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Sammanfattning
Det här examensarbetet behandlar stambyten som passerar skyddsrum.
Skyddsrum användas som skyddsutrymme för människor vid behov under nödsituationer. De
flesta skyddsrummen byggdes under 1951-1974 och de är i behov av underhåll och
renovering.
På grund av strikta lagar blir alla renoveringar som berör skyddsrum väldigt kostsamma för
fastighetsägare.
Studien undersöker fyra typfall av renoveringar och reder ut lagar. Förhoppningsvis blir de
användbart för fastighetsägare för att förstå kostnaderna kring stambyten som berör
skyddsrum.

Nyckelord: skyddsrum, stambyte, lagar, fastighetsägare, genomföringar, takplåt, kalkyl

Abstract
This thesis deals with pipe replacement passing through shelters.
The intentions of shelters are to provide safe places for the population during threat to
national security. Most shelters in Sweden were built during the years of 1951-1974 and they
are in need of provision and renovation.
Due to strict laws renovations concerning shelters turns out to be highly expensive for
property owners.
The study investigate four typical renovation cases and clearing up laws. Hopefully it comes
handy for property owners to understand the expense of pipe replacement passing through
shelters.

Keywords: shelters, pipe replacement, laws, property owners, sheet metal, calculation
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Inledning

1.1.1

Bakgrund

I Sverige finns ca 65 000 skyddsrum med plats för totalt 7 miljoner personer. Idag byggs
knappt ett skyddsrum per år och då invånarantalet stigit till 9 miljoner står våra skyddsrum
inför stora påfrestningar vid eventuella behov.
De flesta skyddsrummen byggdes i flerbostadshus under 1951-1974. I dessa hus har flera
komponenter uppnått sin tekniska livslängd och därför pågår just nu och 20 år framåt
upprustning av bl.a. stammar, stammar som vid flera fall passerar skyddsrum.
Då skyddsrum omfattas av lagar och höga krav kan fastighetsägare omedvetet sätta sig i en
situation där de tvingas betala höga kostnader för renoveringar och fel som de själva inte
begått.
Uppsatsen har som syfte att studera stambyten som berört skyddsrum.

Bild 1. Rostade avloppsrör i skyddsrum (Skyddsprodukter i Sverige AB, 2018)
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1.1.2

Stambyten i skyddsrum

Det är vanligt att rörinstallationer för dag- och spillvatten passerar genom skyddsrummet
bärande delar. Stambyten som påverkar skyddsrum är inte en del av upprustningen som måste
genomföras.
Byten av stammar är en konsekvens av husets åldrande. Det är därför extremt ovanligt att
fastighetsägare får ersättning för merkostnaderna som uppstår då stambytet påverkar
skyddsrum. Under åren 2017-2018 har BLP entreprenad inte utfört några stambyten som
staten bekostat.
För skyddsrum gäller underhållningsplikt. Då renoveringar grundas på skyddsrummets skick,
inte huset, finns pengar att tillgå men det är extremt ovanligt att de utbetalas. I samband med
skyddsrumskontroll ersätter MSB i vissa fall modernisering av visst material.
Ingreppen går då under kategorin fel och åtgärder i föreläggande som MSB utlåtit. Enligt lag
2006:545 paragraf 2 står staten för merkostnaderna vid renovering på villkor att fel inte
uppstått på grund av bristande underhåll av fastighetsägaren (Skyddsprodukter i Sverige AB,
2015, s. 11).
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1.1.3

Introduktion

Vid en intervju med L. Wallin, den 25 april 2018, tillfrågades hur ett stambyte som passerar
skyddsrum bör gå till. Det exemplifierades enligt nedan:
En bostadsförening ska byta stammar som passerar ett skyddsrum. Besiktning utav en
kvalificerad skyddsrumssakkunnig genomförs, denne identifierar de lösningar som krävs och
är i slutändan den som godkänner stambytet och utfärdar ett intyg då skyddsrummet är
färdigställt. I vissa fall genomför den kvalificerade sakkunniga projekteringen men det kan
även utföras av en konstruktör för att sedan godkännas av kvalificerad sakkunnig.
Komplexiteten vid ett stambyte avgörs inte av hur stort skyddsrummet är utan snarare är de
rörledningarnas in- och utgångar som är styrande.

