modellen	och	dess	innehåll	fram,	
för	att	få	en	tydligare	bild	av	vad	som	var	viktigt	att	får	svar	på	av	respondenterna	samt	för	att	ha	
en	möjlighet	att	diskutera	verktyget	och	få	förslag	på	förändringar.	I	samband	med	detta	togs	även	
ett	 underlag	 fram	 där	 byggnadsdelar	 och	 tekniska	 installationer	 som	 påverkas	 av	
brandskyddskrav	 och	 som	 bör	 inkluderas	 i	 verktyget	 listades.	 Detta	 underlag	 grundades	 på	
uppgifter	som	framkommit	under	litteraturstudien,	handböcker	som	finns	inom	branschen	samt	
med	hjälp	från	den	externa	handledaren.	Därefter	kontaktades	personer	och	företag	med	kunskap	
inom	dessa	områden	och	 intervjuer	bokades	 in.	Målet	 var	att	 intervjua	minst	 en	person	 inom	
varenda	av	de	vanligaste	discipliner	där	brandskyddskraven	påverkar	utformningen	väsentligt.	
Totalt	kontaktades	15	personer	och	blev	tillfrågade	om	en	intervju	och	av	dessa	ställde	åtta	upp	
och	intervjuades.		

Intervjuer	har	skett	både	öppet	riktade	och	halvstrukturerade	enligt	de	definitioner	som	Höst,	
Regnell,	och	Runesson	(2006)	beskriver.	Att	olika	former	användes	beror	på	att	vissa	intervjuer	
utfördes	med	syfte	att	utforska	byggbranschen	och	hur	de	vanligtvis	arbetar	med	kostnad/nytta	
och	beräkning	av	detta	samt	vilken	påverkan	brandskyddskrav	har	på	olika	delar,	för	att	få	reda	
på	vad	som	skulle	inkluderas	i	modelleringen	och	verktyget.	Andra	intervjuer	utfördes	i	syfte	att	
samla	in	kvantitativa	data	att	använda	i	modellen,	till	exempel	vad	kostnaden	eller	livslängden	är	
för	 en	 viss	 komponent,	 samt	 för	att	 undersöka	hur	kostnaden	 för	 komponenter	beräknas.	Det	
övergripande	syftet	med	 intervjuerna	var	att	samla	 in	kunskap	om	brandskyddskomponenter,	
vad	som	är	viktigt	att	inkludera	då	kostnad/nytta	kopplat	till	brandskydd	ska	beräknas	samt	vilka	
följdeffekter	en	viss	brandteknisk	lösning	ger,	för	att	kunna	utföra	modelleringen	och	ta	fram	ett	
så	bra	verktyg	som	möjligt.	En	sammanställning	av	de	intervjufrågor	som	ställdes	visas	i	Bilaga	B	
–	Intervjufrågor.	I	vissa	fall	följdes	även	intervjuerna	upp	med	kompletterande	frågor	samt	svar	
på	frågor	som	respondenten	inte	kunde	ge	direkt.		

Varje	intervju	inleddes	med	att	arbetet	beskrevs,	för	att	ge	respondenten	en	tydlig	bild	av	syftet	
med	 intervjun	 samt	 vad	 som	 eftersöktes.	 Därefter	 fick	 respondenten	 beskriva	 sig	 själv,	 sin	
erfarenhet	och	yrkesroll,	för	att	skapa	förståelse	för	hens	perspektiv.	För	att	undvika	att	någon	av	
respondenterna	eller	företaget	de	arbetar	på	känner	sig	uthängda	har	varje	person	tilldelats	ett	
alias	med	en	 tillhörande	beskrivning	 som	har	 använts	 i	 rapporten.	 I	 Tabell	5	nedan	 redovisas	
beskrivningen	samt	tillhörande	alias	av	respektive	respondent.		

Tabell	5.	Alias,	kategori	och	beskrivning	av	de	intervjuade	personerna.	

Alias			 Beskrivning	av	respondent		 Kategori	
R1	 Arbetar	 som	 projektchef	 på	 ett	 av	 Sveriges	 största	 byggföretag	 och	

räknar	på	byggkostnader	i	alla	olika	skeden	av	projekt.	Hen	är	utbildad	
byggingenjör,	 har	 ca	 25	 års	 erfarenhet	 av	 byggbranschen	 och	 har	
tidigare	arbetat	som	bland	annat	kalkyleringsingenjör.		

Bygg	

R2	 Arbetar	som	platschef	på	ett	entreprenadföretag	och	har	bland	annat	
som	 arbetsuppgift	 att	 se	 över	 kostnader	 i	 byggskedet	 och	 öka	
kostnadseffektiviteten.	Hen	har	högskoleutbildning	inom	bygg	och	har	
ca	20	år	i	branschen.		

Bygg	
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R3	 Arbetar	som	projektledare	och	ansvarar	för	olika	typer	av	byggprojekt.	
I	hens	roll	ingår	bland	annat	ekonomisk	planering	och	uppföljning	vid	
projekten.	Hen	är	utbildad	byggingenjör	och	har	ca	25	år	i	branschen.		

Bygg	

R4	 Är	VD	för	ett	företag	som	erbjuder	produkter	och	tjänster	inom	brand,	
till	exempel	brand-	och	utrymningslarm.	Hen	arbetar	bland	annat	med	
att	 projektera	 utformningen	 av	 brand-	 och	 utrymningslarm	 samt	
budgetering	av	dessa.	Har	över	20	års	erfarenhet	inom	branschen.		

Brand-	 och	
utrymnings-
larm	

R5	 Arbetar	 som	 VVS-konsult	 på	 ett	 företag	 och	 fungerar	 som	
uppdragsansvarig	 vid	 olika	 byggnadsprojekt.	 Hen	 projekterar	
utformningen	 på	 ventilationssystem	 och	 har	 över	 20	 års	 erfarenhet	
inom	branschen.		

Ventilation	

R6	 Arbetar	som	projektledare	på	ett	fastighetsbolag	som	utvecklar	ett	stort	
markområde.	 Hen	 ansvarar	 för	 flera	 stora	 byggnadsprojekt	 samt	 är	
delaktig	 i	uthyrning	och	 förvaltning	av	 fastigheter.	Hen	har	även	 lång	
erfarenhet	som	byggentreprenör.		

Förvaltning	

R7	 Arbetar	 med	 sprinklersystem	 och	 projekterar	 utformningar	 samt	
räknar	 på	 kostnaden	 för	 dessa.	 Har	 över	 20	 års	 erfarenhet	 inom	
sprinklerbranschen.		

Sprinkler	

R8	 Hen	har	grundat	ett	konsultföretag	inom	elbranschen	och	arbetar	där	
som	 el-konsult.	 I	 arbetet	 ingår	projektering	 av	 elinstallationer	 i	 olika	
typer	av	verksamheter.		Hen	har	över	30	års	erfarenhet	inom	branschen.		

El	

	

Resultaten	från	intervjuerna	och	respondenterna	har	delats	in	i	kategorier,	utifrån	vilken	disciplin	
respondenten	 tillhör.	 De	 kategorier	 som	 valdes	 var	 Bygg,	 El,	 Ventilation,	 Sprinkler,	 Övrigt	
brandskydd	och	Förvaltning.	Vid	uppdelning	utgicks	delvis	ifrån	Figur	4,	men	Konstruktion	och	
Arkitektur	bedöms	täckas	in	av	kategorin	Bygg.	Övrigt	brandskydd	och	Förvaltning	har	lagts	till,	
då	 arbetet	 omfattar	 byggnadens	 hela	 livslängd	 och	 inte	 bara	 byggskedet.	 Information	 som	
erhållits	inom	varje	kategori	och	ansetts	relevant	för	arbetet	presenteras	under	respektive	rubrik	
nedan.		

5.1 Bygg		
De	 första	 tre	 intervjuerna,	 där	 R1,	 R2	 och	 R3	 intervjuades,	 utfördes	med	 syfte	 att	 undersöka	
byggbranschen	och	hur	man	arbetar	med	kostnadskalkylering,	kostnad/nytta	och	brandskydd.	I	
intervjuerna	diskuterades	vilka	metoder	som	används	och	hur	respondenterna	går	till	väga	då	de	
beräknar	och	samlar	in	kostnader.	Vid	dessa	intervjuer	mottogs	tips	på	kalkylböcker	och	litteratur	
med	 kostnadssammanställningar.	 R1	 förklarade	 att	 de	 flesta	 som	 räknar	 på	 byggkostnader	
använder	sig	av	kalkylböcker.	Dessa	böcker	tas	fram	av	olika	företag	som	kontinuerligt	samlar	in	
och	 uppdaterar	 kostnader	 för	 byggnadsdelar	 och	 komponenter,	 till	 exempel	
kvadratmeterkostnaden	 för	 en	 viss	 typ	 av	 vägg.	 Entreprenörer,	 konsulter	 och	 andra	 som	 är	
intresserade	 kan	 sedan	 köpa	 kalkylboken,	 antingen	 som	 en	 onlinebok	 eller	 tryckt	 bok,	 och	
använda	 den	 då	 de	 budgeterar	 kostnaderna	 för	 ett	 bygge.	 En	 viktig	 aspekt	 som	 R1	 lyfte	 då	
kalkylböcker	och	kostnader	diskuterades	är	att	i	princip	alla	företag	har	rabatter	på	de	kostnader	
som	 anges	 i	 kalkylböcker	 och	 à-prislistor.	 Hur	 mycket	 rabatt	 varierar	 mellan	 produkter	 och	
företag,	men	det	kan	handla	om	upp	till	40%	rabatt,	vilket	gör	att	de	kostnader	som	oftast	anges	
är	betydligt	högre	än	vad	byggföretagen	egentligen	betalar.		Ett	företag	kan	sälja	samma	produkt	
men	till	olika	priser	till	olika	kunder,	vilket	gör	att	à-prislistor	i	vissa	fall	kan	vara	missvisande.		

Hur	dessa	tre	respondenter	beräknade	byggkostnader	i	olika	skeden	av	projekt	varierade	delvis.	
R1	berättade	att	hen	och	hens	kollegor	alltid	har	som	ambition	att	detaljräkna	kostnaden,	i	alla	
skeden	av	projektet.	De	använder	sig	främst	av	kalkylverktyg	och	räknar	det	mesta	i	kostnad	per	
m,	m2	eller	pris	per	komponent.	Kostnaden	för	till	exempel	en	vägg	eller	ett	bjälklag	beräknas	med	



19	
	

ett	 kvadratmeterpris	 för	 den	 konstruktion	 som	 ska	 byggas,	 medan	 kostnaden	 för	 en	 trappa	
beräknas	i	antal	meter	eller	antal	våningar.	R1	berättade	även	att	de	försöker	att	använda	sig	av	
brandkonsulter	 så	 tidigt	 som	 möjligt	 i	 projekten,	 för	 att	 på	 så	 sätt	 få	 hjälp	 med	 alternativa	
utformningar	för	att	spara	pengar.	Finns	en	brandskyddsbeskrivning	i	ett	tidigt	skede	utgår	man	
ifrån	den,	annars	är	det	vanligt	att	en	brandkonsult	kontaktas	för	att	tydligare	få	en	bild	av	kraven	
från	den	brandtekniska	utformningen,	enligt	R1.		

R2	 arbetar	 främst	 med	 flerbostadshus	 men	 även	 hen	 detaljräknade	 i	 de	 flesta	 skeden	 av	
projekteringen.	 Hen	 arbetar	 tätt	 med	 brandkonsulter	 och	 berättar	 att	 de	 ofta	 används	 som	
bollplank	vid	projekteringen,	eftersom	R2	upplever	att	byggreglerna	många	gånger	ställer	krav	
som	ger	höga	kostnader	utan	att	säkerhetsnivån	nödvändigtvis	blir	högre.		

