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Förord 

Detta arbete avslutar mina studier på Brandingenjörsprogrammet vid institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Detta arbete har skrivits under 
sommar och höst 2015 och motsvarar 15 högskolepoäng. Intern handledare under arbetets gång har 
varit Ulf Ohlsson, extern handledare Helena Klasson och examinator Michael Försth.  
Idén till arbetet var ursprungligen Helena Klassons. 

Resultatet av det här arbetet hade inte blivit lika bra utan hjälp av människor med kunskap om 
brandskydd. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som tog sig tid till att ställa upp på intervjuer och 
till alla de som svarade på den utskickade enkäten. Er feedback har varit ovärderlig under arbetets 
gång. Jag vill rikta ett särskilt stort tack till Helena Klasson på Norrbottens läns landsting för hennes 
handledning som expert under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att utreda hur samhällsekonomiskt lönsamt det är att installera 
sprinkler i sjukhus vid ombyggnation. Enligt de nya krav som introducerades i och med upplaga 19 av 
Boverkets Byggregler ska byggnader i verksamhetsklass 5C, det vill säga sjukhus, förses med sprinkler 
vid nybyggnation, ombyggnation och ändring. Examensarbetet ska utreda huruvida sprinklersystem 
ger en sådan effekt på brandsäkerheten i sjukhus att det är ett rimligt krav att ställa på samtliga 
sjukhus i Sverige. 

Examensarbetet har för avsikt att besvara frågor som: 

• Vad är kostnaden och nyttan av ett sprinklersystem?  
• Vad är kostnadsnyttan av att installera sprinkler vid ombyggnation av sjukhus? 
• Är beslutsunderlaget som ligger till grund för lagkravet gällande sprinkler i sjukhus tillräckligt 

omfattande? 

Arbetet har innefattat bland annat litteraturstudier, intervjuer med sakkunniga inom området, 
enkätutskick samt en kostnadsnyttoanalys av sprinkler i sjukhus vid ombyggnation. 

Kostnadsnyttoanalysen gjordes utifrån två stycken scenarion som speglar hur en verklig 
ombyggnation på ett sjukhus kan se ut. Det ena scenariot, scenario A, antogs sakna sprinkler i 
lokalerna sedan tidigare och behövde därför pumpar och bassäng, något som det andra scenariot, 
scenario B, redan hade installerat. Statistik för bränder i sjukhus hämtades från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskapsdatabas IDA och från insamlad data från enkätutskick. Det ekonomiska 
värdet på ett människoliv hämtades från Trafikverket och kostnader för sprinkler från 
Sprinklerfrämjandet. 

Resultatet visar att kostnadsnytta av sprinkler i sjukhus vid ombyggnation uppnås först vid 145 
ombyggda vårdplatser för scenario A och 76 för scenario B. Om färre än så vårdplatser innefattas av 
ombyggnationen överskrider kostnaderna för sprinklersystemet den förväntade nyttan. Resultatet 
från litteraturstudien visade att underlaget till myndighetskravet på sprinkler i sjukhus bygger sin 
kostnadsnyttoanalys på tveksamma siffror. Siffror för värdet på mänskligt liv har använts som långt 
överskrider de siffror som använts i många tidigare analyser och utredningar.  

Resultatet från rapporten visar att det krävs stora ombyggnationer för att installation av sprinkler ska 
vara samhällsekonomiskt lönsamt. Många ombyggnationer som görs eller planeras i sjukhus omfattar 
ett betydligt mindre antal vårdplatser än vad som krävs för att uppnå samhällsekonomisk 
kostnadsnytta.  

Beslutsunderlaget som ledde fram till myndighetskravet kan inte ses som tillräckligt utrett. Ingen 
hänsyn har tagits till ombyggnation vilket betyder att en rad problem som detta medför inte lyfts 
fram. Det saknas också lagkrav på sprinkler inom den psykiatriska vården vilket är anmärkningsvärt 
då majoriteten av bränder på sjukhus startar i dessa utrymmen. Många tidigare utredningar visar att 
kostnadsnyttan av sprinkler inom psykiatrin långt överstiger kostnadsnyttan av sprinkler i sjukhus.  

Eftersom det krävs ett så stort antal ombyggda vårdplatser kan inte sprinkler i sjukhus vid 
ombyggnation ses som en samhällsekonomiskt kostnadsnyttig åtgärd. 
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Abstract 
This bachelor thesis aims to investigate how economically viable it is to install sprinklers in a hospital 
during redevelopment. According to new requirements introduced in edition 19 of the building 
regulations from the National Board of Housing, Building and Planning, hospitals have to be equipped 
with sprinklers if they are newly constructed, renovated or alternated. The thesis will investigate if 
sprinkler systems provide such an effect on the fire safety in hospitals that it’s reasonable to demand 
sprinklers to be installed in all hospitals in Sweden. 

The report intends to answer questions like: 

• What is the cost and benefits of installing sprinklers in a hospital? 
• What are the cost benefits of installing sprinklers in a hospital during redevelopment? 
• Has the data that was used as the basis for the law regarding sprinkler in hospitals been 

adequately investigated? 

The work has involved literature studies, interviews with experts in the field, mailed questionnaires, 
as well as a cost benefit analysis of sprinklers in a hospital at redevelopment.  

The cost-benefit analysis was done with two scenarios that reflect what a real redevelopment of a 
hospital might look like. One scenario, scenario A, was assumed to lack sprinklers on the premises 
since before and therefore needed pumps and a pool to be installed, something that the second 
scenario, scenario B, already had installed. Statistics for fires in hospitals was taken from the Swedish 
Civil Contingencies Agency's database, IDA, and from data collected from the mailing survey. The 
financial value of a human life was taken from the Swedish Transport Administration and costs for 
sprinklers from Holmstedt of the Fire Sprinkler Association. 

The result shows that sprinklers in hospital at redevelopment reaches cost advantage at 145 
redeveloped beds for scenario A and 76 for scenario B. If the redevelopment includes fewer hospital 
beds, the cost of the sprinkler system exceeds the expected benefit. The results of the literature 
review showed that the data used as the basis for the law can be questioned. The figure used for the 
value of human life can give a misleading, slightly inflated, result.  

The results of the report show that it takes a considerable redevelopment for installation of 
sprinklers to be economically viable. Many redevelopments and renovations planned in hospitals are 
significantly smaller than what is necessary to achieve cost benefit. 
 
The data that led to the official requirement can't be regarded as sufficiently investigated. No 
consideration has been given to the aspect of redevelopment which means that a number of 
problems that this causes are not emphasized. There is also no legal requirement for sprinklers in 
psychiatric care, which is remarkable since the majority of fires in hospitals start in these areas. Many 
previous studies have studied the cost benefit of sprinklers in the psychiatry care. This benefit far 
exceeds the cost benefit of sprinkler in hospitals. 

Since it requires such a large redevelopment for sprinklers to be cost-beneficial , sprinklers in hospital 
at rebuilding cannot be seen as an economically cost-beneficial measure. 
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1. Inledning 
Enligt de nya krav som introducerades i och med upplaga 19 av Boverkets Byggregler (BFS 2011:26) 
ska byggnader i verksamhetsklass 5C förses med sprinkler vid nybyggnation, ombyggnation och 
ändring. Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård, Boverket (2015). Lagkravet 
innebär stora kostnader i byggprojekt på sjukhus vid ändringar, ombyggnationer och tillbyggnationer 
där befintliga sprinklersystem saknas. Detta kan leda till att många förbättringsarbeten inte 
genomförs på grund av stora merkostnader. Då bränder på sjukhus utgör en väldigt liten del av de 
olyckor som leder till skador och dödsfall är det befogat att granska det krav som finns på installation 
av sprinkler i sjukhus vid ombyggnation, tillbyggnad och ändring. Detta examensarbete ska svara på 
om sprinklersystem ger en sådan effekt på brandsäkerheten att det är ett rimligt krav att ställa på 
samtliga sjukhus i Sverige eller om resurser så som mer vårdpersonal skulle ge större påverkan på 
säkerheten för patienter och personal. 

1.1 Problemformuleringar  
De frågeställningar som ska besvaras med rapporten är: 

• Vad är kostnaden och nyttan av ett sprinklersystem?  
• Är installations- och driftskostnaderna större än det värde på egendom och människoliv som 

sprinklerna skyddar?  
• Är beslutsunderlaget som ligger till grund för lagkravet gällande sprinkler i sjukhus tillräckligt 

omfattande? 
• Skulle säkerheten öka mer för patienter och personal om pengarna som idag läggs på 

sprinkler i sjukhus las på andra resurser så som mer vårdpersonal eller medicinsk utrustning? 
• Vad tycker sakkunniga inom brandsäkerhet om lagkravet på sprinkler vid ändringar, 

ombyggnation och tillbyggnationer i sjukhus? 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda huruvida sprinkler är en samhällsnyttig kostnad för att öka 
säkerheten på sjukhus i Sverige. Detta för att kunna utreda huruvida det lagkrav som idag finns på 
sprinkler i sjukhus är rimligt. Arbetet kommer också att utreda huruvida det beslutsunderlag som 
ligger till grund till nuvarande lagstiftning är tillräckligt genomarbetat för att kunna ställa kravet att 
alla sjukhus ska installera sprinkler vid ombyggnation, tillbyggnation och ändring.  

1.3 Avgränsningar  
De avgränsningar som har gjorts i detta arbete är att bara studera Plan- och bygglagen (2011:338) 
med tillhörande föreskrifter som omfattar sjukhus (verksamhetsklass 5C). Arbetet begränsas till 
verksamhetsklass 5C, förenklad dimensionering och vad som gäller vid ombyggnation, tillbyggnation 
och ändring av en byggnad. Kostnaden för sprinkler ska endast innefatta installations- och 
underhållskostnader, inte eventuella kostnader för vattenskador eller liknande oförutsägbara 
kostnader.  
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2. Metodik 

2.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie i vad som tidigare skrivits om ämnet. Metodik, resultat och 
slutsatser studerades för att fastställa styrkor och svagheter i resonemang och undersökningar. 
Paralleller mellan annan forskning inom det valda området utreddes. 

Den litteratur som huvudsakligen analyserades var det beslutsunderlag som ledde fram till Boverkets 
byggregler, Boverket (2011b). De rapporter som låg till grund för denna konsekvensutredning 
studerades vidare.  

Resultatet från denna litteraturstudie sammanställdes och presenteras i avsnitt 3, Teori. 

2.2 Enkät 
En enkät med frågor gällande inträffade bränder på sjukhus sammanställdes. Enkäten skapades med 
hjälp av verktyget Education Survey Automation Suite, EvaSys. Frågorna delades upp på bränder som 
inträffat mellan 1994-2010 och 2011-2014. Dessa tidsintervall valdes eftersom att 1994 utkom den 
första utgåvan av Boverkets byggregler och 2011 kom utgåvan som introducerade kravet på sprinkler 
i sjukhus. Enkäten skickades ut till bland annat brandingenjörer, säkerhetssamordnare och 
säkerhetschefer inom landsting och regioner över hela landet. De som enkäten skickades ut till skulle 
ha minst ett sjukhus i Sverige inom sitt ansvarsområde och totalt gjordes 152 utskick.  

Enkäten innefattade även frågor gällande åsikter om sprinkler och dess nytta i sjukhus. Resultatet 
från enkäten användes bland annat som statistikunderlag i arbetet med kostnadsnyttoanalysen och i 
arbetet med att analysera sakkunnigas åsikter om sprinkler i sjukhus.  

Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga A. 

2.3 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes enligt trattmodellen presenterad av Jonsson (2009). Intervjuer enligt 
trattmodellen inleds med att klargöra för respondenten varför intervjun görs, hur intervjun kommer 
att gå till och hur resultatet kommer att användas. De inledande frågorna är breda och ämnar leda till 
fria, utsvävande svar. Dessa frågor följs upp med detaljfrågor som ofta resulterar i kortare svar. När 
intervjun närmar sig sitt slut så kontrolleras osäkra svar med respondenten för att säkerställa att allt 
uppfattats på ett korrekt sätt. Slutligen görs en snabb sammanfattning av anteckningar och dylikt. 
Respondenten ges också möjligheten att ställa frågor om något känns oklart för denna. Intervjuns 
slutpunkt blir att tacka respondenten för sin medverkan.  