Bild 2. Nya avloppsrör med takplåtar (Wallin, 2018)
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1.2

Målformulering

Examensarbetet utreder de ekonomiska konsekvenserna vid stambyten som berör skyddsrum.
Målsättningen är att tydliggöra gällande skyldigheter och rättigheter för innehavare av
skyddsrum.
1.3 Syfte och frågeställning
Syftet är att studera vilka som är de styrande faktorerna vid stambyte som passerar
skyddsrum. Arbetet är också tänk att kunna användas av fastighetsägare som ett underlag för
att förstå kostnadsparametrar vid stambyte som berör skyddsrum. Uppsatsen behandlar
perspektiv såsom förutsättningar för renovering, livslängd och kostnader.
•
•
•

1.4

Varför utförs stambyten i skyddsrum?
Hur bekostas stambyte som passerar skyddsrum?
Vilka är de största kostnadsfaktorerna vid stambyte som passerar skyddsrum?

Avgränsningar

Studien är en del av examinationen på programmet byggproduktion vid KTH omfattande 120
hp där studien utgör 7,5 hp. För att klara tidsramen och uppnå utsatta mål har tydliga
avgränsningar gjorts.
Bostadshus byggda under miljonprogramsåren kräver omfattande renoveringar, den här
studien behandlar bara stambyten som passerar skyddsrum.
Alternativa metoder för att upprätthålla stammar som olika typer relining där befintliga
stammarna behålls berörs de inte utav MSBs krav då de inte har en yttre påverkan på
skyddsrummen. Avstängning av stammarna för att lägga utanför skyddsrummet berörs inte.
Inte heller möjligheterna för avveckling behandlas.
Förutsättningarna för stambyten är varierande och behandlas inte i studien, bland annat kan
förarbete av snickare genomförts.
Då skyddsrum omfattas av tydliga lagar och krav blir varje lösning unik och speciellt
anpassad för det enskilda skyddsrummet vilket ledde oss till att göra en typfall studie.
Uppsatsen behandlar perspektiv såsom förutsättningar för renovering, livslängd och
kostnader.
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1.5

Källkritik

Arbetet baseras på en jämförelsestudie av fyra slutförda projekt av BLP entreprenad.
Felkällor i studien kan baserats på fel i kalkyler och beställningar.
Till grund för arbetet ligger även intervjuer med Lena Wallin, verkställande direktör på BLP
entreprenad, en utav få utförandeentreprenader av renoveringar berör skyddsrum i Sverige.
Elektroniska källor
Handböcker, skyddsföreskrifter och lagtexter publicerade av myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Information och handböcker publicerade av Skyddsprodukter i Sverige AB, specialister på
tillverkning av certifierade skyddsprodukter.
Forskning publicerad och utförd av Swerea KIMAB AB, svenskt industriforskningsinstitut.
Artiklar publicerade av fastighetstidningen, fastighetsägarnas branschtidning.
Böcker i tryck
Skyddrumsboken publicerad och utgiven av Räddningsverket och Bygginfo. Räddningsverket
är en numera nedlagd myndighet men erhållen information stämmer överens med dagens
lagar.
Informationsinsamling från godkända och publicerade examensarbeten som behandlar
skyddsrum samt examensarbeten som behandlar stambyten.
Källorna anses tillförlitliga för studien. Även om informationen kring skyddsrum är begränsad
så är de tillräckliga då de baseras på direkt fakta från berörd myndighet.
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2

Metod

För att uppnå målet med uppsatsen samt ge svar på frågeställningarna har tre metoder
används:
Faktainsamling från bland annat MSB samt skyddsprodukters hemsidor. Även andra relevanta
publicerade artiklar och böcker har använts vilket tillsammans försett uppsatsen med en
kunskapsbredd.
Analyser av tidigare slutförda projekt utförda av BLP entreprenad i Stockholmsområdet.
Faktorer som har analyserats är individuella förutsättningar genom anteckningar och ritningar,
kalkyler för kostnad av utförda stambyten samt materialkostnader.
Kvalitativa intervjuer med utförare och sakkunniga har också genomförts.
Metodvalen är att anse som fullständig för att förstå problematiken och uppnå målet med
uppsatsen.
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Nulägesbeskrivning

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med skyddsrumsplatser för nästan 7 000 000
personer. Perioden mellan 1951-1974 byggdes två tredjedelar av skyddsrummen i Sverige.
Den största andelen byggdes i flerbostadshus och används idag som källare, cykelrum,
parkeringar etc.
Skyddsrummen kräver nu och under de kommande 20 åren renoveringar, där endast
upprustningen av fastighetsbeståndet har påbörjats.
Största delen av den upprustning som krävs är stambyte som passerar skyddsrum och liknande
insatser som kan påverka skyddsrummets tillstånd.
För fastigheter med skyddsrum är det viktigt att fastighetsägare inte omedvetet försämrar
rummets skyddsfunktioner. Det händer att fastighetsägare, utan en sakkunnig inom
skyddsrum, själva anlitar företag som inte är kunnig renovera skyddsrum. Det misstaget leder
till att fastighetsägaren själv får stå för kostnaden av återställandet utöver
renoveringskostnaden.
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4
4.1