I	stället	för	att	detaljräkna	finns	möjligheten	att	använda	sig	av	schablonkostnader	för	olika	typer	
av	verksamheter,	något	som	R3	och	hens	kollegor	i	många	fall	gör	då	de	räknar	på	kostnader	i	ett	
tidigt	skede.	Då	beräknas	den	totala	byggkostnaden	utifrån	hur	stor	yta	och	vilken	verksamhet	
som	ska	byggas.	I	ett	tidigt	skede	anser	R3	att	denna	metod	kan	vara	tillräckligt	bra	för	att	få	en	
indikation	på	kostnaden,	men	hen	poängterar	också	att	det	finns	vissa	brister	med	att	endast	utgå	
från	 ytan	 som	 ska	 byggas.	 Vid	 användning	 av	 denna	 metod	 tas	 ingen	 hänsyn	 till	
kostnadsvariationer	 som	brandskyddskraven	kan	medföra,	 utan	kostnaden	 för	 till	 exempel	 en	
kontorsbyggnad	 anges	 som	 ett	 fast,	 schablonmässigt	 värde	 per	 kvadratmeter.	 Längre	 fram	 i	
projekteringen	beräknas	kostnaderna	dock	mer	detaljerat	utifrån	den	specifika	byggnaden.		

Möjligheten	 att	 påverka	 utformningen	 av	 byggnaden	 kommer	 enligt	 R1	 och	 R3	 att	 variera	
beroende	på	vad	beställaren	beställt	samt	vilken	entreprenadform	som	används	i	projektet.	I	vissa	
fall	 är	 entreprenören	 styrd	 av	 tidigare	 projektering	 och	 möjligheten	 att	 göra	 ändringar	 i	
projekteringen	 är	 begränsad.	 Det	 kan	 till	 exempel	 finnas	 krav	 på	 den	 framtida	
energiförbrukningen	i	byggnaden,	vilket	gör	att	en	lösning	som	är	dyrare	att	bygga	men	billigare	
under	 byggnadens	 drift	 måste	 väljas.	 Om	 entreprenören	 endast	 är	 ansvarig	 för	 att	 bygga	 en	
byggnad	och	inte	är	hårt	styrd	av	beställaren	analyserar	de	vanligtvis	inte	hur	komponenter	och	
utformningar	kommer	påverka	kostnaden	under	byggnadens	livslängd,	enligt	R1.	Då	väljs	oftast	
den	lösning	som	uppfyller	kraven	och	är	mest	kostnadseffektiv	att	bygga.	

Nyckeln	till	att	dimensionera	kostnadseffektivt	är	enligt	R1	att	samarbeta	och	vara	kreativ.	Hen	
anser	sig	har	bra	koll	på	vad	saker	kostar,	men	saknar	expertkunskapen	inom	brandskydd	och	
hur	det	kan	utformas,	något	som	brandkonsulten	bör	ha	istället.	Även	R2	och	R3	upplever	att	det	
finns	många	fördelar	med	att	samarbeta	tätt	med	en	brandkonsult	som	är	samarbetsvillig	och	har	
kunskap	om	vad	åtgärder	kostar	och	vilka	fördelar	som	finns	med	olika	utformningar.		På	så	sätt	
kan	projektörerna	tillsammans	ta	fram	lösningar	som	totalt	sett	är	kostnadseffektiva	samtidigt	
som	de	uppfyller	de	krav	som	ställs	på	byggnaden.		

5.2 El	
Det	finns	flera	elinstallationer	som	brandskyddskraven	kan	komma	att	påverka.	En	av	de	mest	
omfattande	installationerna	kopplat	till	brandskydd	är	brand-	och	utrymningslarm.	För	att	få	en	
så	noggrann	bild	som	möjligt	av	brand-	och	utrymningslarm	har	detta	undersökts	separat	 (se	
avsnitt	5.2.1),	utöver	de	andra	elinstallationer	som	finns.	För	att	kartlägga	hur	brandskyddskrav	
påverkar	utformningen	av	övriga	elinstallationer	intervjuades	R8.		

Nödbelysning	 och	 vägledande	markeringar	 är	 två	 typer	 av	 elinstallationer	 som	 är	 en	 följd	 av	
brandskyddskrav	som	ställs	på	en	byggnad.	Denna	typ	av	belysning	ska	fungera	i	händelse	av	en	
brand	eller	strömavbrott,	vilket	ställer	krav	på	elförsörjningen.	Enligt	R8	kan	strömförsörjningen	
till	dessa	säkerställas	antingen	genom	ett	centralt	batteri	som	försörjer	flera	belysningsarmaturer	
eller	 via	 ett	 lokalt	 batteri	 i	 respektive	 komponent.	 Att	 säga	 en	 exakt	 siffra	då	det	 ena	 är	mer	
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kostnadseffektivt	än	det	andra	är	enligt	R8	svårt	eftersom	det	kan	variera,	men	det	finns	vissa	
faktorer	 att	 utgå	 ifrån.	 Om	 det	 är	 en	 mindre	 byggnad	 med	 ett	 fåtal	 skyltar	 eller	
belysningsarmaturer	kan	det	bli	kostsamt	att	installera	ett	centralt	batteri	och	dra	brandresistent	
kabel	till	varje	komponent,	i	detta	fall	är	ofta	lösningen	med	lokala	batterier	mer	kostnadseffektiv.	
Skulle	det	dock	vara	en	större	byggnad	med	många	komponenter	som	behöver	strömförsörjning	
kan	ett	centralt	batteri	vara	mer	 fördelaktigt.	I	 förvaltningsskedet	kommer	batterierna	behöva	
bytas	ut	med	 jämna	mellanrum.	Om	strömförsörjningen	sker	 via	 ett	 centralt	 batteri	 är	det	 ett	
batteri	på	en	plats	som	ska	bytas	ut,	medan	anläggningar	där	varje	komponent	drivs	av	ett	lokalt	
batteri	 kräver	 att	 varje	 enskilt	 batteri	 byts	 ut	 då	 livslängden	 tagit	 slut.	 Detta	medför	 att	 det	
alternativ	som	är	billigast	i	byggskedet	kanske	inte	är	mest	kostnadseffektivt	under	byggnadens	
hela	livslängd.		

Brandskyddskraven	påverkar,	enligt	R8,	vilken	typ	av	kabel	som	används	till	installationer.	Den	
kabel	 som	vanligtvis	används	 till	 installationer	uppfyller	det	högre	krav	 som	ställs	 på	kablars	
ytskiktsklass,	men	denna	kabel	är	inte	brandresistent.	Det	finns	tillfällen	då	brandskyddskraven	
kräver	 att	 installations-	 och	 matningskabel	 till	 komponenter	 skyddas	 mot	 brand.	 Detta	 kan	
uppnås	antingen	genom	att	brandresistent	kabel	används	eller	att	kabeln	förläggs	på	ett	sätt	så	
den	skyddas.	Den	brandresistenta	kabeln	är	enligt	R8	väldigt	mycket	dyrare	än	den	kabel	som	
vanligtvis	används,	så	finns	det	sätt	att	förlägga	kabeln	så	att	icke-brandresistent	kabel	krävs	kan	
mycket	pengar	sparas	in.	Någon	skillnad	mellan	brandtekniska	klasser	på	kablar	finns	inte,	den	
brandresistenta	kabel	som	vanligtvis	används	i	Sverige	uppnår	klass	EI	60	och	används	oavsett	
om	kravet	som	ställs	på	den	är	EI	30	eller	EI	60,	enligt	R8.		

5.2.1 Brand-	och	utrymningslarm		
För	 att	 ta	 reda	 på	 hur	 kostnader	 för	 brand-	 och	 utrymningslarm	 beräknas	 och	 varierar	
intervjuades	 person	 R4.	 Enligt	 hen	 kan	 beräkning	 ske	 på	 flera	 olika	 sätt,	 beroende	 på	 hur	
detaljerad	 beräkning	 som	 eftersträvas.	 För	 att	 få	 en	 enkel	 och	 snabb	 beräkning	 väljer	 en	 del	
företag	att	använda	en	schablonkostnad	per	kvadratmeter,	som	multipliceras	med	den	yta	som	
brand-	och	utrymningslarmet	ska	täcka	för	att	få	den	totala	kostnaden.	Detta	sätt	att	räkna	ger	
enligt	 R4	 en	 uppskattning	 av	 priset	 men	 kan	 bli	 missvisande	 eftersom	 fler	 faktorer	 än	 ytan	
påverkar	kostnaden,	till	exempel	planlösningen	och	om	kombinerade	komponenter	används	eller	
inte.		

För	 att	 få	 en	 mer	 detaljerad	 uppskattning	 av	 kostnaden	 föreslår	 R4	 i	 stället	 att	 systemet	
projekteras	 och	 antalet	 komponenter	 av	 varje	 typ	 som	 krävs	 för	 beräknas,	 sedan	 används	 en	
prislista	för	att	beräkna	den	totala	kostnaden	för	dessa	komponenter.	Vid	projektering	av	brand-	
och	utrymningslarm	finns	möjligheten	att	använda	sig	av	kombinerade	komponenter,	till	exempel	
en	 kombinerad	 siren	 och	 detektor.	 Om	 kombinerade	 eller	 separata	 komponenter	 används	
kommer	att	påverka	både	material-	och	installationskostnaden	och	är	därför	viktigt	att	ta	med	då	
kostnaden	 för	 systemet	 beräknas.	 Installationskostnaden	 för	 komponenterna	 kommer	 variera	
beroende	 på	 svårigheten	 i	 installationsmiljön,	 en	 installation	 i	 ett	 nytt	 kontor	 är	 till	 exempel	
enklare	 att	 utföra	 än	 en	 installation	 i	 en	 kulturhistorisk	 byggnad	 vilket	 gör	 att	 kostnaden	 för	
installationen	kommer	variera	mellan	verksamheterna.	En	annan	faktor	som	enligt	R4	har	stor	
påverkan	 på	 installationskostnaden	 och	 den	 totala	 kostnaden	 är	 om	 brandlarmet	 ska	 vara	
adresserbart	eller	inte.	Vid	adresserbara	brandlarm	krävs	mer	teknisk	avancerade	komponenter,	
vilket	gör	att	kostnaden	för	de	ökar.	Detta	måste	därför	inkluderas	vid	kostnadsberäkningen	för	
att	få	en	så	noggrann	beräkning	som	möjligt.	

Utöver	den	utförda	intervjun	hittades	även	kostnadsuppgifter	för	brand-	och	utrymningslarm	i	en	
prisbok	 av	 AFRY	 (2020).	 I	 denna	 bok	 beräknas	 kostnaden	 för	 ett	 brandlarm	 som	 en	 fast	
grundkostnad,	med	en	tillkommande	kostnad	för	varje	rökdetektor	som	installeras.	Samma	metod	
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används	även	för	talat	utrymningslarm	där	det	finns	en	fast	grundkostnad	och	en	tillkommande	
kostnad	 för	 varje	 högtalare	 som	 installeras.	 I	 denna	gör	 författarna	 ingen	 skillnad	på	 i	 vilken	
verksamhet	 installationen	 sker	 eller	 andra	 omgivande	 faktorer,	 kostnaden	 baseras	 endast	 på	
antalet	komponenter.		

5.3 Ventilation	
För	 att	 ta	 reda	på	kostnader	kopplade	 till	 ventilationsbrandskydd	 intervjuades	R5.	Vid	denna	
intervju	 samlades	 uppgifter	 in	 om	 vilka	 ventilationskomponenter	 som	 påverkas	 av	
brandskyddskrav.	Det	som	främst	påverkar	kostnaden	av	ventilationsbrandskyddet	är	enligt	R5	
vilken	typ	av	system	som	används.	De	grundläggande	varianter	som	kan	användas	är:	

- Fläkt	i	drift		
- Spjäll	i	brandcellsgräns	
- Separata	ventilationssystem	

I	 en	 byggnad	 kan	 kombinationer	 av	 dessa	 användas,	 till	 exempel	 i	 en	 kontorsbyggnad	 där	
bottenplanet	 består	 av	 butiker	 kan	 det	 vara	 fördelaktigt	 att	 använda	 separata	 system	 för	
butikerna	och	kontoren	och	sedan	sätta	spjäll	i	brandcellsgränser	hos	butikerna.		

