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Hur visar man att investeringar
i brandskydd ar lonsamma?
AUvisa nyttan med brandskyddsinvesteringar kan
vara svart, Ofta beror detta pa att den risk-
reducering som investeringen ar tankt att astad-
komma ar svar att vardera. I fas 2 av projektet
"Ekonomisk optimering av det industriella brand-
skyddet" har malet varit att redovisa en metod som
ar lamplig att anvanda da lonsamheten med olika
brandskyddsinvesteringar ska analyseras. Resul-
tatet, som presenterats i tre rapporter, visar hur en
vardering av riskreduceringen kan ske genom att
utfora en investeringskalkyl for brandskydds-
system.

Metoden som presenteras i rapporterna ar inte
bara anvandbar fdr att gora beslutsanalyser och
investeringskalkyler utan kan ocksa anvandas vid
langsiktigt riskhanteringsarbete. Anledninge~ till
att metoden ar lamplig fOr detta ar att det pa ett
mycket enkelt satt gar att kontinuerligt forb attra
en genomford analys genom att anvanda ny incident-
statistik. Exempelvis kan en riskanalys for en bygg-
nad uppdateras varje manad (varje ar) och da kan
man alltsa fa en indikation pa hur brandriskerna i
byggnaden utvecklas med tiden.

Det finns idag manga olika metoder for att vardera
brandrisker i en byggnad, t.ex. indexmetoder sasom
Gretenermetoden och kvantitativa riskanalysmetoder.
Resultatet fran dessa metoder ar dock svart att anvanda
i en beslutssituation dar det galler att ta stallning till
huruvida det ar ekonomiskt motiverat att investera i ett
visst brandskyddssystem. I projektet har darfor ett
forsok gjorts att lanka samman en kvantitativ risk-
analysmetod (som utarbetades under fas 1) med en
metod for beslutsanalys. Detta har visat sig mycket
lyckosamt eftersom det visat sig att resultatet fran
riskanalysmetoden kan anvandas direkt i en besluts-
analys och pa sa vis erhaller man en rekommendation
om man bor genornfora investeringen eller ej.

Att analysera en beslutssituation for brandskydd
enligt denna metod innebar dock att man maste gora
uppskattningar av sannolikheter for olika handelser
underett brandforlopp, t.ex. sannolikheten attett sprink-
lersystem klarar att slacka branden. Sadana skattningar
kan ofta vara mycket svara att gora, och pa grund av
detta har en del av projektet varit inriktat pa hur
osakerheten i riskanalyser kan hanteras i en besluts-

situation. Exempel vis har det i projektet visats hur man
kan anvanda incidentstatistik fran en byggnad for att
uppdatera eller forbattra en riskanalys som ar gjord for
den aktuella byggnaden.

Viktigaste resultatet
Det viktigaste resultatet fran projektet ar metoden for
hur man kan gora en investeringskalkyl for brand-
skydd. Metoden bygger, som papekats ovan, pa en
tidigare utvecklad riskanalysmetod for att skatta den
forvantade skadekostnaden pa grund av brand. Denna
forvantade skadekostnad kan anvandas tillsammans
med ovriga relevanta kostnader, t.ex. investeringskost-
nad och driftkostnad, for att berakna investeringens
langsiktiga lonsarnhet. I projektet har visats tva exem-
pel pa hur investeringskalkyler kan genomforas. Bada
dessa praktiska exempel rorde investeringar i heltack-
ande sprinklersystem. Analyserna genomfordes for en
byggnad som tillhor ABB respektive Avesta Sheffield
och investeringen hade ett kapitalvarde pa 31 respek-
tive 156 Mkr. Ett kapitalvarde kan vara bade positivt
alternativt negativt beroende pa om investeringen ar
lonsam eller ej. Att bada dessa kapitalvarden var posi-
tiva innebar foljaktligen att bada investeringarna kan
betraktas som langsiktigt lonsarnma.
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