Teoretisk Referensram
Standard enligt krav och lagar

Rörledningar för vatten och luft är de enda som får passera skyddsrum, de omfattas då av lag
(2006:545) om skyddsrum. Till skyddsrum räknas bara de områden som är i direkt kontakt
med skyddsrummet, gränsen är exakt. Vid ett stambyte måste de nya stammarna hålla strikta
krav (Ekengren, 2018, s. 98).
Materialet som tillåts användas i skyddsrum är begränsade av MSB lagar och regler. Det finns
bara en auktoriserad tillverkare av komponenter för skyddsrum i Sverige. Produkterna
produceras individuellt för varje projekt och levereras till verkställande företag.
Samtliga rör ska vara godkända, vanliga rör är inte godkända till exempel varmvatten får inte
överskridas mer än 100 °C. Rörledningar och ventiler ska lägst hålla trycklassen PN 6 som
innebär att ledningarna måste klara av minst 6 kPa tryck.
Alla rör förses med avstängningsventil på insidan om skyddsrumsstommen för att inte
äventyra skyddsrummets täthet vid rörbrott. När ett rör löper genom två skilda skyddsrum
med gemensam vägg ska avstängningsventil finnas om båda sidor.

Bild 3. Ny vinklad takplåt och väggplåt samt nya avlopp och vattenledningar med
avstängningsventiler (Johnson, 2018)
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Rörgenomföringar i skyddsrum ska vara så täta att de ska motstå kemiska stridsmedel och
även konventionell vapenverkan. Genomföring av tätning ska förses med en tätningsfläns som
har en höjd på minst 20 mm och en tjocklek på minst 3 mm.
Alternativt för rörhylsor kan kabelgenomföringar användas som rörgenomföring. Vid de
fallen får inte två genomföringar vara närmre varandra än att det finns åtminstone 30 mm
betong mellan flänsarna.
Rörgenomföringar som ska användas i skyddsrum ska vara godkända av räddningsverket.
Alla rörgenomföringar ska vara lättåtkomliga för att snabbt och praktiskt kunna bytas eller
åtgärdas vid behov. Isoleringen ska avslutas 50 mm från skyddsrumsväggen (Ekengren &
Jansson, 1993).
Enligt författningskraven i kapitel 2 måste alla komponenter ämnade för skyddsrum vara
certifierade med avseende på tillverkning och kontroll. “Komponenterna ska genom en
beständig märkning, om detta är möjligt, förses med certifieringsnummer och
certifieringsmärke samt information av tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår och
tillverkningsnummer. Tillverkningskontroll ska ske av ett ackrediterat besiktningsorgan i den
omfattning som bestäms av certifieringsorganet” (Ekengren, 2018, s. 13).
Produkter företag och personer certifieras enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) tilldelas ett SRG-nummer som visar att de certifierats och lever upp till MSBs
krav (Skyddsprodukter i Sverige AB, 2015, s. 5).
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4.2

Livslängd

Stambyten i skyddsrum utförs då rörinstallationer passerar skyddsrummets bärande delar.
Normalt behöver inte stammar bytas ut under de 30 första åren. Vid bedömning av skick på
stammar utförs rörprover alternativt så utgår man från erfarenhet av tidigare utförda rörprover.
Vid rörprover kapas en bit av stammen för analys, som ersätts av ett nytt rör.

Bild 4. U skärning av avloppsrör som satts igen av avlagringar (RM Relining & Bygg AB,
2018)

Analysen sker genom att blästra bort avlagringar och grafiteringsskikt och på det sättet
kan rörets skick bestämmas (Hörnkvist, 2013, november).
I en studie utfört av Swerea (Swerea KIMAB, 2010) kan konstateras att olika stammar har
varierande livslängd. Nedan beskrivs kortfattat studiens resultat från 123 rörprover:
• Vid badrumsstammar i källarplan konstaterades att de vertikala stammarna klarat sig
bättre än de horisontella.
• Vid köksstammar i källarplan konstaterades att både de vertikala och horisontella
stammarna var i väldigt dåligt skick, varav de horisontella stammarna i absolut sämsta
skick.
• Skicket för kombinerade stammar i både horisontal- och vertikalläge ligger mellan
köks- och badrumsstammar.
• Köksstammarnas skick är därför de styrande vid stambyte.
Vid nya stambyten idag som passerar skyddsrum är den dimensionerande livslängden 50 år.