Om	man	väljer	att	använda	sig	av	fläkt	i	drift	kommer	de	materiella	kostnaderna	för	brandskyddet	
att	 vara	 relativt	 låga,	 eftersom	 lösningen	 inte	 medför	 att	 många	 extra	 komponenter	 måste	
användas.	Det	som	kan	bli	aktuellt	är	att	använda	en	annan	typ	av	don	och	förbigång	till	filter	med	
tillhörande	 spjäll	 och	 detektion.	 El-matningen	 kommer	 även	 att	 behöva	 skyddas	 mot	 brand.	
Projekteringskostnaden	kommer	dock	att	öka,	eftersom	lösningen	måste	verifieras	med	analytisk	
dimensionering.	Om	man	i	stället	väljer	att	använda	sig	av	spjäll	 i	brandcellsgränser	krävs	inte	
nödvändigtvis	en	analytisk	dimensionering	vilket	medför	att	projekteringskostnaden	blir	lägre.	
De	materiella	kostnaderna	kommer	dock	bli	högre,	eftersom	flera	spjäll	krävs.	Kostnaden	för	varje	
spjäll	kommer	enligt	R5	påverkas	av	vilken	storlek	som	krävs	samt	om	ett	brandspjäll	eller	ett	
brand/brandgasspjäll	används.		

Vid	 användning	 av	 separata	 ventilationssystem	 krävs	 det	 enligt	 R5	 få	 ytterligare	 åtgärder	
kopplade	 till	 brandskydd.	 Eftersom	 ett	 system	 endast	 försörjer	 en	 brandcell,	 ska	 inte	
brandspridning	kunna	ske	mellan	brandceller	oavsett	om	systemet	fungerar	som	det	ska	eller	inte	
ventilationstekniskt.		

Kraven	på	brandskydd	kommer	även	att	påverka	hur	stor	del	av	kanalerna	som	måste	isoleras	
och	vilken	brandteknisk	klass	de	måste	isoleras	i.	Kostnaden	för	isoleringen	beräknas	per	meter	
kanal	som	måste	isoleras	och	styrs	både	av	vilken	brandtekniskklass	isoleringen	ska	uppfylla	samt	
vilken	 storlek	och	 form	kanalen	har.	Kanalernas	upphängning	kommer	delvis	 att	 påverkas	 av	
brandskyddskrav.	Krav	kan	ställas	på	att	den	utrustning	som	används	för	upphängning	ska	klara	
en	viss	brandteknisk	klass,	till	exempel	R	30.	Vilken	brandteknisk	klass	som	krävs	kommer	att	
påverka	kostnaden	för	upphängningen.	I	vissa	fall	kan	krav	ställas	så	att	upphängningen	måste	
klara	R	60,	den	utrustning	som	krävs	för	att	klara	brandteknisk	klass	R	60	är	enligt	R5	dyrare	både	
i	material-	och	installationskostnad	jämfört	med	R	30	och	R	15.		

Precis	som	R1	så	berättade	R5	att	priser	som	finns	i	kalkylböcker	är	utan	rabatter,	vilket	gör	att	
de	 inte	visar	de	 faktiska	kostnader	som	byggföretagen	betalar.	R5	resonerade	dock	som	så	att	
byggföretagen	behöver	ha	en	vinstmarginal,	så	att	priser	som	anges	i	kalkylböcker	ger	en	relativt	
bra	uppskattning	av	kostnaden	för	slutkunden.		

5.4 Sprinkler		
Sprinklersystem	förekommer	i	hög	grad	i	BBR	och	används	bland	annat	då	tekniska	byten	ska	
utföras.	Användandet	av	sprinklersystem	kan	medföra	både	för-	och	nackdelar,	vilket	gör	att	det	
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anses	mycket	väsentligt	att	 inkludera	 i	modellen	och	samla	 in	uppgifter	om	hur	kostnaden	 för	
systemet	 varierar.	 Enligt	 Sprinklerfrämjandet	 (2019)	 brukar	 det	 totala	 priset	 för	 en	
boendesprinkleranläggning	 (material	 och	 installation	 inräknat)	 vara	 mellan	 200–250	 kr	 per	
kvadratmeter,	förutsatt	att	anläggningen	får	ansluta	på	det	kommunala	vattennätet	och	att	det	
klarar	kraven	på	tryck	och	flöde.	En	sprinkleranläggning	på	en	industri	blir	vanligtvis	mer	kostsam	
och	motsvarande	pris	på	dessa	brukar	hamna	mellan	300–350	kr	per	kvadratmeter,	förutsatt	att	
anläggningen	får	ansluta	på	det	kommunala	vattennätet	och	att	det	klarar	kraven	på	tryck	och	
flöde.		

För	 att	 få	 en	 djupare	 förståelse	 och	 en	 mer	 noggrann	 uppskattning	 av	 kostnader	 för	
sprinklersystem	intervjuades	R7,	vid	intervjun	var	även	hens	kollega	som	bland	annat	har	arbetat	
med	 installation	 av	 sprinklersystem	 med.	 Enligt	 R7	 kan	 de	 priser	 som	 anges	 av	
Sprinklerfrämjandet	(2019)	användas	för	att	ge	en	grov	uppskattning	av	den	totala	kostnaden,	
men	det	finns	flera	faktorer	som	kommer	att	påverka	den	faktiska	kostnaden.		

Att	 bara	 använda	 sig	 av	 en	 fast	 kostnad	 per	 kvadratmeter	 för	 en	 verksamhet	 vid	
kostnadsberäkningen	 blir	 enligt	 R7	 missvisande	 av	 flera	 anledningar.	 Hur	 byggnadens	
planlösning	 är	 utformad	 kommer	 att	 påverka	 hur	 tätt	 spinklerhuvuden	 måste	 sitta,	 antalet	
sprinklerhuvuden	 som	 krävs	 samt	 vilken	 typ	 av	 sprinklerhuvud	 som	 kan	 användas.	 Om	
byggnaden	har	undertak	eller	 inte	 leder	också	 till	att	 antalet	 sprinklerhuvuden	av	olika	 typer	
förändras.	I	vilken	typ	av	verksamhet	och	dess	omfattning	installationen	sker	i	kommer	även	att	
påverka,	krävs	en	större	vattenmängd	och	ett	högre	tryck	och	flöde	kommer	starkare	rör	behöva	
användas	vilket	ger	en	högre	kostnad.	Om	installationen	ställer	lägre	krav	på	tryck	och	flöde	kan	
enklare	komponenter	användas	och	kostnaden	minskar	därmed.		

Priserna	som	anges	av	Sprinklerfrämjandet	(2019)	och	presenteras	ovan	är	uppskattade	utifrån	
förutsättningen	att	anläggningen	kan	anslutas	till	det	kommunala	vattennätet,	något	som	inte	är	
möjligt	 i	 varje	 situation.	 	 Behöver	 fastigheten	 inrymma	 en	 vattentank	 kommer	 det	 förändra	
byggkostnaden	väsentligt	enligt	R7,	samtidigt	som	yta	som	eventuellt	hade	kunnat	användas	till	
andra	 ändamål	 kommer	 att	 blockeras	 och	 leda	 till	 att	 framtida	 inkomster	 sannolikt	 minskar.	
Storleken	 på	 vattentanken	 kommer	 att	 variera	 vid	 varje	 situation	 utifrån	 de	 specifika	
förutsättningarna,	 så	 en	 standardkostnad	 för	 att	 bygga	 en	 vattentank	 är	 svår	 att	 ange	 men	
kostnaden	för	en	vattentank	är	viktig	att	inkludera	i	beräkningen.		

Ytterligare	 en	 faktor	 som	kommer	 inverka	på	priset	 för	 installationen	är	byggnadshöjden	och	
vilken	våning	installationen	sker	på,	enligt	R7.	En	sprinklerinstallation	på	våningar	längre	ner	i	
byggnaden	gör	vanligtvis	installationen	enklare	att	utföra	jämfört	med	våningar	högre	upp,	vilket	
medför	 att	 den	 blir	 billigare.	 Kraven	 som	 ställs	 på	 förmågan	 hos	 systemets	 komponenter	
förändras	även	i	och	med	detta.	Ska	systemet	klara	av	att	leverera	vatten	högre	upp	i	en	byggnad	
kommer	kraftigare	komponenter	att	krävas.		

Utöver	 sprinklerhuvuden	 och	 ledningar	 tillkommer	 andra	 komponenter,	 till	 exempel	 en	
sprinklercentral,	pumpar,	flödesvakter,	avstängningsventiler,	kraftförsörjning,	vattenledningar	in	
i	byggnaden	m.m.	Hur	många	av	dessa	olika	komponenter	som	krävs	samt	vilken	förmåga	de	ska	
ha	kommer	att	påverka	den	totala	kostnaden.	Kostnaden	för	dessa		

5.5 Förvaltning	
Genom	att	intervjua	R6	erhölls	en	bättre	bild	av	hur	arbetet	sker	under	hela	byggnadens	livstid,	
från	projektering	till	förvaltning.	I	den	yrkesroll	R6	har	krävs	en	helhetssyn,	då	hens	företag	både	
bygger	byggnader	samt	 förvaltar	de.	Att	undersöka	olika	utformningars	LCC	blir	då	ett	viktigt	
beslutsunderlag	för	att	välja	en	långsiktig	lösning.		
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Hur	lång	livslängd	en	byggnad	beräknas	ha	varierar	från	fall	till	fall,	enligt	R6.	Det	är	vanligt	att	50	
år	används	vid	större	projekt,	men	det	beror	ofta	på	beställarens	mål	och	ambitioner.	I	vissa	fall	
räknar	man	med	att	byggnaden	endast	kommer	användas	ett	fåtal	år	och	sedan	rivas,	i	andra	fall	
förväntas	byggnaden	fungera	under	en	längre	tid	utan	större	ombyggnationer.	Detta	påverkar	till	
stor	del	vilka	val	som	görs	 i	projekterings-	och	byggskede.	Ska	byggnaden	användas	under	en	
längre	 tid	 är	 det,	 enligt	 R6,	 ofta	 mer	 motiverat	 med	 dyrare,	 mer	 hållbara	 lösningar.	 Att	 en	
komponent	har	en	kortare	livslängd	spelar	mindre	roll	om	byggnaden	ändå	är	tänkt	att	rivas	inom	
den	tiden	komponenten	förväntas	fungera.		

Det	 finns	 även	 lösningar	 som	 påverkar	 inkomster	 i	 förvaltningsskedet	 som	 är	 viktiga	 att	 ha	 i	
åtanke.	Enligt	R6	 är	det	 viktigt	 ur	hens	perspektiv	 att	 väga	 in	 vad	 en	 lösning	 får	 för	 effekt	på	
byggnadens	användning.	Ett	ökat	tillåtet	personantal	i	en	lokal	kan	generera	större	inkomster	i	
förvaltningsskedet	och	på	så	sätt	motivera	en	dyrare	brandteknisk	lösning.	Större	tillgänglig	yta	
är	också	en	faktor	som	i	vissa	fall	kan	generera	inkomster	och	är	därmed	viktig	att	ta	hänsyn	till.	
Vid	 uthyrning	 av	 lokaler	 beräknas	 oftast	 kostnaden	 för	 hyresgästen	 som	 ett	 pris	 per	
kvadratmeter.	Vid	beräkningen	finns	det	flera	sätt	att	beräkna	ytan	som	hyresgästen	ska	betala	
för,	enligt	R6.	Om	en	hyresgäst	hyr	hela	eller	större	delar	av	en	byggnad	och	till	exempel	en	hiss	
eller	trappa	används	till	vardags	inkluderas	denna	yta	i	ytan	som	hyresgästen	betalar	för.	Om	en	
byggnad	istället	har	ett	trapphus	som	endast	är	avsett	för	utrymning	och	inte	används	till	vardags	
inkluderas	denna	yta	vanligtvis	inte	till	den	yta	som	hyresgästen	betalar	för.	Ett	extra	trapphus	
kan	således	få	stor	påverkan	på	hur	stor	yta	i	byggnaden	som	kan	användas	och	därmed	förändra	
inkomsterna	 i	 förvaltningsskedet.	 Hur	 stor	 påverkan	 en	 viss	 brandteknisk	 lösning	 får	 på	
inkomsterna	i	förvaltningsskedet	kan	skilja	från	fall	till	fall,	men	är	viktig	att	inkludera	för	att	få	
en	rättvis	jämförelse	mellan	utformningar.		