Intervjuer gjordes med brandingenjörer, patientsäkerhetssamordnare, sprinklertekniker och 
sakkunniga inom ämnet för att skapa en uppfattning om vad personer inom olika branscher och med 
olika kunskap har för åsikt och tankar kring sprinkler i sjukhus. Intervjuerna utfördes över tre 
månader, både i direkt möte och över telefon.  

Intervjuprotokoll finns presenterat i bilaga B. 
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2.4 Platsbesök  
Ett platsbesök på Sunderby sjukhus i Norrbottens läns landsting gjordes i samband med arbetet. 
Under besöket studerades sjukhusets sprinklercentral och sprinklersystem samt rutiner för underhåll 
i syfte att öka kunskapen om hur ett sprinklersystem på ett sjukhus ser ut och vilka komponenter 
som krävs. Detta användes vid framtagandet av olika scenarion i kostnadsnyttoanalysen. 

2.5 Kostnadsnyttoanalys  
I detta arbete har en kostnadsnyttoanalys genomförts med avseende på vilken effekt sprinkler i 
sjukhus har på besparat liv och minskade egendomsskador. Metoden för kostnadsnyttoanalysen tar 
efter de metoder som Boverket (2011b), Mattsson (2004) och Juås (1994) använt i sina respektive 
rapporter för att resultatet skulle vara jämförbart.  

En kostnadsnyttoanalys är ett verktyg för att bedöma en åtgärds nytta genom att väga den 
ekonomiska nyttan av åtgärden i förhållande med dess kostnader. Nyttan delas med kostnaden vilket 
ger en kvot för åtgärdens kostnadsnytta. Ett värde på denna kvot som överskrider ett (1) betyder att 
åtgärden är lönsam och ett värde som underskrider ett (1) betyder att åtgärden är olönsam. 

Analysen gjordes på två ombyggnationer med olika förutsättningar.  

Den ena ombyggnationen gjordes på ett sjukhus som antas sakna sprinkler i lokalerna sedan tidigare. 
Ombyggnationen antogs behöva en pump för att kunna trycksätta systemet och en vattenreservoar 
för att kunna säkerställa vattenförsörjningen. Byggnaden antas sakna sprinklerdragningar sedan 
tidigare, den installerade sprinklern skulle täcka hela objektet och systemet behövde underhåll en 
gång per år. Denna ombyggnation kallas fortsättningsvis scenario A. 

Den andra ombyggnationen gjordes på ett sjukhus som har bättre förutsättningar att installera 
sprinkler. Detta skulle kunna vara ett sjukhus som redan är delvis försett med sprinkler som gör 
ombyggnationer i byggnadsdelar som saknar sprinkler. Ombyggnationen antogs inte behöva några 
ytterligare pumpar eller bassänger för att kunna säkerställa vattenförsörjningen och systemet 
behövde underhåll en gång per år. Denna ombyggnation kallas fortsättningsvis scenario B 

Nyttan har beräknats genom att beräkna en summa för hur mycket sprinkler skulle sänka 
kostnaderna för samhället om det fanns installerat. Detta beräknades som en ekonomisk vinst av ett 
mindre antal dödsfall, personskador och minskade egendomsskador.  

Siffror och formler som använts vid kostnadsnyttoanalys presenteras i bilaga C. 

2.5.1 Beräkning av nytta 
För att bestämma ett ekonomiskt värde på ett statistiskt liv och personskada användes värden från 
Trafikverket (2014). Ett medelvärde för en skadad person beräknades utifrån värdena för svår och 
lindrig skada. För materiella skador sattes summan 300 000 kronor för ett vårdrum i enlighet med 
Ljunghager (2015) och antagande gjordes att branden och röken inte sprider sig utanför 
startutrymmet. Framtagen nytta delades med antalet vårdplatser i Sverige enligt OECD (2015) för att 
få nyttan per år och vårdplats.  

2.5.2 Beräkning av kostnad 
Den totala sprinklerkostnaden beräknades utifrån de antaganden om ombyggnationen som gjorts. 
För varje scenario gjordes flertalet kostnadsberäkningar med varierande antal vårdplatser. Storleken 
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på ombyggnationen beräknades genom antalet vårdplatser som ombyggnationen innefattade samt 
siffror på hur mycket yta en byggnation kräver per vårdplats enligt Juås (1994).  

Kostnader för pumpar, bassäng och sprinklerdragningar beräknades med siffror från Holmstedt 
(2014). Materiella kostnader slogs ut på förväntad livslängd av produkten för att få kostnaden per år. 
Även kostnaderna, på samma sätt som nyttan, delades på antalet vårdplatser i ombyggnationen för 
att beräkna den årliga kostnaden per vårdplats.  

2.5.3 Kostnadsnytta  
Nyttan för x antal vårdplatser vägdes sedan mot kostnaden för sprinkler för samma antal vårdplatser. 
Beräkningar gjordes på 20 till 200 vårdplatser. Utöver detta fastställdes antalet vårdplatser som krävs 
i en ombyggnation för att sprinkler ska bli samhällsekonomiskt lönsamt.  

2.6 Metodkritik 
Metoden som använts vid kostnadsnyttoanalysen är väl beprövad i flertalet andra rapporter och 
analyser. Metoden är beroende av att korrekt indata används för att ge ett resultat som speglar 
verkligheten. Det är här som fel kan uppstå, något som har tagits i beaktande i argument nedan.  

Eftersom varje ombyggnation på ett sjukhus är unik är det väldigt svårt att använda en ombyggnation 
som representerar alla ombyggnationer. De ombyggnationer som användes i kostnadsnyttoanalysen 
respresenterar inte alla ombyggnationer som görs i Sverige. En större ombyggnation kan behöva en 
större bassäng och/eller fler pumpar. Sprinkler måste dimensioneras specifikt för varje 
ombyggnation vilket kan betyda ökade eller minskade kostnader.  

Beräkningen av egendomsskada är en estimering av vad ett brandskadat vårdrum kan kosta. Vid 
brand i avdelningar med mycket medicinsk utrustning, exempelvis röntgen- eller dialysavdelningar, 
kan kostnaderna bli enormt mycket högre. 

Antalet personer som vistas i lokalen är direkt kopplat till antalet vårdplatser i 
kostnadsnyttoanalysen. Detta medför att besökande och andra personer som kan tänkas vistas på 
platsen inte tas med i beräkningarna. Detta har dock en väldigt liten påverkan på resultatet då dessa 
personer antas ha bättre förmåga att utrymma själva än vårdtagarna. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras relevant bakgrundsfakta som legat till grund till arbetet.  

3.1 Sprinkler 
För att ge läsaren förståelse över en del begrepp som kommer att användas följer här en beskrivning 
över vad ett sprinklersystem är och hur det fungerar. Det finns flera olika typer av sprinklersystem 
som använder olika släckmedel, bland annat gas och skum. Fokus för detta arbete har lagts på den 
konventionella sprinklern som använder vatten som släckmedel eftersom lagkravet för 
verksamhetsklass 5C kräver konventionell sprinkler.  

3.1.1 Konventionell sprinkler 
Det är mer än 100 år sedan sprinkler för första gången installerades i Sverige. Enligt 
sprinklerfrämjandet (2013) uppfanns den första sprinklern 1874 av Henry Parmalee. Ända fram till 
1980-talet installerades sprinkler oftast för att skydda egendom från brand men efter ett antal 
bränder i USA som krävde flera hundra dödsoffer började man utveckla system som fokuserade på 
personsäkerhet. Idag installeras automatiska vattensprinklersystem, det vill säga system som inte 
kräver aktivering av någon person, i första hand som personskydd men konventionella sprinkler 
dimensioneras även för att minska egendomsskador genom att begränsa och kontrollera branden. 
Installation av sprinkler där lagkrav inte återfinns sker ofta som egen ambition för att exempelvis öka 
egendomsskyddet och minska eventuellt produktionsbortfall. 

Ett sprinklersystem är utformat med ett antal sprinklerhuvuden som sitter anslutna till ett rörnät. 
Antalet sprinklerhuvuden varierar beroende på önskad täckningsgrad och utseende på bygget. 
Rörnätet är i vanligaste fall vattenfyllt under tryck fram till sprinklerhuvudena, ett så kallat 
våtrörssytem. Dessa system har fördelen att kunna leverera vatten till branden så fort 
sprinklerhuvudet utlöser. Alternativt kan rören ligga tomma innan aktivering, ett så kallat 
torrörssystem. Denna typ av system används när ett våtrörssystem inte är önskvärt på grund av 
bland annat frysrisk, exempelvis i frysrum.   

Ett sprinklerhuvud är utformat för att automatiskt utlösa vid brand. Varje huvud är utrustat med en 
glasampull fylld med vätska som expanderar vid en viss temperaturökning och en deflektorplatta 
som är designad att sprida vattnet. Sprinklerhuvuden sitter oftast monterade i taket men det 
förekommer även andra lösningar så som väggsprinkler. Väggsprinkler fungerar precis som en 
taksprinkler men deflektorplattan sitter monterad på ett sådant sätt att vattnet sprids ut från 
väggen. Sprinklerhuvuden kan döljas under innertak eller liknande och kommer då fram vid 
aktivering genom att en täckplatta faller ner och sprinklerhuvudet exponeras. Detta förekommer där 
det finns risk för skadegörelse eller där synliga sprinklerhuvuden inte är önskvärt av estetiska skäl.  

Ampullen i sprinklerhuvudet, också kallad glasbulb, blockerar vattnet från att komma ut. Ampullen 
kan vara fylld med olika färgade vätskor som utlöser vid olika temperaturer beroende av behov. Den 
vanligaste färgen är röd som utlöser vid temperaturer på cirka 68 grader Celsius enligt Fire Sprinkler 
Initiative (2014). 
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När en brand uppstår i ett utrymme försett med sprinkler stiger de varma brandgaserna upp mot 
sprinklerhuvudena och värmeutvecklingen får vätskan i ampullen att expandera och slutligen brister 
ampullen. Detta gör att vatten från ledningen går ut genom sprinklerhuvudet, träffar deflektorplattan 
som sprider vattnet över branden. När vattnet lämnar ledningarna ut i rummet faller trycket i 
ledningarna. Tryckfallet aktiverar systemets pump och mer vatten pumpas ut i ledningarna från 
vattenkällan. I ett torrörssystem sjunker lufttrycket i systemet när ett sprinklerhuvud utlöser vilket 
startar pumpen som levererar vatten. Vattenkällan kan utgöras av en bassäng, reservoar eller en 
direkt påkoppling på det lokala vattensystemet. Det är viktigt att vattenkällan klarar av att leverera så 
pass mycket vatten att branden kan släckas eller kontrolleras.  

När sprinklern utlöser kyls branden ner av vattnet och spridningen dämpas. Eftersom det krävs en 
temperaturökning för att sprinklern ska aktiveras är det bara sprinklerhuvudena närmast branden 
som utlöser och inte hela systemet vid händelse av brand. Sprinklersystem kan förses med andra 
typer av detekteringssystem, exempelvis värmedetektorer eller rökdetektorer, vilket gör att risken 
för en felaktig aktivering av systemet minskar. Enligt bland annat Sprinklerfrämjandet (2013) och  
CE Sprinkler (2015) så kontrollerar eller släcker sprinklern branden i 98 procent av fallen, ett resultat 
som är bättre än någon annan brandskyddsåtgärd som används idag.  

3.1.2 Boendesprinkler 
En annan förekommande typ av sprinkler är boendesprinkler. Det är en typ av sprinkler som är 
särskilt framtagen för boendemiljö. Enligt statistik från MSBs databas IDA (2015) så inträffar 60-70% 
av antalet dödsbränder i bostäder. Eftersom utvecklingen av en brand i bostäder ofta är mycket 
snabb på grund av mängden brännbart material som finns tillgängligt är det viktigt att tidigt kunna 
detektera och dämpa brandförloppet.  

En boendesprinkler fungerar som en konventionell sprinkler men i ett förenklat utförande. Systemet 
kopplas ofta direkt på det kommunala vattennätet. Boendesprinklersystemet dimensioneras utifrån 
antagandet att inte mer än två till fyra sprinkler utlöser samtidigt enligt Daniel Sällström (2015) på SF 
Brandskyddskontroll. Denna dimensionering bygger på utförda brandtester i bostäder. Eftersom 
dimensioneringen görs utifrån detta räcker det med vattenförsörjning via vattennätet. 