9

4.3

Rätt till ersättning

För fastigheter med skyddsrum är det viktigt att fastighetsägare inte omedvetet försämrar
rummets skyddsfunktioner vilket kan leda till att fastighetsägaren själv får stå för kostnaden
av återställande. Detta finns beskrivet i MSBs föreläggande under rubriken “Bedömning av
ersättningsansvar”. Med hjälp av en tabell som har punkterna U och E som talar om hur felet
har uppstått och vem som står för kostnaden av åtgärderna som behövs.
Föreläggande betyder åläggande, det är ett beslut från tingsrätt eller en myndighet som ställer
krav på en individ eller flera ska utföra en åtgärd. Föreläggandet utfärdas av MSB baserat på
underlag upprättat av kvalificerad skyddsrumssakkunnig.

Figur 1. Visar när fastighetsägaren har rätt till ersättning (Ekengren, 2015, s. 9)
Kategori

Utförs av

Bekostas av

U

Ägaren

Ägaren

E

Ägaren

Staten

Kategori U: “Bristande underhåll” innefattar fel som har förekommit efter skyddsrummet har
blivit klart och godkänt fram tills tiden har kommit till aktuellt kontrolltillfälle. I denna
kategori har fastighetsägaren inte rätt att få ersättning för att tillträda felet som har
förekommit på grund av bristande underhåll.
Kategori E: Innefattar fel som hittas vid en skyddsrumskontroll innan byggtiden har blivit
färdig. I detta fall har ägaren rätt att få ersättning från staten för tillträdande av felet. Felet som
har uppstått kan vara allt ifrån saknad utrustning till hål i väggarna och överbyggda
utrymningsvägar (Ekengren, 2015, s. 9). I samband med skyddsrumskontroll ersätter MSB i
vissa fall modernisering av visst material.
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5

Genomförandet

5.1

Fallstudier

En jämförelse av fyra olika fall av stambyte i skyddsrum har genomförts med hjälp av
ritningar och kostnader för utförda arbeten av BLP entreprenad.
Som underlag för deras arbete gäller erhållna handlingar upprättade och godkända av Henry
Herrmann, kvalificerad skyddsrumssakkunnig, SRG-nummer 632.

5.1.1

Fallstudie 1

Se bilaga 1.1 och 1.2 k-ritningar
Projektet är ett stambyte i ett flerbostadshus i Spånga, Västerby Backe 7. Huset har ett
skyddsrum på 116 kvm med 155 skyddsplatser.
Stambytet har påverkat husets skyddsrum och har bestått av tre takgenomföringar som
sammanfogats till en golvgenomföring.
Tre släta takplåtar med olika genomföringar har använts samt en igensättningsplåt. Två av
takplåtarna har genomföring för ∅75 avloppsrör. Den andra är en kombinerad plåt med
genomföring för ett ∅110 avloppsrör och två ∅22 kabelgenomföring.
Stammen är ∅110 men två ∅75 förgreningar de sammanfogas av skarvkopplingar.
Takplåtarna fästs med expanders till taket och stammen hålls på plats genom
vägginfästningar. Kablarna fästs med kabelförskruvning till takplåten och löper ut genom
befintliga genomföringar i vägg.
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5.1.2

Fallstudie 2

Se bilaga 2.1, 2.2 och 2.3 k-ritningar
Projektet är ett stambyte i ett flerbostadshus i Farsta, Grumsgatan 3. Huset har ett skyddsrum
på 85 kvm med 110 skyddsplatser.
Stambytet har påverkat husets skyddsrum och har bestått av tre nya golvbrunnar från
ovanvåningen som löper genom varsin takgenomföring sammanfogats till en
väggenomföring.
De tre takplåtarna är likadana släta med genomföring för ∅110 avloppsrör.
Väggplåten är slät och något mindre än takplåtarna även den med genomföring för ∅110
avloppsrör.
Stammen sammankopplas av två förgreningar och sammanfogas med skarvkopplingar.
Takplåtarna och väggplåten fästs med expander. Stammen fästs i z-skenor från taket.

5.1.3

Fallstudie 3

Se bilaga 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 k-ritningar
Projektet är ett stambyte i ett flerbostadshus på Södermalm, Lignagatan 14. Huset har ett
skyddsrum på 128 kvm med 170 skyddsplatser.
Stambytet har påverkat husets skyddsrum och har bestått av fyra takgenomföringar som löper
ut genom en varsin väggenomföring.
Tre av fyra takplåtar är likadana släta med genomföring för ∅75 avloppsrör. Den fjärde
takplåten har en sida som är vinklad 90° för att fästas i både tak och vägg med genomföring
för ∅75 avloppsrör.
Väggplåtarna är likadana, något mindre än takplåtarna, med genomföring för ∅75 avloppsrör.
Stammarna sammanfogas av skarvkopplingar. De tre likadana takplåtarna samt väggplåtarna
fästs med expander. Den udda takplåten fästs med expander till taket och fischer bult till
väggen.
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5.1.4