5.6 Sammanfattning	av	datainsamling	
Utöver	det	som	anges	ovan	samt	den	kunskap	som	inhämtades	från	intervjuerna	erhölls	data	om	
totalt	runt	600	brandtekniska	komponenter.	Denna	data	har	sammanställts	i	verktyget	som	tas	
fram	i	modelleringen.	Det	har	inte	varit	möjligt	att	göra	en	komplett	sammanställning	över	data	
för	alla	komponenter	och	byggnadsdelar	som	kommer	påverkas	av	brandskyddskraven,	då	vissa	
delar	som	påverkas	är	unika	för	varje	specifikt	fall	och	svåra	att	beräkna	och	standardisera.		

Det	har	heller	inte	varit	möjligt	att	samla	in	exakt	alla	kostnader	som	uppstår	under	hela	livstiden	
för	varje	komponent,	dels	på	grund	av	att	det	är	svårt	att	specificera,	dels	för	att	det	kan	skilja	
beroende	på	vart	komponenten	placeras	och	hur	den	underhålls.	I	vissa	fall	har	dessa	kostnader	
angetts	 inom	 ett	 intervall	 och	 i	 vissa	 fall	 har	 en	 uppskattning	 gjorts.	 Det	 är	 även	möjligt	 att	
kostnader	och	nyttor	 för	komponenter	och	byggnadsdelar	har	missats	då	det	är	ett	begränsat	
antal	personer	som	har	intervjuats.			
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6 Verktyg	för	bedömning	av	kostnad/nytta	
I	följande	avsnitt	presenteras	resultatet	av	modelleringen	och	det	verktyg	som	har	tagits	fram	för	
bedömning	av	kostnad/nytta	vid	brandskyddsinvesteringar.	Modellen	består	av	ett	verktyg	som	
är	uppbyggt	 i	Excel	och	är	baserad	på	den	 teori	och	de	 förutsättningar	som	beskrivs	 tidigare	 i	
rapporten,	samt	uppgifter	som	framkom	under	de	intervjuer	som	utförts.		

I	Figur	7	nedan	visas	en	förenklad	förklaring	av	stegen	i	verktyget	samt	modellens	sammanhang.	
I	den	vänstra	delen	av	figuren	åskådliggörs	i	vilken	sammanhang	modellen	kan	vara	behjälplig	
och	användas	(samma	bild	som	i	Figur	6).	I	den	högra	delen	visas	de	moment	som	ska	genomföras	
då	verktyget	används.	Dessa	steg	följer	den	metod	som	presenteras	i	avsnitt	3.2	Kostnad/nytta-
analys,	men	är	modifierad	och	anpassad	för	att	passa	detta	ändamål.	En	mer	ingående	beskrivning	
av	hur	verktyget	är	uppbyggt	och	vilka	antaganden	som	gjorts	ges	nedan	i	avsnittet.		

	
Figur	7.	Överskådlig	beskrivning	av	modellen	och	dess	sammanhang.	

I	vilket	skede	av	projekteringen	brandkonsulten	kopplas	in	varierar,	vilket	skede	hen	vill	och	kan	
använda	 verktyget	 kan	 därmed	 också	 variera.	 Verktyget	 är	 konstruerat	 så	 att	 det	 ska	 kunna	
användas	 i	 olika	 skeden.	 Så	 länge	 det	 finns	 alternativ	 som	 kan	 kvantifieras	 och	 jämföras	 ska	
verktyget	kunna	användas,	oavsett	skede	i	projekteringen.		

Både	 under	 litteraturstudien	 och	 datainsamlingen	 framkom	 att	 möjligheten	 att	 påverka	
utformningen	kan	variera,	både	till	följd	av	vilken	entreprenadform	som	väljs	för	projektet	samt	
beroende	 på	 i	 vilket	 skede	 brandkonsulten	 involveras.	 För	 att	 ta	 hänsyn	 till	 de	 olika	
entreprenadformer	som	kan	användas	och	olika	perspektiv	en	beslutsfattare	kan	se	situationen	
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ifrån	har	en	uppdelning	gjorts	 i	verktyget.	De	kostnader	och	nyttor	som	det	byggnadstekniska	
brandskyddet	 medför	 har	 delats	 upp	 utifrån	 vilket	 skede	 de	 uppstår	 i.	 Den	 uppdelning	 som	
används	i	verktyget	är	byggskede	och	förvaltningsskede.	Om	det	är	en	entreprenör,	en	byggherre	
eller	någon	annan	som	får	stå	för	kostnaderna	i	ett	visst	skede	står	inte	i	fokus	i	verktyget,	utan	
fokus	 är	 i	 stället	 vid	 vilket	 skede	 som	 kostnaderna	 uppstår.	 Ett	 antagande	 har	 gjorts	 att	 de	
kostnader	som	kommer	att	påverka	i	byggskedet	är	byggkostnaden,	som	består	av	material-	och	
installationskostnader.	De	kostnader	som	har	antagits	påverka	i	förvaltningsskedet	är	årliga	drift-	
och	 underhållskostnader	 samt	 reinvesteringskostnader.	 För	 att	 få	 en	 komplett	 beräkning	 och	
analys	krävs	att	användaren	för	in	data	på	hela	den	rad	som	tillhör	komponenten.	Kolumnerna	
som	används	i	verktyget	beskrivs	och	förklaras	i	Tabell	6	nedan.		

Tabell	6.	Beskrivning	av	kolumner	i	modellen.	

Kolumnrubrik	 Förklaring	
Komponent	 Vilken	komponent	den	aktuella	raden	beskriver	
Enhet	 Den	 enhet	 kostnaden	 för	 komponenten	 beräknas	 i,	 till	

exempel	per	m2,	m	eller	styck	
Mängd	 Hur	mycket	av	komponenten	som	används	i	det	aktuella	

fallet	
Byggkostnad	[kr/enhet]	 Material-	 och	 installationskostnad	 för	 en	 enhet	 av	

komponenten		
Total	byggkostnad	[kr]	 Mängden	 av	 en	 komponent	 multiplicerad	 med	

byggkostnaden	för	en	enhet	av	komponenten	
Årlig	drift-	och	underhållskostnad		
[kr/enhet	&	år]	

Den	årliga	drift-	och	underhållskostnad	som	uppstår	 för	
en	enhet	av	komponenten	

Total	 årlig	 drift-	 och	 underhålls-
kostnad	[kr/	år]	

Den	 årliga	 drift-	 och	 underhållskostnaden	multiplicerad	
med	mängden	av	komponenten	

Livslängd	[år]	
	

Hur	 länge	 komponenten	 förväntas	 fungera,	 innan	 en	
reinvestering	behöver	göras	

Reinvesteringskostnad	[kr]	 Den	kostnad	som	uppstår	då	en	komponent	har	uppnått	
sin	livslängd	och	måste	bytas	ut	eller	lagas	för	att	bibehålla	
sin	funktion	

	

I	verktyget	har	komponenter	och	de	möjliga	alternativen	delats	upp	i	olika	flikar	utifrån	vilken	
disciplin	de	 tillhör.	Som	utgångspunkt	har	den	uppdelning	som	användes	vid	datainsamlingen	
använts,	men	flikar	har	adderats	för	att	även	inkludera	information	som	framkommit	i	andra	delar	
av	arbetet.	En	flik	för	övrigt	brandskydd	har	lagts	till,	för	att	täcka	in	de	delar	som	inte	inkluderas	
i	någon	av	de	andra	disciplinerna	och	ger	även	användaren	möjlighet	att	addera	komponenter	
som	inte	är	inkluderade	i	verktyget	från	början,	för	att	ge	en	så	heltäckande	analys	som	möjligt.	I	
flikarna	 anges	de	 alternativ	 för	utformningen	av	brandskyddet	 inom	 respektive	disciplin,	 som	
framkom	under	litteraturstudien	och	under	intervjuerna.	De	flikar	som	finns	i	verktyget	anges	
nedan	och	förklaras	därefter:		

1. Instruktion	
2. Indata	
3. Bygg	
4. Utrymning	
5. Konstruktion	
6. El	
7. VVS	
8. Släcksystem	
9. Övrigt	brandskydd	
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10. Användning	av	byggnaden	
11. Resultat		

I	den	första	fliken	förklaras	verktyget	och	användaren	får	en	instruktion	i	hur	den	ska	användas,	
för	att	säkerställa	att	den	används	på	rätt	sätt.	Den	andra	fliken	i	verktyget	består	av	indata	som	
stöd	för	användaren,	där	komponenter	och	tillhörande	data	listas.	Dessa	värden	kan	användas	i	
de	fall	användaren	inte	har	tillgång	till	exakta	värden	för	de	objekt	som	undersöks.	Syftet	med	
indata-fliken	 är	 att	 underlätta	 och	 minska	 tidsåtgången	 vid	 användandet	 av	 verktyget.	 De	
variabler	som	har	samlats	in	till	respektive	komponent	är:		

§ Enhet	som	komponenten	beräknas	i		
§ Materialkostnad	[kr/enhet]	
§ Installationskostnad	[kr/enhet]	
§ Byggkostnad	[kr/enhet]	(material-	och	installationskostnad	summerad)	
§ Årlig	drift-	och	underhållskostnad	[kr]	
§ Livslängd	[år]	
§ Reinvesteringskostnad	[kr]	

Värdena	som	anges	som	standard	för	dessa	komponenter	är	schablonvärden	för	komponenterna,	
som	 samlats	 in	 under	 arbetets	 gång	 och	 kan	 användas	 vid	 beräkningar	 i	 verktyget.	 Eftersom	
uppgifterna	 är	 schablonvärden	 kan	 de	 skilja	 sig	 från	 det	 aktuella	 fall	 som	 undersöks,	 om	
användaren	har	tillgång	till	exakta	uppgifter	för	det	specifika	fallet	kan	indata-fliken	bortses	ifrån	
och	de	exakta	uppgifterna	användas.	Alla	kostnader	som	listas	i	indata-fliken	är	utan	moms	och	
utan	 eventuella	 rabatter	 som	 företag	kan	ha.	Att	 kostnader	 listas	utan	moms	beror	på	att	 det	
framkom	under	 intervjuer	 att	det	 är	 ett	 vanligt	 tillvägagångssätt	 då	 kostnader	 kalkyleras.	Att	
rabatter	inte	är	inkluderade	beror	på	att	dessa	skiljer	sig	beroende	på	företag	och	produkt	och	
därmed	är	svåra	att	uppskatta.	All	data	som	listas	i	indata-fliken	består	av	punktskattningar	eller	
intervall.		

Flik	3–9	är	uppdelade	utifrån	de	discipliner	som	brandskyddskraven	 förväntas	påverka	under	
byggnadens	 livslängd.	 I	 dessa	 anges	 de	 alternativa	 utformningar	 och	 komponenter	 som	 har	
framkommit	 under	 arbetets	 gång,	 främst	 under	 intervjuer,	 och	 som	 finns	 inom	 respektive	
kategori.	Varje	flik	är	uppbyggd	med	de	nio	kolumner	som	anges	i	Tabell	6.	Raderna	består	sedan	
av	de	möjliga	alternativ	som	finns	inom	disciplinen,	som	framkommit	under	arbetets	gång.	I	flik	
3–9	 gör	 användaren	 sina	 val	 och	 för	 in	 data	 för	 de	 komponenter	 som	 kommer	 ingå	 i	 den	
utformning	 som	 undersöks.	 I	 dessa	 flikar	 kvantifieras	 endast	 den	 utformning	 som	 undersöks,	
beräkningar	sker	sedan	automatiskt	och	summeras	i	resultat-fliken.	I	dessa	flikar	kan	användaren	
välja	 att	 ange	 indata	 som	 punktskattningar	 eller	 använda	 tilläggsprogram	 till	 Excel	 och	 ange	
indata	som	fördelningar.		

I	 flik	10	anges	de	förändringar	av	byggnadens	användning	som	utformningarna	medför,	såsom	
förändrad	försäkringspremie,	förändrat	tillåtet	personantal	och	förändrad	yta	som	kan	användas.	
I	 denna	 flik	 för	 användaren	 in	 data	 för	 det	 alternativ	 som	 undersöks,	 beräkningar	 sker	 då	
automatiskt	och	summeras	till	resultat-fliken.		