På grund av dessa förenklingar är ett boendesprinklersystem billigare att installera än ett 
konventionell sprinkler. Enligt Jens Hjort (2010) kostar installation av boendesprinkler cirka 200 kr 
per kvadratmeter i en villa, en summa som kan jämföras med liknande kostnader för att lägga in en 
heltäckningsmatta. Trots det förhållandevis låga priset avstår många från att installera 
boendesprinkler på grund av kostnaderna det medför. Många väljer dessutom att avstå från att 
installera boendesprinkler eftersom att de är rädda för vattenskador, trots att antalet 
dokumenterade fall av vattenskador till följd av fel i boendesprinklersystem är få. Dessutom 
använder ett boendesprinklersystem bara en tiondel av vattenmängden som räddningstjänsten 
använder för att släcka en brand.  

Det finns inga lagkrav som kräver boendesprinkler i flerbostadshus och småhus. Enligt nuvarande 
byggregler, Boverket (2015), ska boendesprinkler enligt paragraf 5:546 installeras vid ny- och 
ombyggnation av byggnader med verksamhetsklass 5B. Detta inkluderar särskilda boenden för 
personer med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller demens. 
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3.1.3 Gassprinkler  
Ett sprinklersystem kan använda andra släckmedel så som koldioxid eller annan lämplig gas. Gasen 
kväver elden i utrymmet i händelse av brand och lämnar utrustning och lokaler fria från 
vattenskador. Skador kan uppkomma till följd av tryck och turbulens men med rätt installation 
påverkas inte material och lokaler av gasen. Denna typ av system är vanligast förekommande i 
utrymmen där vatten som släckmedel kan innebära en förhöjd risk och i utrymmen där elektronik 
som inte tål vatten används, exempelvis i serverhallar.  

Denna typ av sprinkler är inte lämplig i sjukhusmiljö eftersom människor vistas i lokalerna. 

3.2 Sprinkler i sjukhus 
I och med Boverkets byggregler, BBR 19 (2011a) ska alla utrymmen inom verksamhetsklass 5C förses 
med automatiska släcksystem som en del av brandskyddet vid nybyggnation, ombyggnation och 
ändring. Enligt Boverket (2011a) omfattar verksamhetsklass 5C lokaler för hälso- och sjukvård. Ett 
automatiskt släcksystem ska inte behöva någon extern aktivering utan aktiveras själv vid detekterad 
brand.  

Det generella kravet enligt Boverket (2011a), paragraf 5:252, är att automatiska släcksystem ska 
installeras om det är en förutsättning för ett tillfredsställande brandskydd. Det ska utformas på ett 
sådant sätt att systemet har en förmåga att släcka, alternativt kontrollera, en brand under en avsedd 
tid. Aktiveringen av systemet ska vara tillräckligt snabb och täckningsgraden så pass god att 
systemets funktion kan säkerställas. Sprinkler ska installeras i Verksamhetsklass 5C enligt förenklad 
dimensionering. Det är mycket svårt att genom analytisk dimensionering komma fram till att 
sprinkler inte behöver installeras i Verksamhetsklass 5C. 

Tillförlitligheten på systemet måste vara mycket hög. Vattenkälla, tryck, vattenflöde och 
utlösningsmekanik måste utformas på ett sådant sätt att systemets funktion inte äventyras. Faktorer 
så som korrosion i pumpar och rör eller termisk påverkan vid brand får inte påverka systemets 
tillförlitlighet och utformning av systemet ska utföras enligt detta. Om systemet använder andra 
släckmedel än vatten som kan vara toxiska, exempelvis koldioxid, ska personsäkerheten kunna 
fastställas vid aktivering. 

3.3 Kostnadsnytta av sprinkler 
Nedan följer en studie över vad som tidigare skrivits inom ämnet kostnadsnytta av sprinkler i olika 
miljöer.  

3.3.1 Konventionell sprinkler i sjukhus 
Mattsson (1994a) utredde vilken nivå av brandsäkerhet som är lagom i Sverige. Rapporten är skriven 
på uppdrag av Räddningsverket med syfte att bestämma den nivå av olika brandskyddsåtgärder som 
är samhällsekonomiskt lönsamt. Den maximala säkerheten utreds inte eftersom att den anses vara 
samhällsekonomiskt ogynnsam. Den maximala säkerheten skulle betyda att åtgärder utöver sprinkler 
måste vidtas för alla sjukhus.  

De åtgärder som utreddes var: brandvarnare i bostäder, handbrandsläckare i bostäder, sprinkler, 
automatlarm, byggnadsutformning, hur ofta ett småhus sotas, Räddningstjänstens insats vid 
byggnadsbränder, Räddningstjänstens försörjning med släckvatten och självskyddsutbildning om 
brandsäkerhet.  
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Kostnadsnyttan av att installera sprinkler studerades för ett antal olika typer av byggnader vid 
nybyggnation. Mattson studerade den samhällsekonomiska nyttan av att installera sprinkler i 
enbostadshus, industri, hotell och vårdanrättning. I begreppet vårdanrättningar innefattas sjukhem, 
normalsjukhus och centralsjukhus. Nyttan av sprinkler i sjukhus grundades på insatsstatistik från 
Norge och ekonomiska värden på statistiska personskador och dödsfall från Trafikverket.  

Det beräknade antalet vårdplatser på ett sjukhus för att installation av sprinkler ska vara 
samhällsekonomiskt lönsamt beräknades till 101 vårdplatser. Resultatet i Mattsons (1994a) rapport 
ligger som bakgrund till Juås (1994) rapport "Sprinkler och automatlarm" som vidare fördjupar sig 
inom samma objekt. 

Den statistik som Juås (1994) använde till sin analys kom från norska räddningstjänstens 
insatsrapporter. Detta var för att den svenska försäkringsstatistiken som använts i tidigare delar av 
rapporten inte var användbar för bränder i sjukhus. Försäkringsstatistik användes eftersom MSB:s 
databas IDA inte fanns. För beräkning av värdet på minskade personskador användes Trafikverkets 
värden på statistiskt liv och personskada på samma sätt som Mattsson (1994a).  

Juås (1994) använde kostnader för inköp och installation av sprinklersystemet från svenska källor. 
Olika typer av vårdutrymmen beräknades behöva olika mycket yta per vårdplats i nybyggnationen. 
Ett sjukhem antogs behöva 38-40 kvadratmeter, ett normalsjukhus 40-52 kvadratmeter och ett 
centralsjukhus 55 kvadratmeter.  

Kostnadsnyttan togs fram som en funktion av ett visst antal vårdplatser. Utifrån denna funktion togs 
ett minsta antal vårdplatser för ekonomisk kostnadsnytta fram. Resultatet visade att kostnadsnyttan 
för sprinkler nås vid 69 vårdplatser i ett vårdhem, 142 vårdplatser för ett normalsjukhus och vid 211 
vårdplatser för ett centralsjukhus.  

Statistiken som användes visade att 28 procent av bränder i vårdinrättningar uppkom i psykiatriska 
vårdinrättningar. Psykiatriska vårdinrättningar är cirka 250 procent så lönsamma att installera 
sprinkler i än andra typer av vårdinrättningar enligt Juås (1994). 

Mattsson (2004) uppdaterade resultaten från Juås (1994) och Mattsson (1994a) med uppdaterade 
och mer moderna siffror. Denna gång grundades rapporten dessutom på svenska data. Syftet var att 
uppdatera resultatet så att det skulle stämma bättre med 2004 års kunskap och erfarenheter av 
tekniska lösningar, statistiskt underlag, priser och innehav av utrustning.  

I Mattsson (2004) hämtades ny data in genom intervjuer och enkätunderlag. Intervjuerna fokuserade 
på frågor hur modern teknik, teori, och förändringar kan ha påverkat resultatet från Juås (1994). De 
Mattsson (2004) intervjuade hade kompetens inom samhällsekonomisk kalkylmetodik, var 
specialister på den kommunala räddningstjänstens organisation eller besatt kunskap om sprinkler 
och automatlarm.  

Mattsson (2004) tar även upp skillnaden mellan samhällekonomisk lönsamhet och 
beslutsfattarekonomisk lönsamhet och hur detta kan påverka huruvida en åtgärd implementeras. 
Samhällsekonomisk nytta betyder att det är ekonomiskt hållbart för samhället att implementera en 
åtgärd eftersom att denna genererar mer pengar och välfärd än vad som investerats. En 
beslutsfattarekonomisk lönsamhet betyder att beslut fattas utifrån lönsamheten för beslutsfattarna, 
vilket nödvändigtvis inte behöver vara det mest samhällsekonomiska beslutet.  
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Om en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam men inte beslutsfattarekonomiskt lönsam kan det bli så 
att åtgärden inte tas i bruk trots att den genererar välfärd. Orsaker till skillnad mellan 
samhällsekonomisk- och beslutsfattarekonomisk lönsamhet kan bero på informationsbrister, 
förekomsten av försäkringar och så kallade externa effekter.  

Resultatet från Mattsson (2004) visade att samtliga kostnadsnyttokvoter ökat sedan Juås (1994). Den 
brandsäkerhetsåtgärd vars nytta hade ökat mest enligt Mattsson (2004) var nyttan av brandsläckare i 
bostadshus.  Den åtgärd vars nytta hade ökat minst var sprinkler i enbostadshus, industri, hotell och 
vårdinrättningar. Gällande sprinkler så är det ingen teori som har ändrats sedan Juås (1994) som kan 
påverka resultatet, däremot använder sig Mattsson (2004) av nya siffror för kostnader av sprinkler 
samt uppdaterade värden på Trafikverkets värde för ett statistiskt liv och skada. 
Kostnadsnyttokvoten för sprinkler i ett centralsjukhus ligger på 0,99-1,22 vid byggandet av  200 
vårdplatser enligt Mattsson (2004) vilket kan jämföras med Juås (1994) då samma siffra låg på 0,94-
1,14. Precis som Juås (1994) kommer även Mattsson (2004) fram till att installera sprinkler i 
psykiatriska avdelningar har en kostnadsnyttokvot på cirka 2,5. 

Slutsatsen enligt Mattsson (2004) är att installera sprinkler vid nybyggnation i vårdinrättningar är i 
genomsnitt lönsamt och i psykiatriska anläggningar är lönsamheten stor.  

3.4 Lagkrav på sprinkler 
Kravet på sprinkler i sjukhus kommer från Boverkets byggregler (2011a), BBR19, vilka trädde i kraft 
2011 . Utredningen som ledde fram till detta regelverk gjordes enligt Boverket (2011b) i syfte att 
funktionskraven som ställs i byggreglerna skulle bli mer verifierbara samt att regler skulle anpassas 
till nya vetenskapliga och tekniska upptäckter. Tidigare otydligheter i byggreglerna skapade utrymme 
för olika regeltolkningar, något som kunde leda till osäkra lösningar. De nya byggreglerna ämnade 
åtgärda detta problem med bättre och mer tydliga byggregler.    

Boverket (2011b) påbörjade redan 2006 en förstudie som identifierade ett antal problemområden i 
brandskyddsreglerna. Några av dessa problemområden var att kriterier för analytisk dimensionering 
saknades samtidigt som antalet exempel på lösningar för förenklad dimensionering var för lågt. 
Förstudien visade att det fanns möjlighet att ställa krav på högre nivå av brandskydd i verksamheter 
och byggnader med stort skyddsbehov.  

De kostnadsnyttoanalyser som Juås (1994) och Mattsson (2004) genomfört ligger till grund för 
ändringar i lagtexten. Resultaten från dessa rapporter har använts som stöd av Boverket (2011b) i 
beslutet om sprinkler i vårdmiljöer.  

Boverket (2011b) tar upp problematiken att kostnaderna förväntas öka till följd av de förhöjda 
kraven för de områden där det största skyddsbehovet finns, exempelvis sjukhus där personer inte 
kan förväntas kunna utrymma själva.  

Den kostnadsnyttoanalys som Boverket (2011b) genomför följer samma metod som Juås (1994) och 
Mattsson (2004) men med korrigerade och uppdaterade värden för kostnader för sprinkler och värde 
på liv. Till skillnad från Juås (1994) och Mattsson (2004) använder Boverket (2011b) sig av två olika 
siffror för värdet på statistiskt liv, ett från Trafikverket och ett från Statens offentliga utredningar, 
SOU (2001). Skillnaden mellan dessa två värden ligger i metoden som använts för att ta fram värdet 
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vilket ger två olika värden. Båda värdena justerades också med avseende på konsumentprisindex till 
år 2007. Efter justering var siffran från SOU (2001) dubbelt så stor som den från Trafikverket (2014). 