Fallstudie 4

Se bilaga 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 k-ritningar
Projektet är ett stambyte i ett flerbostadshus i Spånga, Västerby Backe 7. Huset har ett
skyddsrum på 117 kvm med 155 skyddsplatser.
Stambytet har påverkat huset skyddsrum. Arbetet beskrivs enligt ritningarnas sektioner.
Sektion 1-1 och 6-6. En takgenomföring löper ut genom genom en golvgenomföring.
Takplåten har en sida som är vinklad 90° för att fästas i både tak och vägg med genomföring
för ∅75 avloppsrör.
Stammen sammanfogas av skarvkopplingar och fästs till väggen. Takplåten fästs med
expander till tak och vägg.
Sektion 2-2. Två takgenomföringar har sammanfogats till en golvgenomföring. Tre
genomföringar för rör som löper ut genom befintliga väggenomföringar.
Den första takplåten är slät med genomföring för ∅75 avloppsrör.
Den andra takplåten har en sida som är vinklad 90° för att fästas i både tak och vägg med
genomföring för ∅110 avloppsrör.
Den tredje takplåten är vinklad 90° för att fästas i både tak och vägg med två genomföringar
för ∅22 kabel och en genomföring för ∅15 kabel.
Genom förgrening sammankopplas ∅75 avloppsstammen till ∅110 avloppsstammen och
sammanfogas av skarvkopplingar. Stammen fästs till vägg och takplåtarna fästs med expander
till tak och vägg. Kablarna fästs med kabelförskruvning till plåten.
Sektion 3-3. En takgenomföring löper ut genom en golvgenomföring.
Takplåten är slät med genomföring för ∅75 avloppsrör.
Stammen sammanfogas av skarvkopplingar och fästs till väggen. Takplåten fästs med
expander till tak.
Sektion 4-4. En takgenomföring löper ut genom en golvgenomföring.
Takplåten är slät med genomföring för ∅75 avloppsrör.
Stammen sammanfogas av skarvkopplingar och fästs till pelare. Takplåten fästs med expander
till tak.
Sektion 5-5. Två takgenomföringar har sammanfogats till en golvgenomföring.
Den första takplåten är vinklad 90° för att fästas i både tak och pelare. Plåten är kombinerad
med genomföring för ∅75 avloppsrör och två genomföringar för ∅15 kabel.
Den andra plåten är slät och kombinerad med genomföring för ∅110 avloppsrör och två
genomföringar för ∅22 kabel och en för ∅15 kabel. Genom förgrening sammankopplas ∅75
avloppsstammen till ∅110 avloppsstammen och sammanfogas av skarvkopplingar. Stammen
fästs till pelare och takplåtarna fästs med expander till tak och vägg. Kablarna fästs med
kabelförskruvning till takplåten och löper ut genom befintliga genomföringar i vägg.
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6
6.1

Resultat av fallstudier
Fallstudie 1

Se bilaga 1.3 kalkyl
Ett skyddsrum på 116 kvm med utrymme för 155 personer.
Den totala kostnaden för stambytet uppgick till 121 000 kr.
Materialet har fasta priser och utifrån fördelningen av kostnadstabell kan konstateras
att stam 2 med genomföring för ett avloppsrör ∅110 och två kablar är den dyrare stammen.
Takplåt 3 och 4 är relativt lika men en varsin genomföring för rör ∅75. Takplåt 3 är den större
takplåten med en extra expander.
Igensättningsplåten är den billigaste då den saknar genomföringar.
Golvgenomföringen ∅110 är billigast i projektet.
Kostnad för rör och upphängning är beroende av den längd rör projekt krävt, placeringen av
genomföringar är styrande.
Konsultarvode och svets är baserat per timme och beroende av projektets omfattning.
Övriga kostnader är individuella för projektet.
Hade projektet utförts i exempelvis en källare med liknande förutsättningar hade den totala
kostnaden för material uppgått till 24 812 kr. Priserna är baserade på uppgifter från Bra Goss,
VVS-grossist.
Arbete och övriga kostnader varierar individuellt för projektet enligt tidigare beskrivning.