All	 indata	 som	 har	 förts	 in	 i	 flik	 3–10	 summeras	 automatiskt	 i	 flik	 11,	 Resultat,	 där	 de	
sammanlagda	kostnaderna	beräknas	och	 redovisas	utifrån	de	 indata	 som	användaren	 lagt	 till.	
Resultatet	av	beräkningen	är	en	byggkostnad	och	en	 livscykelkostnad	för	den	utformning	som	
undersöks.	 Byggkostnaden	 är	 en	 summering	 av	 byggkostnaderna	 för	 de	 komponenter	 som	
användaren	har	fört	in	för	det	alternativ	som	undersöks.	Den	indata	som	användaren	fört	in	under	
kolumnerna	 för	 förvaltningsskedet	 används	 för	 beräkning	 av	 livscykelkostnaden.	
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Livscykelkostnaden	 nuvärdesberäknas	 med	 hjälp	 av	 Ekvation	 1	 och	 summeras	 både	 för	
respektive	disciplin	och	som	en	total	livscykelkostnad.		

Verktyget	ger	inte	en	direkt	jämförelse	mellan	olika	alternativ,	en	separat	beräkning	måste	utföras	
för	 varje	 alternativ	 utformning	 som	 användaren	 avser	 att	 undersöka.	 Resultaten	 från	
beräkningarna	 kan	 sedan	 jämföras	 med	 varandra,	 för	 att	 se	 vilken	 utformning	 som	 är	 mest	
fördelaktig	totalt	sett	eller	i	ett	specifikt	skede.	I	Figur	8	nedan	visas	hur	resultatet	av	en	beräkning	
åskådliggörs.	För	att	texten	i	figuren	ska	vara	läsbar	har	inte	alla	discipliner	som	är	inkluderade	i	
verktyget	tagits	med.		

	
Figur	8.	Delar	av	resultat-fliken	i	verktyget.	

Jaldell	(2018)	rekommenderar	att	kalkylräntan	för	kostnad/nytta-analyser	sätts	till	3,5	%,	detta	
kommer	därför	användas	som	standard	i	verktyget.	Under	intervjuer	framkom	att	det	är	vanligt	
att	50	år	används	vid	beräkningar	av	LCC,	så	detta	kommer	användas	som	standard	i	verktyget.	
Cellerna	för	kalkylränta	och	byggnadens	livslängd	är	länkade	till	de	celler	där	beräkningar	sker,	
vilket	gör	att	det	finns	möjlighet	att	variera	dessa	för	att	se	hur	det	påverkar	objektets	LCC.	

	



28	
	

7 Fallstudie		
För	att	hitta	eventuella	förbättringar	av	verktyget	och	kontrollera	att	det	fungerar	att	använda	i	
praktiken	har	det	testats	på	ett	verkligt	fall.	Tillåtelse	att	använda	objektet	i	arbetet	har	erhållits	
av	byggnationens	projektledare.	 En	 avidentifiering	 av	objektet	har	dock	 gjorts	 i	 rapporten,	då	
detta	inte	anses	relevant	för	läsaren.	Fakta	och	förutsättningar	för	byggnaden	som	används	för	
fallstudien	har	erhållits	från	projektledaren.	

Objektets	 förutsättningar,	 de	 alternativa	 utformningar	 som	 är	 möjliga	 samt	 resultatet	 av	
jämförelsen	presenteras	nedan.		

7.1 Objektets	förutsättningar		
Objektet	är	en	centralt	belägen	kontorsbyggnad	med	följande	förutsättningar:	

Antal	våningar:		 Sju	våningar	ovan	mark	samt	två	källarplan	
	

Yta:	 Ca	1500	m2	per	plan	
	

Konstruktion:	 Stomme		
Bjälklag		
Fasad		
Yttertak		

Tegel	och	betong		
Betong	
Puts	
Plåt	
	

Byggnadsklass:	 Br1	
	

Verksamhet:	 Plan	-2	(Nedre	källare)	 Vk1	 (Garage,	 teknikutrymmen	 och	
skyddsrum)	
	

	 Plan	-1	(Övre	källare)	 Vk1	och	Vk2A	 (Förråd,	 teknikutrymmen	
och	lokal	med	kontor	eller	konferens)	
	

	 Plan	0	(Markplan)	 Vk1	 och	 Vk2A	 (Restaurang,	 butik	 och	
kontor)	
	

	 Plan	1–6	 Vk1	(Kontor	samt	teknikutrymme)	
	

Räddningstjänstens	
insatstid:	

Högst	10	min	

	

Ritningar	över	de	delar	av	byggnaden	som	inkluderas	i	fallstudien	finns	i	Bilaga	C	–	Fallstudie.		

7.2 Möjliga	utformningar	
I	fallstudien	har	de	steg	som	beskrivs	i	den	högra	delen	av	Figur	7	följts.	Detta	har	lett	till	att	två	
olika	alternativ	för	utformningen	av	det	byggnadstekniska	brandskyddet	på	plan	-2,	plan	-1	och	
plan	0	i	byggnaden	har	tagits	fram	för	jämförelse.	Endast	dessa	tre	plan	och	skillnaderna	mellan	
utformningarna	kommer	att	inkluderas	i	analysen.	Jämförelsen	mellan	alternativen	utförs	för	att	
undersöka	om	det	är	kostnadseffektivt	att	utföra	en	analytisk	dimensionering	av	brandskyddet	i	
berörda	delar.	Det	finns	goda	förhoppningar	om	att	den	alternativa	utformningen	kan	verifieras	
analytiskt,	men	detta	måste	givetvis	säkerställas	av	en	brandkonsult	om	det	skulle	bli	aktuellt.			

Alternativ	1	 kallas	 ”nollalternativ”	 och	motsvarar	hur	 de	 berörda	delarna	 av	 byggnaden	 hade	
utformats	om	BBR	hade	följts	rakt	av.	Nollalternativet	kommer	i	detta	fall	att	 jämföras	med	ett	
sprinklat	 alternativ,	 som	 medför	 vissa	 skillnader	 i	 brandskyddskrav.	 Utformningarna	 har	
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avgränsats	i	tid	och	rum	och	åtta	punkter	där	de	skiljer	sig	mellan	varandra	har	identifierats.	Dessa	
punkter	och	skillnader	visas	i	Tabell	7	nedan.	Ritningar	över	de	aktuella	planen	med	punkterna	
markerade	finns	i	Bilaga	C	–	Fallstudie.		

Tabell	7.	Skillnader	mellan	tillgängliga	alternativ.	

Alternativ	
	
	
Byggnadsdel	

Alternativ	1	
”Nollalternativ”	

Alternativ	2	
”Installation	av	sprinklersystem”	

1.	Sprinklersystem	 Inga	delar	av	byggnaden	
sprinklas	

Installeras	på	plan	-2,	-1	och	0	

2.	Brandsluss	på		
plan	-2	

Två	brandslussar	krävs	mellan	
garage	och	trapphus	på	plan	-2	

Ingen	brandsluss	på	plan	-2	

3.	Brandgasventilering	
av	plan	-2	

4	m2	 0,8	m2	

4.	Glaspartier	kring	
trapphus	och	korridor	

EI	60	 E	30	

5.	Glas	till	lanternin	 EI	60	 Oklassat	glas		
6.	Ventilationsspjäll	i	
brandcellsgränser	

Brand-/brandgasspjäll	 Brandgasspjäll	

7.	Ytskiktsklass	på	
väggar	i	lokal	(ej	
utrymningsvägar)		

C-s2,d0	 D-s2,d0	

8.	Projektering	av	
brandskydd	

Förenklad	dimensionering	 Analytisk	dimensionering	

	

I	vilken	omfattning	varje	punkt	påverkar	alternativen	samt	en	 ingående	beskrivning	av	de	 två	
tillgängliga	alternativen	ges	under	respektive	rubrik	nedan.		

7.2.1 Alternativ	1	–	Nollalternativ		
Alternativ	1	 innebär	att	 de	delar	av	byggnaden	 som	 inkluderas	 i	 jämförelsen	projekteras	med	
förenklad	dimensionering.			

Hur	punkterna	i	Tabell	7	utformas	för	Alternativ	1	beskrivs	i	listan	nedan:		

1. Inget	sprinklersystem	installeras	på	de	tre	aktuella	planen.		
2. Två	brandslussar	behöver	byggas	på	plan	-2,	mellan	garaget	och	trapphusen.	En	brandsluss	

krävs	till	respektive	trapphus.	Varje	brandsluss	utförs	1x1,5	m2	stor	och	förses	med	dörr	som	
uppfyller	klass	EI60S200-C.	Detta	gör	att	en	yta	om	ca	4	m2	i	garaget	inte	kan	användas	till	andra	
ändamål.	I	detta	fall	är	dock	denna	yta	endast	del	av	gångstråk	i	garaget	och	antas	inte	påverka	
inkomster	under	byggnadens	användningstid.		

3. Ytan	som	krävs	för	brandgasventilering	av	garaget	på	plan	-2	blir	4	m2.	Då	planet	delvis	ligger	
under	marknivå	 krävs	 att	 ett	 schakt	 som	 kan	 leda	 brandgaserna	 upp	 och	 ut	 byggs.	 Runt	
schaktet	ska	 väggarna	uppfylla	 klass	EI	60.	 En	 lucka	 i	 fasaden	ovanför	krävs	 sedan	 för	 att	
brandgaser	ska	kunna	ventileras	ut.	Då	4	m2	ventilation	krävs	antas	att	fyra	luckor	à	1	m2	
byggs.	Detta	kommer	att	ta	av	ytan	på	plan	-1	och	därmed	minska	den	uthyrbara	ytan	i	lokalen.	
Den	yta	som	totalt	tas	i	anspråk	på	planet	ovan	är	5	m2.		

4. Runt	det	centrala	trapphuset	på	plan	-1	och	plan	0	ska	väggarna	utgöras	av	glaspartier.	Detta	
gäller	även	väggarna	runt	den	korridor	som	går	från	huvudentrén	till	trapphuset	på	plan	0.	Då	
både	trapphuset	och	korridoren	är	utrymningsvägar	och	egna	brandceller	krävs	det	att	dessa	
glaspartier	är	brandklassade	och	uppfyller	klass	EI	60.	Totalt	gäller	detta	105	m2	glas.		
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5. På	 plan	 0	 ska	 delar	 av	 taket	 bestå	 av	 en	 lanternin.	 För	 att	 förhindra	 brandspridning	 via	
lanterninen	krävs	att	glaset	uppfyller	brandteknisk	klass	EI	60.	Detta	gäller	för	65	fönster	om	
0,8	m2	och	65	fönster	om	1,7	m2.				

6. Ventilationsbrandskyddet	 på	 plan	 -2	 och	 plan	 -1	 kommer	 att	 utföras	 med	 spjäll	 i	
brandcellsgräns.	För	detta	alternativ	krävs	att	spjällen	är	brand-/brandgasspjäll.	Detta	gäller	
för	27	brandceller,	med	två	spjäll	till	varje	då	de	förses	med	både	till-	och	frånluft.	Total	krävs	
därmed	54	spjäll.		

7. Plan	0	är	tänkt	att	inrymma	en	restaurang.	Ytskikten	i	denna	lokal	måste	uppfylla	minst	klass	
C-s2,d0.	Att	uppskatta	en	kostnadsförändring	för	detta	är	dock	svårt,	då	det	till	största	del	är	
estetiskt.	

8. För	 detta	 alternativ	 görs	 inga	 avsteg	 från	 de	 allmänna	 råden	 i	 BBR	 och	 ingen	 analytisk	
dimensionering	vid	projekteringen	krävs.		

7.2.2 Alternativ	2	–	Installation	av	sprinklersystem	
Alternativ	2	innebär	att	ett	sprinklersystem	installeras	i	byggnadens	tre	nedre	plan.	Detta	innebär	
att	 tekniska	 byten	 blir	möjliga	 att	 utföra	 samt	 att	 andra	 lättnader	på	 brandskyddskraven	 blir	
möjliga.	 Denna	 utformning	 måste	 verifieras	 analytiskt,	 men	 det	 bedöms	 finnas	 goda	
förhoppningar	om	att	detta	är	möjligt.			

