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Projektet ”Ekonomisk optimering av det industri-
ella brandskyddet” har tagit fram metoder som kan
användas för att värdera olika brandskyddsalter-
nativ i en specifik byggnad. Vid värdering av de
olika alternativen ska man även kunna ta hänsyn till
skillnad i risknivå, när man jämför alternativen.

Projektet har tagit fram en modell för hur man
kan genomföra värderingarna och sedan fokuserat
på tre områden som bedömts som extra intressanta
för att utveckla modellen.

Användning av Bayesianska nätverk
för riskuppföljning
Det första området som behandlats är användning av så
kallade Bayesianska nätverk för uppföljning av risk i en
specifik byggnad. Meningen med att använda detta är
att man kan få en dynamisk modell med vilken man kan
följa riskutvecklingen under en längre tid och observera
eventuella ändringar.

Ett Bayesianskt nätverk (BN) är ett verktyg som kan
användas för att modellera möjligheten att olika brand-
scenarier uppkommer i en specifik byggnad. Det går att
med hjälp av Bayesianska nätverk skatta sannolikheten
för olika brandscenarier. Denna information kan till-
sammans med information om konsekvenserna för de
olika brandscenarierna användas för att beräkna olika
riskmått. Exempel på riskmått är förväntad skadekostnad
och risk-justerad förväntad skadekostnad.

Det som gör Bayesianska nätverk speciellt använd-
bara inom brandskyddsområdet är att det går att uppda-
tera riskanalysen på ett mycket enkelt sätt när man får ny
information från byggnaden som man är intresserad av.

Användning av expertskattningar i
riskanalyser
Det andra området som studerats är hur man kan an-
vända experter, eller expertskattningar, i modeller av
det slag som behandlas i projektet. I kvantitativa risk-
analyser av brandrisker i industrier är det vanligt att man
tvingas använda andra källor än statistik från den bygg-
nad man är intresserad av, för att skatta sannolikheten
för olika brandscenarier. Ett vanligt förekommande sätt
att lösa brist på ”objektiv” information är att använda
expertbedömningar för att göra skattningar av sannolik-
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heter.  Eftersom det i många fall inte finns relevanta
statistiska undersökningar finns det ett behov att ut-
veckla någon typ av metodik för hur man kan använda
expertskattningar i riskanalyser. I det aktuella projek-
tet har det presenterats ett antal metoder för hur man
kan använda expertskattningar tillsammans med den
modell som tidigare tagits fram för att värdera olika
brandskyddsalternativ.

Användning av hypermjuk besluts-
teori för att analysera investeringar i
brandskydd
Det sista området handlar om användning av hypermjuk
beslutsteori för analys av olika brandskyddsalternativ.
Hypermjuk beslutsteori är ett sätt att analysera beslut
då stora osäkerheter råder angående beslutsproblemet.

 I detta projekt har ett försök gjorts att tillämpa
hypermjuk beslutsteori för att analysera olika
investeringsalternativ i brandskydd.

 I ett annat projekt som är finansierat av
BRANDFORSK (projektnr 104-991) har ett datorpro-
gram utvecklats och i detta projekt har programmet
testats på beslutsproblem relaterade till investeringar i
brandskydd.

Rapporter
I fas 3 av projektet ”Ekonomisk optimering av det
industriella brandskyddet” har det producerats en slut-
rapport samt tre vetenskapliga artiklar. Slutrapporten
heter:
Johansson, H., Sammanfattning av fas 3 i projektet
’Ekonomisk optimering av det industriella brandskyd-
det’, Rapport 3125, Brandteknik, Lunds tekniska hög-
skola, Lund, 2002.
Samtliga rapporter som publicerats i projektet finns att
hämta på Brandtekniks hemsida www.brand.lth.se/
forskn/index.htm. (BRANDFORSK-projekt 105-991)
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