Tabell 1 beskriver materialåtgång och kostnader för fallstudie 1
Igensättningsplåt
1 Takplåt
8 expander HDA-T
1 packning

Takplåtstam 2
1 Takplåt
11 expander HDA-T
1 packning
1 fläns för platta ∅110
2 Kabelförskruvning M32

500*500*10
M10*100/20
900*500*10
M10*100/20
15-25

14

6 310,50
3 100,50
2 680
530

13 827,50
8 417,50
3 685
530
315
880

Takplåtsam 3
1 Takplåt
8 expander HDA-T
1 packning
1 fläns för platta ∅75
Takplåtsam 4
1 Takplåt
7 expander HDA-T
1 packning
1 fläns för platta ∅75
Golv
1 packning
1 fläns ∅110

Rör och upphängning
1 diverse förbrukningsmaterial
4 fäste komplett pendel
6 skarvkoppling ∅110
2 skarvkoppling ∅75
3,2 rör ∅110
2 grenrör muff ∅110-75
1 böj 90° u muff ∅110
5 böj 45° u muff ∅110
1 böj 45° m muff ∅110
2 böj 45° u muff ∅75
2 böj 45° m muff ∅75
Arbete
21,5
konsultarvode
15
svets
Övrigt
1
22

tillägg och avdrag
varmförzinkning

Totalkostnad

600*600*10
M10*100/20
530*420*10
M10*100/20
-

9 338,50
5 908,50
2 680
530
220
7 417,50
4 322,50
2 345
530
220
845
530
315

-

34 444
1 000
1 320
12 060
3 440
3 824
4 620
1 635
3 750
675
1 150
970

-

21 467,50
11 717,50
9 750

-

27 349,50
26 975,50
374

-

121 000
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6.2

Fallstudie 2

Se bilaga 2.4 kalkyl
Ett skyddsrum på 85 kvm med utrymme för 110 personer.
Den totala kostnaden för stambytet uppgick till 140 520 kr.
Materialet har fasta priser och utifrån fördelningen av kostnadstabell kan konstateras att
takplåtarna till brunn 1 2 3, med genomföring för avloppsrör ∅110, per styck är större och
dyrare än väggplåten genomföring ∅110.
Kostnad för rör och upphängning är beroende av den längd rör projekt krävt, placeringen av
genomföringar är styrande.
Konsultarvode och svets är baserat per timme och beroende av projektets omfattning.
Övriga kostnader är individuella för projektet.
Hade projektet utförts i exempelvis en källare med liknande förutsättningar hade den totala
kostnaden för material uppgått till 36 735 kr. Priserna är baserade på uppgifter från Bra Goss,
VVS-grossist.
Arbete och övriga kostnader varierar individuellt för projektet enligt tidigare beskrivning.

Tabell 2 beskriver materialåtgång och kostnader för fallstudie 2
Takplåt brunn 1 2 3
1
8
1
1
1

en brunn
takplåt
expander HDA-T
fläns för platta ∅110
packning
tudelade klammer för rör

1
8
1
2

väggplåt
expander HDA-T
fläns för platta ∅110
packning

Väggplåt

-

700*700
M10*100/20
550*550
M10*100/20
-

16

32 664

10 888
6 985
2 680
315
530
378

8 685

4 630
2 680
315
1060

Rör och upphängning
8
2
12,5
3
1
10
8

skarvkoppling ∅110
grenrör 45° u muff ∅110
rör ∅110
rör med muff ∅110
böj 45° m muff ∅110
böj 45° u muff ∅110
z-skena

53
18

konsultarvode
svets

-

1
1

frakt
tillägg och avdrag

-

Arbete

Övrigt

150-250

-

Totalkostnad

56 462,50

16 080
5 040
14 937,50
1 830
675
7 500
10 400

40 585
28 885
11 700

2 123,50
3 133,90
1 010,40

140 520
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6.3

Fallstudie 3

Se bilaga 3.5 kalkyl
Ett skyddsrum på 128 kvm med utrymme för 170 personer.
Den totala kostnaden för stambytet uppgick till 125 000 kr.
Materialet har fasta priser och utifrån fördelningen av kostnadstabell kan konstateras att
takplåtarna till avlopp 1 3 4 med genomföring för avloppsrör ∅75 är dyrare än takplåt 2.
Takplåt har en 90° vinkel som fästes med 3 fischer bult istället för 3 expander vilket resulterat
i att den billigare.
De fyra väggplåtarna med genomföring ∅75 är likadana och billigare än takplåtarna.
Kostnad för rör och upphängning är beroende av den längd rör projekt krävt, placeringen av
genomföringar är styrande.
Konsultarvode och svets är baserat per timme och beroende av projektets omfattning.
Övriga kostnader är individuella för projektet.
Hade projektet utförts i exempelvis en källare med liknande förutsättningar hade den totala
kostnaden för material uppgått till 19 733 kr. Priserna är baserade på uppgifter från Bra Goss,
VVS-grossist.
Arbete och övriga kostnader varierar individuellt för projektet enligt tidigare beskrivning.