Hur	punkterna	i	Tabell	7	utformas	för	Alternativ	2	beskrivs	i	listan	nedan:		

1. Ett	sprinklersystem	installeras	på	de	tre	aktuella	planen.	Sprinklercentralen	placeras	på	plan	
-2	och	kommer	vara	ca	10	m2	stor.	Ytan	som	centralen	tar	upp	hade	kunnat	användas	som	
förråd	och	genererat	intäkter.		

2. Till	följd	av	att	sprinklersystemet	installeras	finns	möjligheten	att	via	ett	tekniskt	byte	bortse	
från	kravet	på	brandsluss	mellan	garage	och	utrymningsvägar.	Detta	gör	att	ingen	brandsluss	
krävs	på	plan	-2.		

3. Ytan	som	krävs	 för	brandgasventilering	av	garaget	på	plan	 -2	blir	0,8	m2.	Då	planet	delvis	
ligger	under	marknivå	krävs	att	ett	schakt	som	kan	leda	brandgaserna	upp	och	ut	byggs.	Runt	
schaktet	ska	 väggarna	uppfylla	 klass	EI	60.	 En	 lucka	 i	 fasaden	ovanför	krävs	 sedan	 för	 att	
brandgaser	ska	kunna	ventileras	ut,	i	detta	fall	antas	att	en	lucka	à	1m2	installeras.	Att	luckan	
antas	vara	1m2	istället	för	0,8	m2	beror	på	att	detta	är	ett	standardmått	för	luckor	och	därmed	
är	billigare	än	en	specialbeställd	lucka	à	0,8	m2.	Detta	kommer	att	ta	av	ytan	på	plan	-1,	men	
jämfört	med	nollalternativet	frigörs	yta	som	kan	hyras	ut	i	förvaltningsskedet.	Den	yta	som	
tas	i	anspråk	på	planet	ovan	är	1	m2,	det	innebär	att	4	m2	frigörs	jämfört	med	nollalternativet.		

4. Runt	det	centrala	trapphuset	på	plan	-1	och	plan	0	ska	väggarna	utgöras	av	glaspartier.	Detta	
gäller	även	väggarna	runt	den	korridor	som	går	från	huvudentrén	till	trapphuset	på	plan	0.	Då	
både	trapphuset	och	korridoren	är	utrymningsvägar	och	egna	brandceller	krävs	det	att	dessa	
glaspartier	är	brandklassade	och	uppfyller	klass	E	30.	Totalt	gäller	detta	105	m2	glas.		

5. På	 plan	 0	 ska	 delar	 av	 taket	 bestå	 av	 en	 lanternin.	 Installeras	 ett	 sprinklersystem	 kan	
glaspartierna	i	lanterninen	utföras	utan	brandteknisk	klass.	Detta	gäller	för	65	fönster	om	0,8	
m2	och	65	fönster	om	1,7	m2.				

6. Ventilationsbrandskyddet	 på	 plan	 -2	 och	 plan	 -1	 kommer	 att	 utföras	 med	 spjäll	 i	
brandcellsgräns.	 Installeras	 ett	 sprinklersystem	 kan	 brandgasspjäll	 användas	 där	
ventilationskanaler	bryter	igenom	brandcellsgränser.	Detta	gäller	för	27	brandceller,	med	två	
spjäll	till	varje	då	de	förses	med	både	till-	och	frånluft.	Total	krävs	därmed	54	spjäll.	

7. Plan	0	är	tänkt	att	inrymma	en	restaurang.	Installeras	ett	sprinklersystem	kan	ytskikten	på	
väggarna	i	denna	lokal	tillåtas	att	utföras	i	klass	D-s2,d0.	Att	uppskatta	en	kostnadsförändring	
för	detta	är	dock	svårt,	då	det	till	största	del	är	estetiskt.		

8. Då	fler	än	två	tekniska	byten	tillämpas	i	detta	alternativ	kommer	lösningen	behöva	verifieras	
analytiskt,	om	den	ska	genomföras.	
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7.3 Resultat	av	jämförelse	mellan	alternativ	
Alternativ	1	och	2	har	kvantifierats	och	beräknats.	Resultatet	av	beräkningarna	visas	i	Figur	9	och	
Figur	10	nedan.	Indata	till	beräkningar	visas	i	Bilaga	C	–	Fallstudie.	

	
Figur	9.	Resultat	av	beräkning	för	Alternativ	1	-	"Nollalternativ".	

	

	
Figur	10.	Resultat	av	beräkning	för	Alternativ	2	-	"Installation	av	sprinklersystem".	
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En	sammanfattning	av	det	totala	resultatet	visas	i	Tabell	8	nedan.		

Tabell	8.	Resultat	av	beräkningar.	

Alternativ	
	
	
Resultat	

Alternativ	1	
”Nollalternativ”	

Alternativ	2	
”Installation	av	
sprinklersystem”	

Total	byggkostnad		
	

6	203	135	kr	
1085	kr/m2	

4	145	385	kr	
725	kr/m2	

Total	livscykelkostnad	
	

7	357	620	kr	
1287	kr/m2	

6	172	675	kr	
1080	kr/m2	

Kostnader	under	
förvaltningsskedet	

1	154	485	kr	
202	kr/m2	

2	027	290	kr	
355	kr/m2	

	

Från	det	resultat	som	visas	i	figurerna	ovan	samt	Tabell	8	kan	det	utläsas	att	Alternativ	2	är	mest	
kostnadseffektivt	under	byggnadens	hela	livscykel.	Alternativ	2	ger	både	en	lägre	byggkostnad	
och	 en	 lägre	 livscykelkostnad	 för	byggnaden.	Alternativ	1	har	dock	 lägre	kostnader	då	 endast	
förvaltningskostnader	jämförs.	Att	Alternativ	1	blir	så	mycket	dyrare	totalt	sett	beror	i	detta	fall	
till	största	del	på	att	glaspartier	i	EI	60	är	betydligt	mer	kostsamma	än	E	30	och	oklassade	glas.	
Alternativ	2	har	högre	kostnader	under	förvaltningsskedet,	detta	beror	på	att	sprinklersystemet	
kräver	en	del	underhåll,	jämfört	med	de	andra	byggnadsdelar	som	inkluderas	i	analysen.		

Vilket	alternativ	som	är	mest	kostnadseffektivt	beror	på	vilket	perspektiv	resultatet	analyseras	
utifrån.	 I	 byggskedet	 och	 under	 hela	 livscykeln	 är	 Alternativ	 2	mest	 kostnadseffektivt,	 men	 i	
förvaltningsskedet	är	Alternativ	1	mest	kostnadseffektivt.		

Det	 är	möjligt	 att	 fler	 alternativ	 hade	 kunnat	 inkluderats	 i	 jämförelsen	 och	 att	 det	 allra	mest	
kostnadseffektiva	 alternativet	 inte	 har	 hittats,	 men	 dessa	 två	 utformningar	 är	 de	 som	 har	
identifierats	och	som	är	möjliga	att	utföra	för	samtliga	discipliner.	

7.3.1 Känslighetsanalys	
En	 enklare	 känslighetsanalys	 utfördes	 på	 resultatet	 som	 erhölls	 vid	 jämförelsen	 mellan	
alternativen.	I	detta	fall	valdes	kalkylräntan	som	det	värde	som	varierades,	men	det	hade	även	
varit	 möjligt	 att	 välja	 något	 annat	 värde	 att	 variera.	 Kalkylräntan	 varierades	 +/-	 1	%,	 för	 att	
undersöka	 om	 rangordningen	 av	 alternativen	 förändrades.	 Resultatet	 av	 känslighetsanalysen	
visas	i	Tabell	9	nedan.		

Tabell	9.	Resultat	av	känslighetsanalys.	

Real	kalkylränta	
	
	
	
Resultat		

2,5	%	 3,5	%	(grundfall	i	
Tabell	8)	

4,5	%	

Alternativ	1	
LCC	
Förvaltningskostnad	

	
7	669	817	kr	
1	466	682	kr	

	
7	357	620	kr	
1	154	485	kr	

	
7	126	352	kr	
923	217	kr	

Alternativ	2	
LCC	
Förvaltningskostnad	

	
6	660	950	kr	
2	515	565	kr	

	
6	172	675	kr	
2	027	290	kr	

	
5	808	100	kr	
1	662	714	kr	
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Summan	av	beräkningarna	förändras	i	och	med	den	förändrade	räntan.	Rangordningen	mellan	
alternativen	är	dock	densamma.	Alternativ	2	har	 fortfarande	en	 lägre	 livscykelkostnad	och	 en	
högre	förvaltningskostnad,	både	då	räntan	minskas	och	ökas.			
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8 Diskussion	
I	följande	avsnitt	diskuteras	arbetet	och	de	resultat	som	erhållits.			

8.1 Metoder	och	utförande	
Arbetet	 har	 bestått	 av	 en	 problemlösande	 metodik,	 med	 tre	 övergripande	 delmoment;	 en	
litteraturstudie,	datainsamling	och	modellering.		

Inledningsvis	utfördes	en	litteraturstudie	och	litteratursökning	för	att	hitta	relevant	information	
att	använda	i	arbetet.	Från	denna	erhölls	bra	information	och	källor.	Många	relevanta	källor	som	
hittades	var	dock	omkring	20	år	gamla,	men	de	har	ändå	använts	då	mycket	av	informationen	har	
bedömts	vara	aktuell	fortfarande.	Det	hade	varit	önskvärt	att	hitta	litteratur	som	är	ännu	nyare	
och	mer	aktuell,	men	det	som	hittades	får	ändå	anses	vara	tillräckligt	bra.	Det	är	möjligt	att	det	
hade	gått	att	hitta	ännu	mer	och	bättre	litteratur,	men	litteratursökningen	bedrevs	systematiskt	
och	efter	bästa	förmåga	under	den	begränsade	tid	av	arbetet	som	var	avsatt	till	detta.		

Datainsamlingen	i	arbetet	genomfördes	via	intervjuer.	I	inledningsskedet	av	arbetet	övervägdes	
en	enkätstudie	som	insamlingsmetod.	Att	intervjuer	valdes	istället	för	enkäter	begränsade	antalet	
respondenter,	i	och	med	att	det	är	mer	tidskrävande	att	intervjua	och	sammanställa	resultatet	än	
om	en	enkätstudie	används.	Det	begränsade	antalet	respondenter	inom	respektive	disciplin	leder	
till	 att	 resultatet	 blir	 väldigt	 styrt	 av	 få	 personer.	 Det	 kan	 även	medföra	 att	 inte	 all	 relevant	
kunskap	 inom	 området	 samlas	 in,	 då	 det	 högst	 sannolikt	 finns	 andra	 personer	 med	 andra	
erfarenheter	och	kunskaper.	Det	kan	innebära	att	vissa	kostnader	eller	nyttor	som	en	komponent	
eller	 utformning	 innebär	 inte	 har	 inkluderats	 i	 arbetet	 och	 därmed	 inte	 är	 inkluderade	 i	
modelleringen	och	verktyget.		

Fördelen	med	att	intervjua	var	dock	att	en	personlig	kontakt	med	respondenterna	erhölls.	Detta	
gjorde	att	det	fanns	möjlighet	att	diskutera	saker	djupare	samt	att	även	följa	upp	intervjun	med	
kompletterande	frågor	eller	funderingar,	i	de	fall	det	var	aktuellt.	Den	personliga	kontakten	gjorde	
även	 att	 respondenterna	 blev	 mer	 engagerade	 och	 delade	 med	 sig	 av	 mer	 kunskap	 och	
information	än	vad	de	troligtvis	hade	gjort	om	de	endast	fått	ett	mejl	med	en	enkät	att	fylla	i.	Att	
intervjua	på	 en	 halvstrukturerad	 form	 gjorde	 även	 att	 respondenterna	 fick	möjlighet	 att	 lyfta	
saker	som	intervjuaren	kan	ha	missat	i	sina	frågor	eller	inte	haft	i	åtanke	i	arbetet.		

En	förbättring	som	dock	hade	kunnat	gjorts	vid	datainsamlingen	är	att	låtit	respondenterna	läsa	
igenom	sammanställningen	av	sin	intervju	innan	den	användes	i	rapporten,	för	att	undvika	att	
missförstånd	uppstått.	