Resultatet av Boverket (2011b) visar att kostnadsnyttokvoten för att installera sprinkler i sjukhus 
ligger på 0,85 vid användandet av Trafikverkets siffror vilket betyder samhällsekonomisk olönsamhet. 
Vid användandet av SOUs siffror visade kostnadsnyttokvoten 1,31 vilket betyder samhällsekonomisk 
lönsamhet. Slutsatsen enligt Boverket (2011b) är att sprinkler i sjukhus är samhällsekonomiskt 
lönsamt. Att notera är att ingen hänsyn togs till problemtiken med ombyggnation.  

De paragrafer som berör sprinkler i sjukhus som införs och ändras i Boverket (2011a) utifrån 
konsekvensutredningen är bland annat paragraf 5:252 där den allmänna beskrivningen av vad ett 
släcksystem är och vad systemet ska uppfylla för funktion presenteras. I paragraf 5:547 
presenterades sprinklerkravet för verksamhetsklass 5C.  

3.4.1 Boendesprinkler i särskilda boenden 
Nystedt (2009) utredde på uppdrag av Boverket vilken nivå brandskyddet enligt förenklad 
dimensionering av särskilda boenden bör ligga på.  

Metoden innefattade en kvantitativ riskbedömning av två olika boenden i en referensbyggnad. Det 
ena boendet var utformat utan sprinkler enligt då gällande byggregler och det andra försett med 
automatiska vattensprinkler och utförda avsteg från byggreglerna till följd av detta.  

Boendena utformades som en korridor med utrymningsväg i varje ände. Längs med korridoren 
placerades 15 boenderum med en vårdplats i varje rum, varje boenderum är egen brandcell. Ett kök 
och allrum placerades i korridorens ena ände, även detta rum är en egen brandcell.  

Fyra brandscenarier användes med varierande effektutveckling och startutrymme. Resultatet visar 
att boendesprinkler i särskilda boenden för personer med vårdbehov är en bra riskreducerande 
åtgärd och Nystedt (2009) anser att brandskydd i särskilda boenden bör utformas utifrån detta. 

På uppdrag av MSB utredde Jaldell (2012) liksom Nystedt (2009) lönsamheten av att installera 
boendesprinkler i särskilda boenden för äldre. Jaldell (2012) fokuserar på den samhällsekonomiska 
lönsamheten av boendesprinkler i boenden för äldre, både vid ny- och ombyggnation. Detta gjordes 
för att avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att installera sprinkler i äldreboende eller om dessa 
pengar ska läggas på ökad vårdkvalité om de boende anses ha en väldigt kort livslängd kvar.  

I rapporten görs en kostnadsnyttoanalys över boendesprinklers effekt i äldreboenden där vårdtagare 
antas ha en väldigt begränsad möjlighet att utrymma själv. Kostnadsnyttoanalysen är utförd på 
samma sätt som Boverket (2011b) med korrigerade värden för antal skadade och omkomna. Jaldell 
(2012) använder Trafikverkets siffror för lindrigt skadade, allvarligt skadade och omkomna personer 
och uträkningar görs på en förväntad livslängd på 3,7 år.  

Jaldell (2012) tar upp det faktum att dödsrisken i ett äldreboende till följd av brand är sex gånger 
större och skaderisken tio gånger större än i vanliga bostadshus. Den beräknade nyttan av sprinkler 
per vårdtagare och år är över 2000 kronor. Kostnaden per vårdtagare och år blev 1050 kronor. 
Kostnadsnyttokvoten för sprinkler blev 2,1 vid ombyggnation och 2,7 vid nybyggnation. 

Kvoten är högre än i tidigare utredningar vilket enligt Jaldell (2012) betyder att sprinkler har blivit 
lönsammare. Att kostnaderna för boendesprinkler har minskat tros vara den största orsaken till att 
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nyttan höjts. Boendesprinkler bedöms utifrån detta vara en mycket samhällsekonomisk lönsam 
åtgärd i särskilda boenden, även där den beräknade livslängden för personerna på boendet är låg. 

3.5 Problematik med sprinkler   
I tidningen Brandposten #52 2015 publicerade Karin Sjöstrand och David Winberg en artikel om olika 
kommuners syn på sprinkler.  

Sjöstrand och Winberg (2015) tar upp problematiken med att olika kommuners VA-kontor har olika 
bedömning av hur och när sprinkler får anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. En del har 
inga begränsningar medan andra har totalförbud. Kommunerna har ingen skyldighet att kunna 
tillhandahålla vatten till sprinkler, detta eftersom potentiella lösningar såsom vattenreservoarer och 
pumpar har förmåga att säkerställa vattenflödet. 

Sprinkleranvändningen förväntas att öka till följd av ökade myndighetskraven vilket kan innebära 
problem. Några av dessa problem som artikeln nämner i händelse av att kommunen inte tillåter 
sprinklerinstallation direkt på vattenledningsnätet är:  

• Ökade installations- och driftkostnader för de verksamheter där sprinkler är ett 
myndighetskrav 

• Sannolikheten minskar att sprinkler installeras i byggnader där sprinkler inte är ett 
myndighetskrav och vattenreservoarer och pump betyder en ökad kostnad 

• Platsbrist för installation av vattenreservoarer 
• Om boendesprinkler inte får kopplas direkt på vattenledningsnätet kan det påverka den 

positiva trenden att fler och fler boendesprinkler installeras runt om i landet. 

Många som är kritiska till sprinkler tar ofta upp risken för vattenskador med installerade sprinkler och 
risken att sprinklern inte fungerar korrekt. Detta är inget att oroa sig för enligt Jens Hjort (2010) då 
risken att sprinklern inte utlöser om den är monterad korrekt efter regelverk nästan är obefintlig. 
Risken för vattenskador är också väldigt liten. När sprinklern utlöser duschar den sin omgivning med 
vatten vilket kan leda till skada om omgivningen är känslig men en sprinkler använder sig att betydligt 
mindre vatten än vad räddningstjänsten gör. Om alternativet är att låta branden växa sig större 
medan räddningstjänsten tar sig till platsen kommer brand- och rökskadorna och vattenskadorna 
från räddningstjänstens släckningsarbete att bli betydligt större.  

3.6 Etiska aspekter av kostnadsnyttoanalys 
En kostnadsnyttoanalys kan aldrig göras utan att ta den etiska aspekten av att sätta ett värde på ett 
människoliv i åtanke.  

Det är många som reagerar när ett ekonomiskt värde sätts på ett människoliv enligt Mattsson 
(1994b). Många av de som reagerar anser att ett människoliv har ett oändligt högt värde och varje 
åtgärd för att skydda ett liv bör vidtas oavsett kostnad. Detta skulle vara otroligt kostsamt och med 
största sannolikhet ha en negativ inverkan på samhällets välfärd. Det är därför viktigt att utföra 
kostnadsnyttoanalyser för att hitta den optimala säkerhetsnivån och diskutera moralen av att sätta 
ett pris på ett människoliv.  

Mattsson (1994b) ställer frågan om hur långt vi som samhälle ska gå när det gäller att förhindra 
skador och dödsolyckor. Ett exempel som tas upp är hur olyckor i trafiken skulle kunna förhindras om 
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samhället endast godtog den maximala säkerhetsnivån. Antalet skadade i trafiken skulle minska om 
alla fotgängare, cyklister och bilister separerades, alla vägar försågs med stationär belysning och att 
alla bilar utrustades med airbag och konstruerades mer stabila. 

Dessa åtgärder skulle onekligen minska antalet döda och skadade i trafiken men skulle kosta 
samhället enorma summor. Förutom kostnaden för fler cykel- och gångvägar, airbags och 
gatubelysning så tillkommer kostnader som inte är direkt uppenbara, som exempelvis kostnaden för 
el till belysningen och den ökade bensinkostnaden till följd av att bilarna konstrueras mer stabilt. 
Dessa kostnader skulle bli så omfattande att det skulle vara ekonomiskt oförsvarbart att genomföra 
alla dessa åtgärder.  

På grund av detta är det viktigt att genomföra kostnadsnyttoanalyser och väga de ekonomiska 
fördelarna av en åtgärd mot dess kostnad. Det är viktigt att hitta den optimala säkerheten annars kan 
de ekonomiska konsekvenserna gå ut över samhället.  

En viss problematik uppstår i det faktum att det inte finns någon vetenskaplig metod för att tilldela 
en specifik människa ett värde. De värden som finns är ett medelvärde över befolkningen och speglar 
olika individer olika bra. Trots detta anser Mattsson (1994b) att det är moraliskt rätt att ta upp 
människans liv och dess värde för samhället i diskussion.   

3.7 Nollvision för vårdskador 
Den största andelen av de som skadas på sjukhus drabbas av vårdskador. En vårdskada är när en 
patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården enligt patientsäkerhetslagen (2010).    

Eftersom att långt fler drabbas av vårdskador på sjukhus än skador från bränder är det befogat att 
utreda huruvida att försöka minska antalet vårdskador är mer samhällsekonomiskt nyttigt än att 
installera sprinkler i sjukhus.  

2012 lade riksdagen fram en motion om nollvision för vårdskador, motion 2012/13:So236. 
Motiveringen till denna motion är att mängden vårdskador i landet medför stora kostnader för 
samhället och antalet bör därför reduceras.  

Ungefär 100 000 patienter utsätts för vårdskador i sjukvården varje år. Av dessa får 10 000 bestående 
men och 3 000 avlider. Detta innebär att varje dag skadas 270 patienter och åtta avlider i vårdskador 
som kunde undvikas. Dessa skador och dödsfall beräknas kosta samhället drygt 4 miljarder. Det  
motsvarar 630 000 vårddygn vilket utgör cirka 10 procent av sjukvårdens totala kapacitet.  

Att minska antalet vårdskador har inte bara ett ekonomiskt värde, utan skulle även bespara mycket 
mänskligt lidande bland patienter och anhöriga. Användningen av avvikelserapportering och 
skapandet av en nationell kunskapsbas som kan användas i utbildningssyfte är åtgärder som föreslås 
för att minska antalet vårdskador.  
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3.8 Källkritik 
Den litteratur som använts och granskats har god tillförlitlighet. Samtliga författare är väl insatta 
inom sina ämnen och många är erkända inom sitt kunskapsområde. Enligt bedömning så baseras 
resultaten från litteraturen på fakta och inte spekulationer. Samtlig litteratur har fungerat som 
faktaunderlag till arbetet. 

En del av litteraturen kan anses vara vinklad då författare sällan är opartiska i de frågor som berörs.  

Eftersom att lagtext kan tolkas på olika sätt behöver de tolkningar som gjorts i det här arbetet inte 
nödvändigtvis stämma överens med läsarens tolkning av samma lagtext.  
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4.  Resultat 

4.1 Resultat från enkät 
Det totala antalet svar på den utskickade enkäten blev 20 stycken av 152 utskick. Bland dessa 
varierade antalet ifyllda svar. Det totala antalet sjukhus som rapporterades i enkäten var 43 stycken.  

Antalet rapporterade bränder under perioden 1994-2010 var 109 stycken. Under tidsperioden 2011-
2014 var antalet bränder 36 stycken. Av de 43 sjukhus som rapporterades var 27 stycken utrustade 
med sprinkler av varierande täckningsgrad. Ett fall där sprinklern utlöst och kontrollerat branden 
rapporterades. 

Antalet rapporterade skadade till följd av brand under perioden 1994-2010 var 3 stycken. Under 
tidsperioden 2011-2014 var antalet skadade till följd av brand 6 stycken. Om skadorna var lindriga 
eller allvarliga framgick inte av alla svar. Inga dödsfall till följd av brand i sjukhus rapporterades.  

Resultat av andra frågor finns presenterat i bilaga D. 

4.2 Kostnadsnyttoanalys 
Resultatet från kostnadsnyttoanalysen varierade med antalet vårdplatser i ombyggnationen. Nyttan 
av sprinkler per vårdplats och år i ombyggnationen blev 346 kronor, se tabell 7 i bilaga C, en nytta 
som är konstant för både scenario A och B.. 

4.2.1 Scenario A 
Kostnaden av sprinkler per vårdplats och år i scenario A, sjukhus som saknar sprinkler sedan tidigare, 
varierade mellan 760 och 327 kronor beroende på antalet vårdplatser som ombyggnationen 
omfattade.   