Tabell 3 beskriver materialåtgång och kostnader för fallstudie 3
Takplåt 1 3 4

31 110

1
1
1
8

en platta
takplåt
packning
fläns för platta ∅75
expander HDA-T

600*600*10
M10*100/20

1
1
1
5
3

takplåt
packning
fläns för platta ∅75
expander HDA-T
fischer bult

600*450/150*10
M10*100/20
-

Takplåt 2

-

18

10 370
6 600
590
220
2 960

9 870

6 940
590
220
1 850
270

Väggplåt 1 2 3 4

26 680

1
1
1
8

en väggplåt
väggplåt
packning
fläns för platta ∅75
expander HDA-T

1
8
5
1
10

rör ∅75
rör m muff ∅75
skarvkoppling ∅75
böj 90° u muff ∅75
böj 45° u muff ∅75

27
20

konsultarvode
svets

-

arbetsbuss
parkeringskostnad
tillägg och avdrag

-

Rör

Arbete

Övrigt
2
1
1

500*500

M10*100/20
0,75
150-250

6 670
2 900
590
220
2 960

16 484,25

584,25
3 040
7 725
435
4 700

-

25 555
12 555
13 000

15 300,75

750
60
14 490,75

Totalkostnad

125 000
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6.4

Fallstudie 4

Se bilaga 4.5och kalkyl
Ett skyddsrum på 117 kvm med utrymme för 155 personer.
Den totala kostnaden för stambytet uppgick till 284 000 kr.
Materialet har fasta priser och utifrån fördelningen av kostnadstabell kan konstateras att
takplåt 2 5 6 är släta plåtar med genomföring för avloppsrör ∅75 och är de billigare
plåtarna.
De näst billigaste plåtarna är vinklad takplåt 1 9 med genomföring för avloppsrör ∅75.
Vinklad takplåt 3 med genomföring för avloppsrör ∅110 är lite dyrare.
Vinklad takplåt 4 har bara kabelgenomföringar, två ∅22 och en ∅15.
De dyraste takplåtarna är de kombinerade med både avlopps- och kabelgenomföring.
Vinklad takplåt 7 med genomföring ∅75 är billigare än den släta takplåt 8 genomföring
∅110, som är dyrast i projektet.
De fem golvgenomföringarna 4 ∅75 och 1 ∅110 är likadana och är de billigaste
genomföringarna i projektet.

Kostnad för rör och upphängning är beroende av den längd rör projekt krävt, placeringen av
genomföringar är styrande.
Konsultarvode och svets är baserat per timme och beroende av projektets omfattning.
Övriga kostnader är individuella för projektet.
Hade projektet utförts i exempelvis en källare med liknande förutsättningar hade den totala
kostnaden för material uppgått till 58 453 kr. Priserna är baserade på uppgifter från Bra Goss,
VVS-grossist.
Arbete och övriga kostnader varierar individuellt för projektet enligt tidigare beskrivning.
Tabell 4 beskriver materialåtgång och kostnader för fallstudie 4
Plåt 1
1
1
8
1

takplåt
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75

520*350/150*10
M10*100/20
-

1
1
8
1
1

takplåt
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75
fläns för platta ∅75

500*500*10
M10*100/20
-

Plåt 2

20

8 435

5 005
530
2 680
220

7 817,50

4 387,50
530
2 680
220
220

Plåt 3
1
1
8
1

takplåt
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅110

470*420/150*10
M10*100/20
-

1
3
1
8
1

takplåt
kabelförskruvning M32
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅110

520*400/15*10
15-25 mm
M10*100/20
-

1
1
8
1

takplåt
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75

520*520

1
1
8
1

takplåt
packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75

520*520

1
2
1
10
1

takplåt
Kabelförskruvning M32
Packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75

750*500/150*10
15-25 mm
M10*100/20
-

1
3
2
10
1

takplåt
Kabelförskruvning M32
Packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅110

930*550*10
15-25 mm
M10*100/20
-

1
1
8
1

takplåt
Packning
expander HDA-T
fläns för platta ∅75

520*440/150*10
M10*100/20
-

4
1

fläns ∅75
fläns ∅110

Plåt 4

Plåt 5

Plåt 6

Plåt 7

Plåt 8

Plåt 9

Golvgenomföring 1 5 6 8 9

M10*100/20
M10*100/20
-

-
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8 530

5 005
530
2 680
315

10 500

5 655
1 320
530
2 680
315

7 388

3 958
530
2 680
220

7 388

3 958
530
2 680
220

13 430

8 450
880
530
3 350
220

15 145

9 100
1 320
1 060
3 350
315

8 435

5 005
530
2 680
220

1 195
880
315

Rör och upphängning
6
2
18
5
1
1
2
4
15
1
1
10
1

böj 45° u muff ∅110
böj 45° m muff ∅110
böj 45° u muff ∅75
böj 45° m muff ∅75
böj 90° u muff ∅75
rör ∅110
rör ∅75
rör ∅75 m muff
Grenrör 45° u muff
Skarvkoppling ∅110
Skarvkoppling ∅75
z-skena
RS 50 AISI 316
fäste
stoppborr TE-C-HDA-B