Modelleringen	 har	 utförts	 utifrån	 uppgifter	 som	 kommit	 in	 under	 litteraturstudien	 och	
datainsamlingen.	 Detta	 har	 gett	 en	 bra	 grund	 och	 lett	 till	 att	 en	modell	 har	 kunnat	 tas	 fram.	
Modelleringen	hade	dock	kunnat	förbättrats	genom	att	ta	hjälp	av	brandingenjörer	som	forskat	
inom	området,	då	det	är	rimligt	att	de	har	en	hel	del	kunskap	som	säkerligen	hade	varit	till	hjälp.	
En	annan	möjlig	förbättring	hade	varit	att	låta	flera	andra	brandkonsulter	använda	verktyget	och	
komma	med	synpunkter,	för	att	utveckla	det	ytterligare.	Att	detta	inte	gjordes	beror	på	att	tiden	
inte	räckte	till.			

8.2 Frågeställningar	
Arbetets	huvudsakliga	 syfte	 är	att	 besvara	 frågeställningarna	 i	 avsnitt	1.2.1.	Den	 första	 frågan	
(Hur	kan	investeringar	kopplade	 till	byggnadstekniskt	brandskydd	optimeras	 i	 syfte	att	uppnå	
myndighetskrav	på	 ett	 kostnadseffektivt	sätt?)	 är	en	väldigt	 generell	 fråga	och	under	arbetets	
gång	upptäcktes	att	det	är	väldigt	svårt	att	besvara	denna	fråga	på	ett	konkret	sätt.	Det	framkom	
under	 intervjuerna	 att	 det	 finns	 många	 faktorer	 som	 påverkar	 kostnader	 och	 nyttor	 av	
utformningar	och	komponenter.	Vad	som	är	kostnadseffektivt	i	ett	fall	kan	vara	det	motsatta	i	ett	
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annat	fall.	Det	blir	därför	svårt	att	besvara	frågan	på	ett	generellt	sätt	som	täcker	in	alla	faktorer.	
Det	 framkom	 dock,	 både	 under	 litteraturstudien	 och	 intervjuerna,	 att	 det	 är	 viktigt	 att	
projektörerna	samarbetar	för	att	uppnå	en	kostnadseffektiv	utformning.	De	projektörer	som	ingår	
i	 en	projektgrupp	har	olika	kunskaper	och	perspektiv.	 Flera	av	 respondenterna	 lyfte	 ett	 tidigt	
samarbete	som	en	av	nycklarna	för	att	projektera	kostnadseffektiv.	Detta	stämmer	väl	överens	
med	den	teori	som	framkom	under	litteraturstudien.		

Hur	en	modell	för	att	bedöma	byggnadstekniskt	brandskydd	i	förhållande	till	kostnaden	för	det	
kan	se	ut	har	besvarats	genom	en	modellering	och	det	framtagna	verktyget,	där	ett	förslag	på	en	
modell	för	bedömning	av	kostnad/nytta	har	tagits	fram.	Verktyget	bör	ses	som	en	första	version	
och	en	grund	för	hur	ett	verktyg	för	detta	ändamål	kan	se	ut.	Det	finns	många	flera	faktorer	som	
hade	kunnat	involverats	i	ett	verktyg	som	detta,	för	att	förbättra	det	ytterligare.	Att	till	exempel	
inkludera	 skadekostnader	 och	 hur	 väl	 en	 utformning	 fungerar	 vid	 en	 eventuell	 brand	 hade	
givetvis	gett	jämförelsen	mellan	alternativ	en	extra	dimension	och	i	vissa	fall	kunnat	motivera	en	
dyrare	investering	i	brandskyddet.		

8.3 Modellering	och	verktyget	
Det	konkreta	resultatet	av	arbetet	är	den	modellering	som	utförts	och	det	verktyg	som	tagits	fram	
för	jämförelse	av	brandtekniska	utformningar.		

Modellen	 innehåller	 en	del	 begränsningar,	då	det	 finns	kostnader	och	nyttor	 som	är	 svåra	att	
kvantifiera.	Utseende	och	design	är	exempel	på	faktorer	som	kan	vara	väldigt	viktiga	i	byggnader,	
men	detta	är	svårt	att	värdesätta	i	siffror	och	har	därmed	inte	kunnat	inkluderas	i	modellen.	Något	
som	även	diskuterades	under	intervjuer	var	flexibiliteten	hos	byggnaden.	Vissa	tekniska	system	
måste	byggas	om,	om	till	exempel	planlösningen	ska	ändras,	vilket	kan	bli	kostsamt	i	ett	senare	
skede.	 Detta	 har	 inte	 heller	 varit	 möjligt	 att	 inkludera	 i	 modelleringen,	 då	 det	 är	 svårt	 att	
kvantifiera.	Det	kan	även	vara	svårt	att	avgöra	vilka	delar	som	ska	inkluderas	i	beräkningen.	Det	
kan	 finnas	 andra	 discipliner	 som	 ställer	 krav	 som	 ”hjälper”	 brand,	 till	 exempel	 att	 ljud	måste	
begränsas	och	att	en	vägg	därmed	byggs	så	att	den	uppfyller	en	viss	brandklass,	oavsett	krav	på	
brandskydd.	Hur	detta	ska	hanteras	i	analysen	och	beräkningen	kan	vara	svårt	att	avgöra.		

Utformningen	av	verktyget	gör	att	det	ska	kunna	användas	oavsett	skede,	men	detta	kan	vara	
problematiskt	 i	 praktiken	då	det	 krävs	att	 alternativen	kan	kvantifieras.	 I	 ett	 tidigt	 skede	där	
mycket	 fortfarande	 är	 oklart	 i	 projekteringen	 är	 det	 svårt	 att	 veta	 exakt	 vilken	 påverkan	 en	
utformning	får.	Ett	exempel	på	detta	kan	vara	isolering	av	ventilationskanaler,	om	det	inte	är	helt	
fastställt	hur	kanaldragningen	ska	se	ut	är	det	svårt	att	kvantifiera	den	mängd	isolering	som	krävs	
eller	som	eventuellt	kan	sparas	in.	Kopplas	brandkonsulten	istället	in	i	ett	sent	skede	finns	en	risk	
att	många	beslut	redan	fattats,	vilket	gör	att	det	inte	finns	så	många	alternativ	för	utformningen	
av	brandskyddet	och	därmed	ingenting	att	jämföra.	Det	kan	även	leda	till	höga	kostnader	att	ändra	
den	 redan	 valda	 utformningen,	 trots	 att	 en	 mer	 kostnadseffektiv	 utformning	 hittas,	 då	
kostnaderna	ökar	schematiskt	enligt	Figur	3.		

I	verktyget	finns	en	indata-flik	som	stöd	för	användaren.	Denna	flik	består	av	schablonvärden	och	
grundkostnader	utan	moms	eller	eventuella	rabatter.	Vid	intervjuer	framkom	att	företag	i	de	flesta	
fall	har	rabatter	hos	återförsäljare,	hur	mycket	varierar	dock	och	gör	det	därför	inte	möjligt	att	
inkludera.	Detta	gör	att	 resultatet	av	beräkningen	i	verktyget	kan	bli	missvisande	och	 för	hög,	
jämfört	med	verkligheten.	En	ytterligare	svaghet	med	de	värden	som	listas	är	att	dem	i	de	flesta	
fall	kommer	från	en	enda	källa.	Tillförlitligheten	i	värdena	hade	styrkts	om	det	funnits	flera	källor.	
Värdena	måste	även	uppdateras	varefter,	då	de	kommer	att	 förändras	över	 tiden	och	kommer	
vara	inaktuella	inom	ett	par	år.	Den	som	använder	schablonvärden	i	beräkningar	bör	ha	i	åtanke	
att	det	är	just	schablonvärden	och	därmed	inte	en	exakt	sanning.	Det	är	viktigt	att	poängtera	att	
resultatet	 inte	kommer	att	stämma	exakt	överens	med	verkligheten.	Beräkningarna	kan	ge	en	
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fingervisning	av	vilket	alternativ	som	är	mest	kostnadseffektivt	men	blir	resultaten	relativt	lika	
bör	mer	noggranna	beräkningar	göras.		

I	verktyget	beräknas	LCC	för	utformningen.	Denna	innehåller	osäkerheter	på	grund	av	att	det	är	
kostnader	under	en	längre	tid	och	det	är	svårt	att	veta	vad	som	kommer	hända	i	framtiden.	Ju	
längre	livslängd	byggnaden	antas	ha,	desto	större	blir	osäkerheterna	i	beräkningarna.	Det	finns	
en	möjlighet	att	en	viss	komponent	utvecklas	och	blir	billigare	eller	mer	hållbar	och	därmed	inte	
behöver	bytas	ut	lika	ofta	som	antagits	i	beräkningen,	vilket	gör	att	utformningens	LCC	blir	lägre	
än	beräknat.	Det	är	även	svårt	att	veta	exakt	hur	länge	en	komponent	kommer	att	hålla,	vilket	gör	
att	livslängden	som	antas	i	beräkningen	kan	vara	fel,	trots	att	produkten	inte	har	utvecklats.					

Under	arbetets	gång	upptäcktes	att	reinvesteringskostnaden	för	ett	system	eller	en	komponent	är	
extra	svår	att	bedöma.	Denna	är	väldigt	individuell	och	beror	på	flera	faktorer	som	är	svåra	att	
specificera	 i	ett	 tidigt	skede.	En	renovering	av	ett	system	kan	 få	 följdeffekter	som	är	svåra	att	
kvantifiera.	 I	 en	 viss	 typ	 av	 verksamhet	 kan	 en	 renovering	 till	 exempel	 leda	 till	 att	 delar	 av	
byggnaden	inte	kan	användas,	detta	bör	således	inkluderas	i	kostnaden,	men	det	kan	i	många	fall	
vara	väldigt	svårt	att	kvantifiera	detta	i	ett	projekteringsskede.		

En	styrka	med	verktyget	är	att	det	är	uppbyggt	i	Excel	och	att	det	därmed	finns	möjligheten	att	
göra	känslighetsanalyser	på	resultatet,	både	enklare	eller	mer	avancerade	analyser.	Det	kan	till	
exempel	göras	genom	att	variera	indata	(som	också	delvis	illustrerats	i	fallstudien	med	varierad	
kalkylränta)	och	se	hur	det	påverkar	resultatet	eller	genom	att	använda	tilläggsprogram	och	ange	
indata	 som	 fördelningar	 och	 simulera	 resultatet.	 På	 så	 sätt	 kan	 användaren	 ta	 hänsyn	 till	
osäkerheter	 i	 indata	 vid	sin	analys	och	 få	 ett	 resultat	 som	kan	anges	 inom	ett	 intervall.	Detta	
minskar	risken	för	att	den	som	tittar	på	resultatet	tolkar	det	som	en	exakt	sanning.			
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9 Slutsats		
Projekteringen	av	byggnadstekniskt	brandskydd	påverkas	av	väldigt	många	faktorer	och	i	princip	
varje	objekt	har	unika	förutsättningar.	Den	slutsats	som	kan	dras	av	detta	arbete	är	att	det	i	många	
fall	 finns	stora	möjligheter	att	minska	kostnader	genom	att	undersöka	och	 jämföra	alternativa	
utformningar	av	brandskyddet.	Kostnadseffektiviteten	av	de	tillgängliga	alternativen	bör	därför	
alltid	undersökas,	mer	eller	mindre,	för	att	använda	tillgängliga	resurser	på	bästa	sätt.	Arbetet	och	
det	 framtagna	 verktyget	 är	 en	 grund	 för	 hur	 brandkonsulter	 kan	 arbeta	med	 detta,	 men	 bör	
vidareutvecklas	och	kvalitetssäkras	för	att	öka	trovärdigheten	av	resultaten.		