Antalet vårdplatser som ombyggnationen måste innefatta innan sprinkler blir kostnadsnyttigt blev 
145. I figur 1 visas ökningen av kostnadsnyttan i förhållande till antalet vårdplatser för scenario A. 

 

Figur 1. Kostnadsnytta för olika antal vårdplatser, Scenario A 
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I tabell 1 presenteras kostnadsnyttokvoten för ett antal utvalda beräknade värdena på scenario A. 
För fler värden på kostnadsnyttokvoten för olika stora ombyggnationer, se bilaga E. 

Tabell 1. Kostnadsnyttokvot för olika antal vårdplatser, Scenario A 

Antalet 
vårdplatser 

Kostnadsnyttokvot 

20 0.45 
40 0.66 
60 0.78 
80 0.86 

100 0.92 
120 0.96 
140 0.99 
145 1.00 
160 1.01 
180 1.03 
200 1.05 

 

4.2.2 Scenario B 
Kostnaden av sprinkler per vårdplats och år i scenario B, sjukhus som är delvis försett med sprinkler 
sedan tidigare, varierade mellan 530 och 304 kronor beroende på antalet vårdplatser som 
ombyggnationen omfattade.   

Antalet vårdplatser som ombyggnationen måste innefatta innan sprinkler blir kostnadsnyttigt blev 
76. I figur 2 visas ökningen av kostnadsnyttan i förhållande till antalet vårdplatser för scenario B. 

 

Figur 2. Kostnadsnytta för olika antal vårdplatser, Scenario B 
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I tabell 2 presenteras kostnadsnyttokvoten för ett antal utvalda beräknade värdena på scenario B. 
För fler värden på kostnadsnyttokvoten för olika stora ombyggnationer, se bilaga E. 

Tabell 2. Kostnadsnyttokvot för olika antal vårdplatser, Scenario B 

Antalet 
vårdplatser  

Kostnadsnyttokvot 

20 0.65 
40 0.85 
60 0.95 
76 1.00 
80 1.01 

100 1.05 
120 1.07 
140 1.09 
160 1.11 
180 1.12 
200 1.13 

 

4.3 Resultat av intervjuer 
Följande personer intervjuades. 

• Samuel Larsson. Brandingenjör. Arbetar för Säkerhetspartner i Luleå. Intervju utförd den  
8/6 – 2015. 

• Daniel Sällström. Certifierad ingenjör för sprinkler, brandlarm och gassläck. Arbetar för SF 
Brandskyddskontroll. Intervju utförd den 11/6 – 2015. 

• Birgitta Boqvist. Patientsäkerhetssamordnare. Arbetar för Norrbottens läns landsting. 
Intervju utförd den 12/6 – 2015.  

• Helena Klasson. Brandingenjör. Arbetar för Landstingsfastigheter, Norrbottens läns landsting. 
Intervju utförd den 1/7 – 2015.  

• Måns Fridner. Risksamordnare/brandingenjör. Arbetar för Landstingsfastigheter, Landstinget 
Dalarna. Intervju utförd den 22/7 – 2015. 

• Joakim Balke. Brand- och säkerhetssamordnare. Arbetar för Regionservice Fastigheter, 
Region Örebro län. Intervju utförd den 18/8 – 2015. 

 Svaren från intervjuerna diskuteras vidare under avsnitt 6, Diskussion.  
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5 Utvärdering/analys 

5.1 Utvärdering av enkät  
Trots den låga svarsfrekvensen, endast 20 inkomna svar av 152 utskick, gav den utskickade enkäten 
ett bra underlag. Data som exempelvis andelen sjukhus med sprinkler och andelen sjukhusbränder 
där sprinkler utlöser användes i kostnadsnyttoanalysen. 

Det låga antalet svar beror mest troligt på att utskicket gjordes under sommaren vilket kan ha gjort 
att många som tog emot enkäten inte såg den förrän efter sista svarsdatum. Svaren på enkäten hade 
trots den låga svarsfrekvensen en väldigt god blandning bland olika befattningar på de som svarade, 
den geografiska spridningen på svaren sträckte sig över hela landet och svaren varierade bland olika 
sjukhustyper.  

Svaren medförde ett bra underlag till kostnadsnyttoanalysen men den låga svarsfrekvensen 
medförde att mer statistik från MSB fick användas. Om fler svar hade kommit in och alla bränder, 
dödsfall och skador i Sverige rapporterats hade kostnadsnyttoanalysen kunnat bygga på denna 
statistik istället, detta scenario är dock högst osannolikt.  

En majoritet ansåg att sprinkler är nödvändigt för ett bra brandskydd på ett sjukhus. Trots detta var 
det en stor del som inte ansåg att sprinkler var det bästa sättet att höja brandsäkerheten. Av denna 
andel tyckte många att det viktigaste var utbildning och en god brandkunskap bland personalen.   

Det var fler som tyckte att lagstiftningen för sprinkler i sjukhus var mer passande vid nybyggnation än 
vid ombyggnation. Detta speglas i frågan om ombyggnationer inte genomförs på grund av de höga 
kostnader sprinklerinstallation medför. Majoriteten av de tillfrågade trodde att ombyggnationer inte 
genomförs på grund av det ökade kostnaderna i byggprojektet som sprinklerkravet medför.  

Trots att många tyckte att personal och utbildning var viktigt var det en stor spridning på svaren till 
frågan om säkerheten skulle öka mer för patienter och personal om pengar som idag läggs på 
sprinkler istället las på mer vårdpersonal eller medicinsk utrustning. 

5.2 Utvärdering av intervjuer 
De intervjuade hade god spridning över olika befattningar vilket ledde till ett bra underlag av svar. 
För att få ett mer utarbetat svar skulle fler intervjuer ha gjorts. Anledningen till att inte fler intervjuer 
gjordes berodde på att enkäten som skickades ut berörde de flesta av frågorna som ställdes vid 
intervju. De intervjuade med liknande befattningar hade väldigt lika åsikter i många av frågorna som 
ställdes.    

På frågan om resurser som idag läggs på sprinkler skulle göra större nytta för säkerheten om det las 
på mer personal istället skilde sig svaren beroende på vilken befattning den intervjuade hade. 
Brandingenjörer ansåg inte det medan patientsäkerhetssamordnare tyckte tvärtom.   
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5.3 Utvärdering av resultat av kostnadsnyttoanalys  
Kostnadsnyttoanalysen gav ett resultat som liknar de resultat som Juås (1994), Mattsson (2004) och 
Boverket (2011b) kommit fram till. Detta tyder på att resultatet från den utförda 
kostnadsnyttoanalysen är rimligt.  

Det är stor skillnad på antalet vårdplatser som krävs för kostnadsnytta mellan scenario A och B. När 
scenario B når kostnadsnytta ligger kostnadsnyttan för scenario A på 0,85. Detta betyder att 
samhället endast får tillbaka 85 öre för varje investerad krona för scenario A vid ombyggnad av 76 
vårdplatser. En ombyggnation på både 76 och 145 vårdplatser, det vill säga det antal vårdplatser som 
krävs vid en ombyggnation för att kostnadsnytta ska uppnås för scenario A och B, kan ses som stora 
projekt då en vårdavdelning på exempelvis Sunderby sjukhus i Norrbottens läns landsting innefattar 
cirka 30 platser. 
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6 Diskussion 

6.1 Den samhällsekonomiska lönsamheten av sprinkler 
Sprinkler i sjukhus kan inte ses som en samhällsekonomisk åtgärd vid ombyggnation om inte 
ombyggnationen innefattar ett stort antal vårdplatser, minst 145 platser för sjukhus som liknar 
scenario A (sjukhus som saknar sprinkler sedan tidigare) och 76 platser för sjukhus som liknar 
scenario B (sjukhus som är delvist sprinklade sedan tidigare). Många ombyggnationer på sjukhus är 
betydligt mindre än vad som skulle krävas för att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet.  

Det har dock blivit mer lönsamt att installera sprinkler i sjukhus sedan studier av Juås (1994) vilket 
med största sannolikhet beror på att sprinkler har blivit billigare att producera, installera och 
lösningar som tidigare inte fanns har tagits fram. Den ökade användandet av sprinkler ligger till grund 
för minskningen av priset. Det ökade användandet av sprinkler har sin grund i den ökade 
lagstiftningen gällande sprinkler och en medvetenhet om att minska egendomsskador och 
produktionsbortfall. En ökad kostnadsnytta till följd av lagstiftning är en positiv effekt men 
lagstiftningen får inte hindra ombyggnationer på sjukhus och på så sätt minska patientsäkerheten.  

Det är ingen större skillnad i antalet vårdplatser som krävs för kostnadsnytta i scenario A vid 
ombyggnation och de nybyggnationer som Juås (1994) och Mattsson (2004) räknat på. Skillnaden 
mellan ombyggnationer och nybyggnationer ligger istället i att vid en nybyggnation byggs det ofta ett 
stort antal vårdplatser så sprinkler blir kostnadsnyttigt. I stora nybyggnationer utgör dessutom 
kostnaden av sprinkler en mindre del av den totala kostnaden än vid en ombyggnation vilket gör 
sprinkler till en beslutsfattarekonomisk åtgärd.  

Juås (1994) grundar sin kostnadsnyttoanalys på norsk insatsstatistik men glömmer att ta med det 
faktum att Norge har ett lägre invånarantal och ett högre antal vårdplatser per capita än Sverige. 
Detta medför att resultatet inte fullt ut går att applicera på svenska förhållanden. Det uppdaterade 
värdet från Mattsson (2004) är mer relevant för svenska sjukhus eftersom att detta grundas på 
svensk data som är mer lämplig för analys av svenska sjukhus.  

Trots att både Juås (1994) och Mattsson (2004) anser att sprinkler i psykvården är mycket lönsamt 
har inget lagkrav på sprinkler i dessa miljöer införts eller utretts. Dessa utrymmen klassificeras under 
verksamhetsklass 5D enligt Boverkets byggregler där sprinkler inte är något krav. Denna 
verksamhetsklass omfattar särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller demens. Många gånger är denna typ av utrymme 
placerade i sjukhus men eftersom att de har en egen verksamhetsklass berörs de inte av 
lagstiftningen för verksamhetsklass 5C.  

Att installera sprinkler inom psykiatrin är väldigt lönsamt eftersom en så stor andel av bränderna i 
sjukhus startar i just psykavdelningar. Det är också i dessa utrymmen som en del pyromaner får vård 
så en ökad brandsäkerhet bör vara en prioritet. Boverket verkar ha negligerat verksamhetsklass 5D i 
sin konsekvensutredning. I kostnadsnyttoanalysen som gjorts lyfts inte verksamhetsklass 5D in över 
huvudtaget vilket kan ifrågasättas. Flertalet rapporter som legat till grund för konsekvensutredningen 
berör det faktum att dessa utrymmen är mer kostnadsnyttiga att förse med sprinkler än sjukhus. 
Trots detta utreds inte kostnadsnyttan av Boverket och inget lagkrav på sprinkler som berör dessa 
utrymmen har upprättats.   
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Många sjukhus i Sverige är upprättade långt innan sprinkler i sjukhus var något lagkrav och saknar 
därför både pumpar och bassäng för att kunna säkerställa vattenförsörjningen. Utöver dessa utgifter 
tillkommer utgifter för rördragningar som ofta utgör en stor del av kostnaderna då vattenrör ofta får 
dras flera hundratals meter. Detta betyder att för en stor del av sjukhusen i Sverige skulle en 
ombyggnad mest likna scenario A, det scenario där det krävs en större ombyggnation för att uppnå 
kostnadsnytta.  

Eftersom att ombyggnationer ofta innefattar ett betydligt mindre antal vårdplatser än 145 kan det bli 
så att dessa ombyggnationer stannar i projekteringsstadiet och inte utförs överhuvudtaget på grund 
av de kostnader som sprinkler medför. I mindre ombyggnationer utgör kostnaden för sprinkler en 
större andel av den totala byggkostnaden. Att behöva installera sprinkler enligt lag vid dessa 
ombyggnationer kan då ses som samhälls- såväl som beslutsfattarekonomiskt olönsamt och 
genomförs därför inte. 

Detta kan leda till att landets sjukhus inte byggs om och på så sätt skapas en risk för både patienter 
och personal, både ur brandteknisk- och medicinsk synpunkt. Om oproportionerligt mycket pengar 
läggs på sprinkler istället för vård och personal kan detta leda till en ökad medicinsk risk, något som 
kan leda till att antalet vårdskador ökar.  