114
48

konsultarvode
svets

-

tillägg och avdrag

-

Arbete

Övrigt
1

4.70
13.4
150-250
110*75
8-30 mm
20*120

-

Totalkostnad

83 295,50

4 500
1 350
10 350
2 425
1 300
5 646,50
12 529
420
4 620
8 040
25 800
1 300
615
3 300
1 100

93 330
62 130
31 200

19 111
19 111

284 000
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Analys

Då de flesta skyddsrummen byggdes under 1951-1974 kan man konstatera att de är i behov i
behov av underhåll och vid flera fall renovering. Då rören uppnått sin tekniska livslängd i
fastigheter där stammar passerar skyddsrum blir stambyten kolossala projekt för
fastighetsägare. Ur resultatet kan vi utläsa att hastigheten för åldrande inte beror av mängden
rör utan rörets betjäning och placering.
Fastighetsägare med skyddsrum är underhållningspliktiga. Vid ett föreläggande kan det
resultera i att innehavande fastighetsägare måste betala för restaurering och ingrepp i
skyddsrummet orsakade av tidigare fastighetsägare.
Utifrån våra tabeller kan vi utläsa att:
• De högsta kostnaderna är rörets in- och utgångar och vid komplexa system där flera
in- och utgångar av olika slag krävs där kan kostnaderna sticka iväg snabbt.
• De simplaste genomgångarna är golvgenomföringar där det oftast bara krävs fläns.
• Väggenomföringarna varierar inget större i pris utan beror på rörets storlek.
• Störst variation har de i de olika takplåtarna där igensättningsplåtar är billigast sen
kommer de släta avlopps-genomföringarna (där rörets diameter avgör totalpriset för
genomföringen), vinklade plåtar är dyrare och är likt de släta beroende av rörets
diameter.
• Plåtarna med genomföring för både avlopp och kablar är dyrast.
• Kostnader för rör och upphängning är de mest varierande och styrs utav rörets in- och
utgångar, där det kan konstateras att rörets form och struktur genom skyddsrummet
har inverkan på priset.
• Konsultarvode och svets är individuellt och baserat per timme beroende av projektets
omfattning. De övriga kostnader är individuella för projektet och kan variera stort.

Skyddsrumsklassat
material
Material enligt
standard
Prisskillnad

Fallstudie 1
72 183

Fallstudie 2
97 811,5

Fallstudie 3
84 144,25

Fallstudie 4
171 559

47 371

61 076,5

64 411,25

113 105,65

24 812

36 735

23

19 733

58 453,35
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Slutsatser

Byten av stammar är en konsekvens av husets åldrande. Det är inte en del av
upprustning kring skyddsrum. Stambyten är kostsamt och blir ännu dyrare att genomföra då
de passerar skyddsrum. Om inte fastighetsägare har en tydlig rutin för sina skyddsrum är valet
av alternativa lösningar en genväg om det finns möjligheter till detta. Huruvida möjligheten
för omdragning av stammar, relining eller avveckling går att genomföra behandlar inte denna
studie.
Till och med när fastighetsägaren fullföljt sin plikt samt tagit hjälp av sakkunniga vid behov,
så blir innehavandet av ett skyddsrum nästan alltid förenad med en merkostnad. Även om det
enligt lag ska gå att få ut pengar för merkostnader av renoveringar i skyddsrum så kunde vi
konstatera att de inte gäller för stambyten som påverkar skyddsrum.
Av resultaten gick att utläsa att kostnaderna styrs av projektens komplexitet. Även om ett
projekt krävde fler genomföringar kunde de fortfarande bli billigare än ett projekt med färre
genomföringar. På villkor att de projekten hade mer komplexa genomföringar och därmed
krävde andra komponenter.
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Rekommendationer

Vi tror att attityden till nationellt skydd och säkerhet förändrats genom tid och därför är den
mest intressanta studien att genomföra behovet av skyddsrum.
Då allt som berör skyddsrum är väldigt dyrt och komplext skulle det vara intressant att studera
hur nya skyddsrum ser ut och hur utförandet utvecklats.
Skulle även vara intressant att jämföra stambyte som passerar skyddsrum med stambyten i
källare, garage och liknande.
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