9.1 Fortsatt	forskning		
Under	 arbetets	 gång	 har	 flera	 områden	där	 fortsatt	 arbete	 och	 forskning	 kan	 vara	 intressant	
hittats:		

§ En	fortsättning	på	arbetet	hade	kunnat	vara	att	undersöka	djupare	vilka	kostnader	och	
nyttor	som	finns	med	olika	komponenter,	till	exempel	vilken	miljöpåverkan	de	har	och	
hur	 väl	 de	 fungerar	 vid	 en	 eventuell	 brand.	 Hållbarhet	 och	 reinvesteringskostnad	 för	
komponenter	hade	också	varit	intressant	att	undersöka	djupare,	för	att	öka	kvalitén	på	
LCC-beräkningar	 framöver.		
	

§ Hur	utrymningshissar	ska	utformas	finns	ingen	standard	för	i	Sverige	i	dagsläget,	enligt	
Fallqvist	et	al.,	(2020).	Det	är	rimligt	att	anta	att	dessa	kommer	bli	vanligare	i	och	med	att	
många	höga	byggnader	byggs.	Att	undersöka	om	det	är	möjligt	att	ta	fram	en	standard	
eller	 förslag	 på	 utformningar	 för	 dessa	 hade	 varit	 intressant.		
	

§ Flera	 andra	 discipliner	 använder	 sig	 av	 kalkylböcker	 vid	 projektering	 och	
kostnadsberäkningar.	Under	arbetets	gång	identifierades	inga	sådana	som	är	anpassade	
för	 brandskydd.	 Detta	 hade	 kunnat	 utvecklats	 och	 på	 så	 vis	 ökat	 kunskapen	 inom	
branschen	om	kostnader	för	brandskydd	och	därmed	kunnat	hjälpa	brandkonsulter	att	
projektera	kostnadseffektivt.		
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Bilaga	A	–	Sökprotokoll	
Litteratursökningen	som	utfördes	i	inledningen	av	arbetet	dokumenterades	i	ett	sökprotokoll	för	
att	 öka	 kvalitén	 samt	 undvika	 dubbelt	 arbete.	 Litteratursökningen	 utfördes	 i	 januari	 2020.	
Sökprotokollet	visas	i	Tabell	10	nedan.		

Tabell	10.	Sökprotokoll	för	den	litteratursökning	som	utfördes.	

Sökning		 Databas	 Använt	sökord	 Antal	träffar		 Relevanta	
träffar		

1	 LUBSearch	 kostnadnytta	 0	 0	
2	 LUBSearch	 kostnad/nytta	 22	 2	
3	 LUBSearch	 kostnad-nytta	 22	 2	
4	 LUBSearch	 kostnadsnytta	 3	 0	
5	 LUBSearch	 kostnadseffektivitet	 AND	

brandskydd	
0	 0	

6	 LUBSearch	 kostnadseffektivitet		 388	 1	
7	 LUBSearch	 kostnad	AND	brandskydd	 3	 1	
8	 LUBSearch	 kostnadseffektiv	

dimensionering		
6	 2	

9	 LUBSearch	 brandskyddsdimensionering	 2	 2	
10	 LUBSearch	 byggnadstekniskt	

brandskydd	
12	 1	

11	 LUBSearch	 “cost	 benefit”	 AND	 “fire	
protection”	

187	 3	

12	 LUBSearch	 “cost	 benefit”	 AND	 “fire	
safety	design”	

8	 2	

13	 LUBSearch	 investering	AND	brandskydd		 0	 0	
14	 LUBSearch	 investering	AND	brand	 9	 0	
15	 LUBSearch	 investera	AND	brand		 13	 0	
16	 LUBSearch	 invest	AND	fire	safety	 94	 0	
17	 LUBSearch	 optimering	AND	brandskydd	 1	 1	
18	 LUBSearch	 optimera	AND	brandskydd		 0	 0	
19	 LUBSearch	 optimering	AND	brand		 10	 0	
20	 LUBSearch	 optimera	brandskydd	 0	 0	
21	 LUBSearch	 kostnadseffektiv	

projektering	
2	 0	

	

	 	



	

II	
	

Bilaga	B	–	Intervjufrågor	
I	följande	avsnitt	redovisas	det	frågeunderlag	som	användes	som	grund	vid	intervjuer.	Frågorna	
har	delvis	modifierats	inför	varje	intervju	för	att	passa	respondentens	disciplin,	de	ställdes	även	
på	olika	sätt	beroende	på	de	svar	som	erhölls	på	tidigare	ställda	frågor.	Följdfrågor	och	spontana	
frågor	ställdes	utöver	de	frågor	som	listas	nedan,	då	intervjuer	inte	utfördes	på	en	strikt	form	och	
syftet	var	att	samla	in	så	mycket	information	som	möjligt.	Ord	som	är	kursiva	innebär	att	de	är	ord	
som	har	bytts	ut	mot	passande	ord	för	respektive	intervju.		

Allmänt 
§ Namn	
§ Yrkestitel	
§ Tid	i	branschen	
§ Roll	i	byggprocessen/projektering	

	
Kostnad/nytta	

§ Vilka	metoder	använder	du/ditt	företag	vid	kostnadskalkylering	i	olika	skeden?	
§ Hur	tar	man	hänsyn	till	kostnaden	för	brandskydd	i	kalkyler?		
§ Hur	 vanligt	 är	 det	 att	 flera	 brandtekniska	 lösningar	 tas	 fram	 och	 jämförs	 ur	 ett	

kostnad/nytta-perspektiv?	 Om	 vanligt,	 hur	 utförs	 denna	 jämförelsen?	 Om	 inte	 vanligt,	
varför	gör	man	inte	detta?		

§ Samarbetar	du/ditt	 företag	något	med	brandkonsulter	vid	kostnadskalkylering?	Om	 ja,	
hur	sker	detta	samarbete?	Vad	finns	det	för	för-/nackdelar	med	detta?	Om	nej,	varför	inte?	
Hade	det	kunnat	finnas	fördelar	med	ett	bättre	samarbete?	

§ Vad	krävs	för	att	man	ska	göra	kostnadsjämförelser	mellan	brandtekniska	lösningar?		
§ Vad	 anser	 du	 är	 viktigt	 och	 krävs	 för	 att	 lyckas	 utforma	 en	 byggnad/disciplin	 så	

kostnadseffektivt	som	möjligt?		
§ Hur	långt	perspektiv	analyseras	utformningar	vanligtvis	utifrån?	Tar	man	endast	hänsyn	

till	byggskedet	eller	undersöker	man	även	förvaltningsskedet?	
§ Vilka	faktorer	har	störst	inverkan	på	utformningen	och	kostnaden	av	disciplinen?	
§ Vilka	 brandtekniska	 krav	 får	 störst	 påverkan	 på	 utformningen	 och	 kostnaden	 av	

disciplinen?	
§ Vilka	system	och	komponenter	kommer	brandskyddskraven	att	påverka?		
§ Vid	kalkylering	av	kostnader	för	dessa	system	och	komponenter,	vilka	enheter	används?	

(t.ex.	kr/m2,	kr/m,	kr/st?)	
§ Vilka	för-	och	nackdelar	finns	med	system/komponenter/utformningar?		
§ Vilka	positiva/negativa	följder	kan	brandtekniska	utformningar	få	i	förvaltningsskedet?		
§ Vilken	livslängd	har	system/komponenter?		
§ Om	byggnadens	livslängd	överstiger	system/komponenters,	hur	hanteras	detta?	Behöver	

man	byta	ut	hela	systemet	eller	räcker	det	med	"ett	större	underhåll"?		
§ Vilka	drift-	och	underhållskostnader	finns	kopplade	till	disciplinen?	Vilka	byggnadsdelar	

är	dessa	kopplade	till?	Skiljer	detta	mellan	komponenter/system?	Om	ja,	hur?		
§ Finns	det	några	"dolda	kostnader"	(på	grund	av	brandskyddskrav)	som	tillkommer	men	

är	svåra	att	räkna	på?		
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Bilaga	C	–	Fallstudie	
I	följande	avsnitt	presenteras	bilagor	till	fallstudien	som	utförts	i	arbetet.		

Ritningar		
I	 Figur	 11,	 Figur	 12	 och	 Figur	 13	 nedan	 visas	 ritningar	 över	 plan	 -2,	 plan	 -1	 och	 plan	 0.	 På	
ritningarna	är	siffror	motsvarande	punkterna	i	Tabell	7	markerade,	för	att	underlätta	för	läsaren	
och	 skapa	 förståelse	 för	hur	 alternativen	 skiljer	 sig	 åt.	 Punkt	1,	 6	 och	8	är	 inte	markerade	på	
ritningarna,	då	de	omfattar	hela	eller	stora	delar	av	de	våningsplan	som	visas	i	figurerna.		

	
Figur	11.	Plan	-2	med	punkter	markerade.	



	

IV	
	

	
Figur	12.	Plan	-1	med	punkter	markerade.	

	
Figur	13.	Plan	0	med	punkter	markerade.	
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Indata	till	beräkningar		
I	Tabell	11	och	Tabell	12	nedan	visas	den	indata	som	använder	vid	beräkningar	i	fallstudien.		

Tabell	11.	Indata	till	beräkningar	för	Alternativ	1	-	"Nollalternativ".	

Alternativ	1	-	”Nollalternativ”	
Komponent	 Enhet	 Mängd	 Bygg-

kostnad	
[kr/enhet
]	

Årlig	 drift-	
och	
underhålls
-kostnad	
[kr/enhet	
&	år]	

Livs-
längd	
[år]	

Reinvesterings-
kostnad	[kr]	

Vägg	EI	60	 m²	 45	 722	 0	 Minst	
50	år	

-	

Dörr	EI	60-S200	 st	 2	 8100	 0	 Minst	
50	år	

-	

Dörrstängare	 st	 5	 2589	 0	 17	 12	945	
Glasparti	EI	60	 m²	 105	 19	063	 0	 Minst	

50	år	
-	

Glasdörrparti	
EI	60	10x21	

st	 3	 30	961	 0	 Minst	
50	år	

-	

Fönster	EI	60	 st	 65	 15	250	 0	 Minst	
50	år	

-	

Fönster	EI	60	 st	 65	 32	407	 0	 Minst	
50	år	

-	

Brandgas-
ventilering,		
á	1	m²	

st	 4	 35	004	 2125	 Minst	
50	år	

-	

Brand-
/brandgas-
spjäll	

st	 54	 14	993	 0	 15	 809	622	

	

Tabell	12.	Indata	till	beräkningar	för	Alternativ	2	-	"Installation	av	sprinklersystem".	

Alternativ	2	-	"Installation	av	sprinklersystem"	
Komponent	 Enhet	 Mängd	 Bygg-

kostnad	
[kr/enhet
]	

Årlig	 drift-	
och	
underhålls
-kostnad	
[kr/enhet	
&	år]	

Livs-
längd	
[år]	

Reinvesterings
-kostnad	[kr]	

Vägg	EI	60	 m²	 8	 722	 0	 Minst	 50	
år	

-	

Dörrstängare	 st	 3	 2589	 0	 17	 7767	
Glasparti	E	30	 m²	 105	 2839	 0	 Minst	 50	

år	
-	

Glasdörrparti		
E	30	10x21	

st	 3	 16	104	 0	 Minst	 50	
år	

	

Fönster	 utan	
brandteknisk	
klass	 (3-glas	
isolerruta)	

st		 65	 2406	 0	 Minst	 50	
år	

-	
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Fönster	 utan	
brandteknisk	
klass	 (3-glas	
isolerruta)	

st		 65	 5112	 0	 Minst	 50	
år	

-	

Brandgas-
ventilering,		
á	1	m²	

st	 1	 35	004	 2500	 Minst	 50	
år	

-	

Brandgasspjäll	 st	 54	 13	055	 0	 15	 0	
Sprinklersyste
m	

st		 1	 2	559	000	 48	000	 25	 100	000	

Verifiering	 av	
avsteg	

h	 8	 1295	 -	 Tills	
brand-
skyddet	
ändras	
väsentlig
t		

-	

		
Förändrad	yta		 Storlek	[m²]	 Månadskostnad/m²	 Årlig	 kostnads-förändring	

[kr]	
		

Vunnen	yta	som	
kan	 användas	
för	 andra	
ändamål	

4	 275	 -13	200	
		

Förlorad	 yta	
som	 inte	 kan	
användas	 för	
andra	ändamål	

10	 100	 12	000	
		

	

	