6.2 Omfattning av Boverkets beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget som ledde fram till lagkravet för sprinkler i sjukhus kan inte ses som tillräckligt 
utrett.  

Siffrorna från SOU (2001) som använts är dubbelt så stora som värdet från Trafikverket från samma 
år vilket gör att Boverket (2011b) får en kostnadsnyttokvot som överskrider gränsen för lönsamhet. 
Används Trafikverkets siffror uppnås inte kostnadsnytta, något Boverket (2011b) tar upp i sin 
rapport. Det ska även tilläggas att siffran som använts från SOU (2001) inte är lika uppdaterad och 
aktuell som den från Trafikverket. Trots detta har lagkravet drivits igenom. Boverkets motivering till 
detta är att skyddsbehovet i miljöer så som sjukhus är högre än för exempelvis sprinkler.  

Att använda ett annat värde än vid tidigare kostnadsnyttoanalyser som gjorts gör att resultaten inte 
går att jämföra. Det är anmärkningsvärt att Boverket valt att använda sig av en högre siffra som inte 
använts i rapporter som konsekvensutredningen bygger på.  

Boverkets kostnadsnyttoanalys är gjord på nybyggnation och tar inte upp problematiken med 
ombyggnation. Ingen hänsyn tas till den beslutsfattarekonomiska lönsamheten.  Trots detta 
godkändes lagen vilket tyder på att andra faktorer har fått spela roll i beslutet. Eftersom lagen 
handlar om att skydda mänskligt liv har den moraliska faktorn med all säkerhet spelat en stor roll. 
Eftersom målet med lagen är att skydda mänskligt liv har satsningen mest troligt blivit mot en 
maximal säkerhetsnivå istället för en optimal. En faktor som kan ha spelat roll är att en brand på ett 
sjukhus kan få mycket stora konsekvenser då personer som vistas i lokalerna ofta saknar förmåga att 
själva utrymma och kan vara mycket sjuka. Det som inte får försummas vid detta argument är hur 
sällan omfattande bränder i sjukhus inträffar och hur få som faktiskt skadas i dessa bränder.   

Det är lätt att tänka att sjukhus ska förses med sprinkler för att öka samhällets välfärd men detta kan 
göra mer skada än nytta för samhället eftersom att kostnaderna för sprinkler kan få de ekonomiska 
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beslutsfattarna att avstå från att genomföra ombyggnationer. Om inte sjukhusen byggs om på grund 
av detta kan det leda till sämre vårdmiljöer. En försämrad vårdmiljö kan öka risken för vårdskador.   

Det är viktigt att den optimala säkerheten uppnås, något som kan fås genom att bygga om och 
installera sprinkler där ombyggnationen är så pass stor att installation av sprinkler är 
samhällsekonomiskt lönsamt. Att minska antalet vårdskador bör vara en prioritet, särskilt om 
riksdagens nollvision ska uppnås, eftersom dessa utgör en mycket större andel av skador på sjukhus 
än antalet skadade till följd av brand och medför därigenom en större kostnad för samhället. Drygt 
3 000 personer avlider varje år till följd av vårdskador medan endast 0,125 avlider per år till följd av 
brand på sjukhus. Om riksdagens nollvision för vårdskador ska uppnås måste samhället satsa på 
bättre vårdmiljöer och mer vårdpersonal. Om sprinklerkravet är ett hinder för att göra detta bör 
kravet utredas och skrivas om.  

De beslut som fattats om sprinklerkrav i sjukhus utifrån konsekvensutredningen samt avsaknaden av 
sprinklerkrav på psykiatrin tyder på viss okunskap bland beslutsfattare och politiker. Ett alternativ till 
nuvarande lagstiftning skulle kunna vara att göra en analytisk dimensionering i kombination med 
kostnadsnyttoanalys för installation av sprinkler vid varje ombyggnation. Kostnadsnyttoanalysen görs 
för att avgöra om ombyggnationen ska förses med sprinkler och den analytiska dimensioneringen 
som en del för att säkerställa brandskyddet. Detta skulle öppna upp möjligheten för sjukhus som 
saknar sprinkler sedan tidigare att göra mindre ombyggnationer utan att behöva installera sprinkler 
eller påverka brandsäkerheten på ett negativt sätt. 

Att ta bort lagkravet på sprinkler i sjukhus helt är inte en bra lösning. Den ökade lagstiftningen har 
lett till ett ökat användande vilket har sänkt priset på sprinkler. Denna prissänkning gör sprinkler mer 
och mer lönsamt vilket i sin tur ökar användandet. Att bryta denna positiva spiral vore olämpligt 
eftersom att det kan leda till att sprinkler blir kostnadsnyttigt i fler ombyggnationer i framtiden. 
Sprinkler har en god förmåga att släcka och begränsa bränder då de uppstår vilket kan ha stor 
betydelse på ett sjukhus.  

Om lagen skulle ändras är det viktigt att lagen inte utformas på ett sådant sätt att det kan göras 
tolkningar som sätter patienters, personalens och besökandes säkerhet på spel. Lagen får inte heller 
utformas på ett sådant sätt att det går att kringgå sprinklerkravet i ombyggnationer där det är en 
samhällsekonomiskt lönsam lösning eftersom att sprinkler enligt många sakkunniga ger det bästa 
brandskyddet på sjukhus.  

Det är också viktigt att de problem som Sjöstrand och Winberg (2015) tar upp, såsom de ökade 
installations- och driftskostnaderna för de verksamheter där sprinkler är ett myndighetskrav, tas i 
åtanke i händelse av vidare utbyggnad av landets sprinklersystem. Eftersom kommunerna har olika 
möjligheter vid installation av sprinkler betyder det att nationella regler för detta kan vara svåra att 
ta fram. Om det finns en nationell lag som kräver sprinkler bör det inte vara så att sjukhuset 
beroende på kommunplacering får stora skillnader i kostnader för sprinklerinstallationer.   Det gäller 
att vara proaktiv till dessa problem eftersom ombyggnationer av redan installerade sprinklersystem 
kan bli väldigt kostsamt.   
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6.3 Sakkunnigas åsikter 
När det kommer till byggnadstekniskt brandskydd är sprinkler bland de bästa åtgärderna för att öka 
brandsäkerheten, detta enligt både sakkunnigas åsikt och statistik. Det flesta som svarade på frågan 
om sprinkler i sjukhus var en bra brandteknisk åtgärd ansåg att sprinkler är bra i lokaler där personer 
som inte kan utrymma själva vistas, vilket exempelvis är fallet för många patienter i sjukhus. Ett 
populärt argument var att systemet fungerar även om ingen är på plats och upptäcker branden vilket 
ger sprinkler en fördel mot ökad personalstyrka ur en brandteknisk synvinkel.  

Splittringen i frågan om personal eller sprinkler är bäst för patienternas säkerhet är kopplat till 
befattning hos den som svarat. Brandingenjörer och liknande befattningar ser på saken ur en 
brandteknisk synvinkel där personalen ses som en resurs när det kommer till utrymning, dessa 
personer tror inte att säkerheten ökar Patientsäkerhetssamordnare ser personalen som en resurs 
som kan minska antalet vårdskador och på det sättet höja säkerheten på sjukhus, de tror därför att 
säkerheten ökar.  
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7 Slutsats  
Installations- och driftskostnaderna för ett sprinklersystem i sjukhus vid ombyggnation överskrider 
den beräknade nyttan i form av räddat människoliv och egendom om inte ett stort antal vårdplatser, 
mellan 76 och 145 beroende på sjukhusets förutsättningar, innefattas av ombyggnationen. För ett 
sjukhus som redan är utrustat med sprinklersystem uppnås kostnadsnytta vid ett lägre antal 
vårdplatser än för ett sjukhus som saknar dessa resurser sedan tidigare.  

Eftersom en så stor andel av ombyggnationer i sjukhus är mindre än vad som krävs för att 
kostnadsnyttokvoten för sprinkler ska överstiga ett (1), dvs att installation av sprinkler blir 
samhällsekonomiskt gynnsamt, , kan sprinkler inte ses som en samhällsekonomiskt lönsam åtgärd.  

Beslutsunderlaget kan inte ses som tillräckligt utrett eftersom att kostnadsnyttoanalysen som gjorts i 
Boverkets konsekvensutredning använder sig av siffror som kan ge ett missvisande resultat. 
Beslutsunderlaget tar inte heller upp problematiken med kostnader av sprinkler vid ombyggnation 
eller lönsamheten av sprinkler i verksamhetsklass 5D, lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta. 

Sakkunniga inom ämnet är i allmänhet positivt inställda till sprinkler i sjukhus ur en rent brandteknisk 
synvinkel. De flesta vill dock att lagstiftningen gällande sprinkler ska revideras då den medför stora 
kostnader vid ombyggnationer för sjukhus som saknar sprinkler sedan tidigare.  
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
Som ett tillägg till denna rapport skulle vårdpersonalens påverkan på patientsäkerheten kunna 
utredas. Genom att utföra kostnadsnyttoanalyser på mer personal gentemot installation av sprinkler 
kommer resultatet visa vilken av åtgärderna som är mest samhällsekonomiskt lönsam. Utifrån detta 
kan man gå vidare i resonemang huruvida samhället bör ha lagstiftning om sprinkler i sjukhus.  

Boverket bör också bedriva fortsatta studier på kostnadsnyttan av sprinkler i sjukhus och använda sig 
av endast Trafikverkets värde på statistiskt liv. Detta eftersom rapporter som ligger till grund för 
konsekvensutredningen använder sig av detta värde. 
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Bilaga B - Intervjuprotokoll 
Till brandingenjörer  

Breda frågor  

• Vad tycker du om sprinkler i sjukhus? 
• Vad tycker du om att alla sjukhus som byggs och ändras idag ska ha sprinkler enligt lag? 
• Tycker du sprinkler är nödvändigt för brandsäkerheten på sjukhus? 

Specificerande frågor 

• Tycker du sprinkler är det bästa sättet att höja brandsäkerheten på sjukhus?  
• Finns det alternativ till sprinkler som kan ge en lika hög skyddsnivå? Kostnad för detta? 

Lagstiftning på detta istället? 
• Innan det blev lag kunde man göra fler avsteg från byggreglerna om man installerade 

sprinkler i sjukhus. Är detta något som du märkt av eller påverkats av nu när man inte får 
göra lika stora avsteg? 

• Tycker du att beslutsunderlaget (t.ex. konsekvensutredningarna till BBR 19, Mattson och Juås 
rapport som var en del av denna) som ledde fram till lagförslaget är tillräckligt utrett?  

• Tror du att politiker och beslutsfattande har kunskap om (förstår) att lagkravet på sprinkler i 
sjukhus innebär betydande kostnadsökningar i byggprojektet? 

• Tror du säkerheten skulle öka mer för patienter och personal om pengarna las på andra 
resurser så som mer vårdpersonal eller medicinsk utrustning istället för installation av 
sprinkler i sjukhus?   

Till patientsäkerhetssamordnare  

Breda frågor 

• Som patientsäkerhetssamordnare, vad jobbar du med? Vad är dina ansvarsområden? 
• På vilket sätt, om något, implementeras brandsäkerheten i arbetet med patientsäkerhet? 
• Vad tycker du om den motion om nollvision av vårdolyckor som finns och hur tänker du att 

man ska jobba för att man ska jobba för att uppnå detta? 

Specificerande frågor 

• Är brandsäkerhet en stor del av arbetet med patientsäkerheten? Om nej, vilka är de största 
och viktigaste delarna för bra patientsäkerhet? 

• Hur högt prioriteras brandsäkerhet för att patientsäkerheten ska bli bra? Vad prioriteras 
högst? 

• Vad tycker du om sjukhus som har sprinkler som en del av brandskyddet i jämförelse med de 
sjukhus som inte har det?  

• Tycker du patientsäkerheten blivit bättre till följd av ökade krav och ökad kvalité på 
brandsäkerheten? Vad tycker du om lagstiftningen? 

• Tror du att patientsäkerheten skulle öka om pengar som idag går till brandskydd skulle 
läggas på mer vårdpersonal och ny utrustning? 
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Bilaga C –Kostnadsnyttoanalys 
Värden på sprinklers effekt på person- och egendomsskador, det vill säga den minskningen av 
person- och egendomsskador som sprinkler förväntas ha, presenteras i tabell 1. 

