
 

Samma	  kvadratmeterpris	  för	  
sprinklerinstallationen	  och	  golvmattan	  
 

1. Det är en missuppfattning att det är dyrt att installera, besiktiga och 
underhålla ett vattensprinklersystem.  

I samband med projektdiskussioner framgår det ofta att människor tror att 
installation, besiktning och årligt underhåll av vattensprinklersystem är dyrt och 
komplicerat och att sprinkler orsakar stora vattenskador. Detta är 
missuppfattningar som beror på okunskap. I den här artikeln ska jag reda ut 
begreppen och redovisa kostnaderna. 
Jag påstår att kostnaden per kvadratmeter för en sprinklerinstallation i en 
kontorsfastighet, skola eller i ett köpcenter – inklusive material, installation, 
anslutning till kommunalt vatten och komplett sprinklercentral – i många fall 
inte är högre än kvadratmeterpriset för material och inläggning av en ny 
golvbeläggning.  
Detta förutsätter dock att sprinkleranläggningen har en sådan omfattning/storlek 
att priset kan påverkas, d.v.s. ju fler sprinkler desto billigare blir det totala priset 
per m2. Låt mig förtydliga det här med nedanstående tabell. 

2. Två olika exempel 
Jag har räknat på installations- och materialkostnad för en sprinkleranläggning i 
en kontorsfastighet och ett bostadshus på 4 respektive 8 våningar. 
I båda fallen är riskklassen OH 1, vilket betyder att kraven på anläggningens 
kapacitet är cirka 600 l/min vid ett tryck av 3 – 4 bar (för en byggnad som är 4 
våningar) respektive 4 – 5 bar (för 8 våningar). Om det visar sig att kommunens 
vattenförsörjning inte klarar dessa tämligen begränsade kapacitetskrav, så 
tillkommer kostnaden för en vattenkälla med en totalvolym på cirka 4 
kubikmeter. En sådan "osannolik" bassäng skulle kosta ungefär 30 000 kronor, 
men kostnaden blir sannolikt högre då den typen av bassäng inte serietillverkas. 
En sprinklerpump kopplad till systemet kommer att kosta cirka 200 000 kronor. 
Det räcker med en (1) eldriven pump för den här riskklassen. 

3. Priset per m2 kan variera från 1 850 till 5 700 kronor per 
sprinklerhuvud 

Priset per installerat sprinklerhuvud är svårt att uppskatta med enkla tumregler.  
Enklast kan det här beskrivas så att ju fler sprinkler som en installation kräver 
desto lägre blir priset per m2.  



 
För att enklast beskriva hur priser per sprinkler och m2 för en sprinkler-
installation kan variera bifogas följande sammanställning (priser utan 
tank/bassäng samt pumpar) från verkliga anläggningsinstallationer under åren 
2013-2014: 
 

Årtal Antal Sprinkler Kostnad/sprinkler Kostnad/m2 

2013 67 st 3 169 SEK 279 SEK 
2014 326 st 2 210 SEK 354 SEK 
2014 115 st 4 897 SEK 640 SEK 
2014 72 st 5 713 SEK 722 SEK 
2014 67 st 3 153 SEK 377 SEK 
2014 75 st 4 370 SEK 630 SEK 
2014 1 206 st 1 838 SEK 147 SEK 

    

Medelpris:  3 153 SEK 354 SEK 

 
Det är alltså uppenbart och naturligtvis självklart att priset för en 
sprinklerinstallation varierar beroende på anläggningens storlek. Ovanstående 
sammanställning kan därför fungera som underlag för att kunna uppskatta den 
ungefärliga storleken på investeringen.  
Priserna ovan inkluderar hela anläggningen installerad och redo för drifttagning 
(exklusive bassäng och tryckhöjningspumpar). Med tanke på svårigheten att 
maximalt utnyttja täckningsytorna i byggnader med många och små rum, kan 
kvadratmeterpriset för sprinklerinstallationer variera mellan 150 – 720 kronor 
enligt ovanstående tabell. Priserna baseras på att täckningsytan per 
sprinklerhuvud är ca 7 – 9 m2.  
I priset ingår sprinklercentralens larmventil och övrig utrustning i centralen. 
Anläggningen omfattar ett totalskydd.  
Vad som inte ingår i det ovan nämnda kvadratmeterpriset är kostnaderna för 
bassäng och en eldriven pump på 230 000 kronor. Dessutom tillkommer 
kostnaden för servisledningen från kommunal vattenkälla på uppskattningsvis 
mellan 1 000 och 1 200 kronor per meter. 
Priserna kan användas som "tumregler" även för andra verksamheter som 
köpcenter/gallerior. 



 
4. Leveransbesiktning 

Ett genomsnittspris för en leveransbesiktning är cirka en till två kronor per 
kvadratmeter. Priset gäller en normalstor till stor anläggning. För små 
anläggningar blir priset per kvadratmeter högre. 

5. Underhåll 
Underhållet av en sprinkleranläggning består av tre delar: 
• Revisionsbesiktning  
• Anläggningsskötsel  
• Service 
Priset för alla tre momenten är cirka 3,00 till 4,00 kronor per kvadratmeter. 
Mindre anläggningar blir dyrare. 
Ovan angivna priser ger en fältmässig uppskattning av kostnaderna för en 
sprinkleranläggning utförd enligt regelverket SBF 120:7. 

6. Boendesprinkleranläggningar 
Sprinkleranläggningar som är utförda enligt svensk standard för Boende-
sprinkler SS 883001:2009 har en något lägre prisbild. 
Ett uppskattat pris för boendesprinkleranläggningar 200 till 500 kronor per 
kvadratmeter under förutsättning att sprinklerinstallationen är tillräckligt 
omfattande enligt ovanstående tabell. Då utgår man från att den kommunala 
vattenförsörjningen klarar kraven på tryck och flöde. Även här gäller givetvis 
grundregeln att ju fler sprinkler desto lägre blir priset per m2. 

7. Sammanfattning  
Pris sprinkler: 

• Pris per sprinklerhuvud för installation enligt SBF 120:7: 1 800 – 5 800 
kronor. 

• Pris per kvadratmeter: 250 – 800 kronor räknat på en täckningsyta på 7 
till 8 m2 per sprinklerhuvud (se tabell ovan).  

• Pris per kvadratmeter för en boendesprinkleranläggning: cirka 200 – 500 
kronor (se tabell ovan). 

 
Pris pumpar: 

• En (1) eldriven pump: cirka 200 000 kronor. 
• En (1) dieselpump: cirka 420 000 kronor. 
• Två eldrivna pumpar: cirka 320 000 kronor. 

Pris serviceavtal: 
• Sprinklercentral med max 2 ventiler: 4 000 kronor/besök. 
• Sprinklercentral med eldriven pump: 5 000 kronor/besök. 



 
• Sprinklercentral med dieselpump: 10 000 kronor/besök 

8. Jämförande priskalkyl för mattläggare: 
Som en intressant jämförelse är priset för material och inläggningskostnad av 
mattor (heltäckande eller linoleum) cirka 300 kronor per kvadratmeter. 
 
 
 
Gösta Holmstedt 
Brandingenjör 
Sprinklerfrämjandet 
 
 
 
 
 
  