Tabell 3. Sprinkler effekt på person- och egendomsskador. Källa Juås (1994) och Hall (2009) 

Effekt av sprinkler på personskador 0,7 
Effekt av sprinkler på egendomsskador 0,6 
 

Statistik över bränder i sjukhus presenteras i tabell 2. 

Tabell 4. Antal bränder, skadade och döda i sjukhus per år. Källa MSBs databas IDA (2015) 

Antal bränder i sjukhus per år 82 st 
Antal döda i sjukhus till följd av brand per år 0,125 st/år 
 

Statistik från enkätutskicket som använts i uträkningar presenteras i tabell 3. Antalet bränder per år i 
sjukhus vilka får sprinklern att utlösa beräknades med formel 1. 

Formel 1. Beräkning av antal bränder per år i sjukhus som sprinkler utlöser 

 

Där 82 är antalet bränder i sjukhus per år enligt MSB (2015). 

Tabell 5. Bränder i sjukhus där sprinkler utlöser. Källa enkätutskick 

Antal sjukhus med sprinkler ca 63 procent 
Sannolikhet att en brand får sprinkler att utlösa 0,006 
Antal bränder per år i sjukhus som sprinkler utlöser  0,565 st/år  
Antal skadade i sjukhus till följd av brand per år 0,81 st/år 
 

Eftersom att statistik från MSB kommer innefattar sjukhus som redan är utrustade med sprinkler 
korrigerades värdena från tabell 2 och 3 med hjälp av formel 2. 

Formel 2. Korrigering av data 

  

Där x är det korrigerade värdet, y värdet innan korrigering, effekten är den effekt som sprinkler har 
på person- respektive egendomsskador och andel med brandskydd syftar på den procentenhet av 
sjukhus som redan har sprinkler. Resultaten efter korrigering presenteras i tabell 4. 

Tabell 6. Korrigerade värden från tabell 2 och 3 

Antal döda i sjukhus till följd av brand per år 0,22 st/år 
Antal skadade i sjukhus till följd av brand per år 1,45 st/år 
Antal bränder per år som sprinkler utlöser i sjukhus per år 1,01 st/år 
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Antalet liv som skulle räddas per år och antalet skador som skulle undvikas per år om sprinkler fanns 
installerat i alla sjukhus beräknades med formel 3 och resultatet presenteras i tabell 5. 

Formel 3. Beräkning av antalet räddade liv/skador per år 

 

Där 0,7 är sprinklers effekt på personskador.  

Tabell 7. Antalet räddade liv och antalet som räddas från skador om sprinkler fanns installerat i alla sjukhus 

Antalet räddade liv per år 0,15652 st/år 
Antalet som räddas från skada per år 1,0143 st/år 
 

Värden på statistiskt liv, skada och värde på materiella skador för ett vårdrum presenteras i tabell 6. 

Tabell 8. Värden på statistiskt liv, skada och värde på ett vårdrum som brunnit. Källa Trafikverket (2014) och Ljunghager 
(2015) 

Trafikverkets värde för skadade (medel)  2 969 500 kr 
Trafikverkets värde för statistiskt liv 31 331 000 kr 
Kostnad för ett vårdrum som utsatts för brand 300 000 kr 
 

Antalet kvadratmeter som krävs per vårdplats vid byggnation av sjukhus presenteras var enligt Juås 
(1994) 43 kvadratmeter per vårdplats. Antalet vårdplatser i Sverige var 23 400 enligt OECD (2015) 
stycken. Nyttan beräknades med formel 4 och resultatet presenteras i tabell 7. 

Formel 4. Beräkning av nyttan av sprinkler i sjukhus per år och vårdplats 

 

Tabell 9. Nytta av sprinkler i sjukhus 

Nytta räddade liv per år och vårdplats 209,569 kr/år och plats 
Nytta förhindrad skada per år och vårdplats 128,716 kr/år och plats 
Nytta materiella skador per år och vårdplats 7,769 kr/år och plats 
Total nytta av sprinkler per år och vårdplats 346,0552 kr/år och plats 
 

Kostnader för sprinkler presenteras i tabell 8.    

Tabell 10. Kostnader för sprinkler. Källa Holmstedt (2014) 

Kostnad för sprinkler per m2  325 kr/m2 
Kostnad för pump 200000 kr 
Kostnad för bassäng 30000 kr 
Kostnad för service 5000 kr 
    

Sprinkler och bassäng antas ha en livslängd på cirka 50 år grundat på uppgifter från bland annat 
Svenskt vatten utveckling (2011), underhåll sker årligen.  
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I tabell 9 presenteras ett räkneexempel på scenario A för 20 vårdplatser. Antalet vårdplatser som 
ombyggnationen innefattar avgör den totala nyttan och installationskostnaden för 
sprinklerdragningar.  

Antalet vårdplatser som ombyggnationen omfattar multiplicerades med nyttan per vårdplats och år 
för att beräkna ombyggnationens totala nytta per år. Kostnaden för sprinklerdragningar per vårdplats 
multiplicerades med antalet vårdplatser för att beräkna den totala kostnaden för sprinklerdragningar 
i ombyggnationen. Sedan adderades kostnader för pump, bassäng och service för scenario A och 
endast service för scenario B och den totala kostnaden för bygget beräknades. Slutligen delades den 
totala kostnaden på den totala nyttan för ombyggnationen och kostnadsnyttan beräknades.  

Tabell 9. Räkneexempel scenario A 

Antal 
vårdplatser 
i bygget 

Nyttan per 
vårdplats 
och år 

Den totala nyttan 
för 
ombyggnationen 
per år 

Installations- 
kostnaden för 
sprinkler-
dragningar per 
år  

Kostnad för 
pump per 
år 

Kostnad 
för 
bassäng 
per år 

Kostnad 
för 
service 
per år 

Totala 
kostnaden 
för byggnet 
per år 

Kostnads- 
nytta 

20 346,0552 6921,1 5590 4000 600 5000 15190 0,455 
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Bilaga D - Svar på enkätfrågor 
152 utskick gjordes och totalt kom 20 svar in.  
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Bilaga E - Resultat av kostnadsnyttoanalys 
Nedanstående värden har beräknats på samma sätt som i tabell 9 i bilaga C. 

Scenario A 
Nytta per 

vårdplats /år 
Antalet 

vårdplatser i 
ombyggnationen 

 Kostnad per 
vårdplats /år 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 20  759.5  0.455635566 
346.0552124 21  736.642857  0.46977339 
346.0552124 22  715.863636  0.483409402 
346.0552124 23  696.891304  0.496569853 
346.0552124 24  679.5  0.509279194 
346.0552124 25  663.5  0.52156023 
346.0552124 26  648.730769  0.533434252 
346.0552124 27  635.055556  0.544921164 
346.0552124 28  622.357143  0.556039593 
346.0552124 29  610.534483  0.56680699 
346.0552124 30  599.5  0.57723972 
346.0552124 31  589.177419  0.587353149 
346.0552124 32  579.5  0.597161712 
346.0552124 33  570.409091  0.606678992 
346.0552124 34  561.852941  0.615917773 
346.0552124 35  553.785714  0.624890104 
346.0552124 36  546.166667  0.633607346 
346.0552124 37  538.959459  0.642080228 
346.0552124 38  532.131579  0.65031888 
346.0552124 39  525.653846  0.658332884 
346.0552124 40  519.5  0.666131304 
346.0552124 41  513.646341  0.673722724 
346.0552124 42  508.071429  0.681115278 
346.0552124 43  502.755814  0.688316679 
346.0552124 44  497.681818  0.695334247 
346.0552124 45  492.833333  0.702174932 
346.0552124 46  488.195652  0.708845339 
346.0552124 47  483.755319  0.715351746 
346.0552124 48  479.5  0.72170013 
346.0552124 49  475.418367  0.727896178 
346.0552124 50  471.5  0.733945307 
346.0552124 51  467.735294  0.739852683 
346.0552124 52  464.115385  0.74562323 
346.0552124 53  460.632075  0.751261649 
346.0552124 54  457.277778  0.756772424 
346.0552124 55  454.045455  0.762159843 
346.0552124 56  450.928571  0.767428002 
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Nytta per 
vårdplats /år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad per 
vårdplats /år 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 57  447.921053  0.772580816 
346.0552124 58  445.017241  0.777622034 
346.0552124 59  442.211864  0.782555242 
346.0552124 60  439.5  0.787383873 
346.0552124 61  436.877049  0.79211122 
346.0552124 62  434.33871  0.796740435 
346.0552124 63  431.880952  0.801274542 
346.0552124 64  429.5  0.805716443 
346.0552124 65  427.192308  0.810068923 
346.0552124 66  424.954545  0.814334653 
346.0552124 67  422.783582  0.818516203 
346.0552124 68  420.676471  0.82261604 
346.0552124 69  418.630435  0.826636536 
346.0552124 70  416.642857  0.830579971 
346.0552124 71  414.711268  0.834448541 
346.0552124 72  412.833333  0.838244358 
346.0552124 73  411.006849  0.841969454 
346.0552124 74  409.22973  0.845625787 
346.0552124 75  407.5  0.849215245 
346.0552124 76  405.815789  0.852739645 
346.0552124 77  404.175325  0.856200741 
346.0552124 78  402.576923  0.859600222 
346.0552124 79  401.018987  0.862939719 
346.0552124 80  399.5  0.866220807 
346.0552124 81  398.018519  0.869445004 
346.0552124 82  396.573171  0.872613777 
346.0552124 83  395.162651  0.875728543 
346.0552124 84  393.785714  0.878790672 
346.0552124 85  392.441176  0.881801486 
346.0552124 86  391.127907  0.884762264 
346.0552124 87  389.844828  0.887674243 
346.0552124 88  388.590909  0.890538621 
346.0552124 89  387.365169  0.893356555 
346.0552124 90  386.166667  0.896129165 
346.0552124 91  384.994505  0.898857536 
346.0552124 92  383.847826  0.901542718 
346.0552124 93  382.725806  0.904185729 
346.0552124 94  381.62766  0.906787555 
346.0552124 95  380.552632  0.909349151 
346.0552124 96  379.5  0.911871442 
346.0552124 97  378.469072  0.914355327 
346.0552124 98  377.459184  0.916801676 
346.0552124 99  376.469697  0.919211334 
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Nytta per 
vårdplats /år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad per 
vårdplats /år 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 100  375.5  0.92158512 
346.0552124 101  374.549505  0.923923828 
346.0552124 102  373.617647  0.926228231 
346.0552124 103  372.703883  0.928499079 
346.0552124 104  371.807692  0.930737098 
346.0552124 105  370.928571  0.932942995 
346.0552124 106  370.066038  0.935117458 
346.0552124 107  369.219626  0.937261153 
346.0552124 108  368.388889  0.939374728 
346.0552124 109  367.573394  0.941458815 
346.0552124 110  366.772727  0.943514026 
346.0552124 111  365.986486  0.945540956 
346.0552124 112  365.214286  0.947540186 
346.0552124 113  364.455752  0.94951228 
346.0552124 114  363.710526  0.951457787 
346.0552124 115  362.978261  0.95337724 
346.0552124 116  362.258621  0.955271159 
346.0552124 117  361.551282  0.957140051 
346.0552124 118  360.855932  0.958984408 
346.0552124 119  360.172269  0.96080471 
346.0552124 120  359.5  0.962601425 
346.0552124 121  358.838843  0.964375009 
346.0552124 122  358.188525  0.966125905 
346.0552124 123  357.54878  0.967854545 
346.0552124 124  356.919355  0.969561352 
346.0552124 125  356.3  0.971246737 
346.0552124 126  355.690476  0.9729111 
346.0552124 127  355.090551  0.974554832 
346.0552124 128  354.5  0.976178314 
346.0552124 129  353.918605  0.977781919 
346.0552124 130  353.346154  0.979366009 
346.0552124 131  352.782443  0.980930938 
346.0552124 132  352.227273  0.982477052 
346.0552124 133  351.680451  0.984004687 
346.0552124 134  351.141791  0.985514175 
346.0552124 135  350.611111  0.987005835 
346.0552124 136  350.088235  0.988479982 
346.0552124 137  349.572993  0.989936922 
346.0552124 138  349.065217  0.991376955 
346.0552124 139  348.564748  0.992800374 
346.0552124 140  348.071429  0.994207464 
346.0552124 141  347.585106  0.995598505 
346.0552124 142  347.105634  0.99697377 



54 
 

Nytta per 
vårdplats /år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad per 
vårdplats /år 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 143  346.632867  0.998333526 
346.0552124 144  346.166667  0.999678033 
346.0552124 145  345.706897  1.001007547 
346.0552124 146  345.253425  1.002322317 
346.0552124 147  344.806122  1.003622586 
346.0552124 148  344.364865  1.004908595 
346.0552124 149  343.92953  1.006180575 
346.0552124 150  343.5  1.007438755 
346.0552124 151  343.076159  1.008683359 
346.0552124 152  342.657895  1.009914605 
346.0552124 153  342.245098  1.011132707 
346.0552124 154  341.837662  1.012337874 
346.0552124 155  341.435484  1.013530312 
346.0552124 156  341.038462  1.01471022 
346.0552124 157  340.646497  1.015877796 
346.0552124 158  340.259494  1.017033231 
346.0552124 159  339.877358  1.018176715 
346.0552124 160  339.5  1.019308431 
346.0552124 161  339.127329  1.020428561 
346.0552124 162  338.759259  1.02153728 
346.0552124 163  338.395706  1.022634764 
346.0552124 164  338.036585  1.023721181 
346.0552124 165  337.681818  1.024796698 
346.0552124 166  337.331325  1.025861479 
346.0552124 167  336.98503  1.026915684 
346.0552124 168  336.642857  1.027959468 
346.0552124 169  336.304734  1.028992987 
346.0552124 170  335.970588  1.03001639 
346.0552124 171  335.640351  1.031029825 
346.0552124 172  335.313953  1.032033438 
346.0552124 173  334.991329  1.033027371 
346.0552124 174  334.672414  1.034011762 
346.0552124 175  334.357143  1.034986749 
346.0552124 176  334.045455  1.035952466 
346.0552124 177  333.737288  1.036909044 
346.0552124 178  333.432584  1.037856612 
346.0552124 179  333.131285  1.038795298 
346.0552124 180  332.833333  1.039725225 
346.0552124 181  332.538674  1.040646515 
346.0552124 182  332.247253  1.041559289 
346.0552124 183  331.959016  1.042463664 
346.0552124 184  331.673913  1.043359754 
346.0552124 185  331.391892  1.044247674 
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Nytta per 
vårdplats /år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad per 
vårdplats /år 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 186  331.112903  1.045127535 
346.0552124 187  330.836898  1.045999446 
346.0552124 188  330.56383  1.046863514 
346.0552124 189  330.293651  1.047719844 
346.0552124 190  330.026316  1.048568541 
346.0552124 191  329.76178  1.049409705 
346.0552124 192  329.5  1.050243437 
346.0552124 193  329.240933  1.051069834 
346.0552124 194  328.984536  1.051888993 
346.0552124 195  328.730769  1.052701009 
346.0552124 196  328.479592  1.053505974 
346.0552124 197  328.230964  1.054303981 
346.0552124 198  327.984848  1.055095118 
346.0552124 199  327.741206  1.055879474 
346.0552124 200  327.5  1.056657137 

Scenario B 
Nytta per 
vårdplats 

/år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad 
per 

vårdplats 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 20  529.5  0.65355092 
346.0552124 21  517.595238  0.668582682 
346.0552124 22  506.772727  0.682860765 
346.0552124 23  496.891304  0.696440468 
346.0552124 24  487.833333  0.709371805 
346.0552124 25  479.5  0.72170013 
346.0552124 26  471.807692  0.73346666 
346.0552124 27  464.685185  0.744708942 
346.0552124 28  458.071429  0.755461246 
346.0552124 29  451.913793  0.765754924 
346.0552124 30  446.166667  0.775618705 
346.0552124 31  440.790323  0.78507897 
346.0552124 32  435.75  0.794159983 
346.0552124 33  431.015152  0.802884101 
346.0552124 34  426.558824  0.811271959 
346.0552124 35  422.357143  0.81934263 
346.0552124 36  418.388889  0.827113773 
346.0552124 37  414.635135  0.834601757 
346.0552124 38  411.078947  0.841821783 
346.0552124 39  407.705128  0.84878798 
346.0552124 40  404.5  0.855513504 
346.0552124 41  401.45122  0.862010614 
346.0552124 42  398.547619  0.868290753 
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Nytta per 
vårdplats 

/år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad 
per 

vårdplats 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 43  395.77907  0.874364611 
346.0552124 44  393.136364  0.880242187 
346.0552124 45  390.611111  0.885932844 
346.0552124 46  388.195652  0.891445359 
346.0552124 47  385.882979  0.896787968 
346.0552124 48  383.666667  0.901968408 
346.0552124 49  381.540816  0.906993951 
346.0552124 50  379.5  0.911871442 
346.0552124 51  377.539216  0.91660733 
346.0552124 52  375.653846  0.921207691 
346.0552124 53  373.839623  0.925678263 
346.0552124 54  372.092593  0.93002446 
346.0552124 55  370.409091  0.934251402 
346.0552124 56  368.785714  0.938363931 
346.0552124 57  367.219298  0.94236663 
346.0552124 58  365.706897  0.94626384 
346.0552124 59  364.245763  0.950059679 
346.0552124 60  362.833333  0.95375805 
346.0552124 61  361.467213  0.957362659 
346.0552124 62  360.145161  0.960877028 
346.0552124 63  358.865079  0.964304504 
346.0552124 64  357.625  0.96764827 
346.0552124 65  356.423077  0.970911355 
346.0552124 66  355.257576  0.974096644 
346.0552124 67  354.126866  0.977206888 
346.0552124 68  353.029412  0.980244707 
346.0552124 69  351.963768  0.983212602 
346.0552124 70  350.928571  0.98611296 
346.0552124 71  349.922535  0.98894806 
346.0552124 72  348.944444  0.99172008 
346.0552124 73  347.993151  0.994431102 
346.0552124 74  347.067568  0.997083118 
346.0552124 75  346.166667  0.999678033 
346.0552124 76  345.289474  1.002217672 
346.0552124 77  344.435065  1.004703782 
346.0552124 78  343.602564  1.007138038 
346.0552124 79  342.791139  1.009522046 
346.0552124 80  342  1.011857346 
346.0552124 81  341.228395  1.014145415 
346.0552124 82  340.47561  1.016387672 
346.0552124 83  339.740964  1.018585479 
346.0552124 84  339.02381  1.020740145 
346.0552124 85  338.323529  1.022852927 
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Nytta per 
vårdplats 

/år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad 
per 

vårdplats 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 86  337.639535  1.024925036 
346.0552124 87  336.971264  1.026957634 
346.0552124 88  336.318182  1.028951841 
346.0552124 89  335.679775  1.030908735 
346.0552124 90  335.055556  1.032829352 
346.0552124 91  334.445055  1.034714693 
346.0552124 92  333.847826  1.036565721 
346.0552124 93  333.263441  1.038383363 
346.0552124 94  332.691489  1.040168515 
346.0552124 95  332.131579  1.04192204 
346.0552124 96  331.583333  1.043644772 
346.0552124 97  331.046392  1.045337515 
346.0552124 98  330.520408  1.047001044 
346.0552124 99  330.005051  1.04863611 
346.0552124 100  329.5  1.050243437 
346.0552124 101  329.00495  1.051823724 
346.0552124 102  328.519608  1.05337765 
346.0552124 103  328.043689  1.054905867 
346.0552124 104  327.576923  1.056409008 
346.0552124 105  327.119048  1.057887686 
346.0552124 106  326.669811  1.059342493 
346.0552124 107  326.228972  1.060774003 
346.0552124 108  325.796296  1.06218277 
346.0552124 109  325.37156  1.063569332 
346.0552124 110  324.954545  1.064934211 
346.0552124 111  324.545045  1.06627791 
346.0552124 112  324.142857  1.06760092 
346.0552124 113  323.747788  1.068903713 
346.0552124 114  323.359649  1.070186751 
346.0552124 115  322.978261  1.071450479 
346.0552124 116  322.603448  1.07269533 
346.0552124 117  322.235043  1.073921723 
346.0552124 118  321.872881  1.075130067 
346.0552124 119  321.516807  1.076320756 
346.0552124 120  321.166667  1.077494175 
346.0552124 121  320.822314  1.078650696 
346.0552124 122  320.483607  1.079790683 
346.0552124 123  320.150407  1.080914487 
346.0552124 124  319.822581  1.08202245 
346.0552124 125  319.5  1.083114906 
346.0552124 126  319.18254  1.084192176 
346.0552124 127  318.870079  1.085254577 
346.0552124 128  318.5625  1.086302413 
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Nytta per 
vårdplats 

/år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad 
per 

vårdplats 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 129  318.25969  1.087335982 
346.0552124 130  317.961538  1.088355573 
346.0552124 131  317.667939  1.089361468 
346.0552124 132  317.378788  1.090353942 
346.0552124 133  317.093985  1.09133326 
346.0552124 134  316.813433  1.092299683 
346.0552124 135  316.537037  1.093253465 
346.0552124 136  316.264706  1.09419485 
346.0552124 137  315.99635  1.09512408 
346.0552124 138  315.731884  1.096041388 
346.0552124 139  315.471223  1.096947002 
346.0552124 140  315.214286  1.097841145 
346.0552124 141  314.960993  1.098724033 
346.0552124 142  314.711268  1.099595877 
346.0552124 143  314.465035  1.100456884 
346.0552124 144  314.222222  1.101307253 
346.0552124 145  313.982759  1.102147181 
346.0552124 146  313.746575  1.10297686 
346.0552124 147  313.513605  1.103796474 
346.0552124 148  313.283784  1.104606208 
346.0552124 149  313.057047  1.105406237 
346.0552124 150  312.833333  1.106196736 
346.0552124 151  312.612583  1.106977874 
346.0552124 152  312.394737  1.107749816 
346.0552124 153  312.179739  1.108512724 
346.0552124 154  311.967532  1.109266755 
346.0552124 155  311.758065  1.110012063 
346.0552124 156  311.551282  1.110748799 
346.0552124 157  311.347134  1.11147711 
346.0552124 158  311.14557  1.112197139 
346.0552124 159  310.946541  1.112909027 
346.0552124 160  310.75  1.113612912 
346.0552124 161  310.555901  1.114308927 
346.0552124 162  310.364198  1.114997204 
346.0552124 163  310.174847  1.115677871 
346.0552124 164  309.987805  1.116351053 
346.0552124 165  309.80303  1.117016874 
346.0552124 166  309.620482  1.117675453 
346.0552124 167  309.44012  1.118326908 
346.0552124 168  309.261905  1.118971354 
346.0552124 169  309.085799  1.119608904 
346.0552124 170  308.911765  1.120239667 
346.0552124 171  308.739766  1.120863751 
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Nytta per 
vårdplats 

/år 

Antalet 
vårdplatser i 

ombyggnationen 

 Kostnad 
per 

vårdplats 

 Kostnadsnytta 

346.0552124 172  308.569767  1.121481263 
346.0552124 173  308.401734  1.122092304 
346.0552124 174  308.235632  1.122696977 
346.0552124 175  308.071429  1.12329538 
346.0552124 176  307.909091  1.12388761 
346.0552124 177  307.748588  1.124473763 
346.0552124 178  307.589888  1.125053932 
346.0552124 179  307.432961  1.125628207 
346.0552124 180  307.277778  1.126196677 
346.0552124 181  307.124309  1.126759432 
346.0552124 182  306.972527  1.127316556 
346.0552124 183  306.822404  1.127868133 
346.0552124 184  306.673913  1.128414246 
346.0552124 185  306.527027  1.128954976 
346.0552124 186  306.38172  1.129490401 
346.0552124 187  306.237968  1.1300206 
346.0552124 188  306.095745  1.130545649 
346.0552124 189  305.955026  1.131065622 
346.0552124 190  305.815789  1.131580593 
346.0552124 191  305.67801  1.132090633 
346.0552124 192  305.541667  1.132595813 
346.0552124 193  305.406736  1.133096202 
346.0552124 194  305.273196  1.133591868 
346.0552124 195  305.141026  1.134082877 
346.0552124 196  305.010204  1.134569296 
346.0552124 197  304.880711  1.135051187 
346.0552124 198  304.752525  1.135528613 
346.0552124 199  304.625628  1.136001638 
346.0552124 200  304.5  1.13647032 
 


