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Sammanfattning 
Försäkringsbolagen i Sverige betalar årligen ut stora belopp till följd av brandskador. Det är 

allmänt känt att det förstörs stora värden vid bränder i byggnader. Hur stora dessa värden är 

presenteras årligen av Svenska brandskyddsföreningen genom uppgifter från 

försäkringsbolagen. Hur stora värden som räddas vid insatser till byggnadsbränder är däremot 

okänt. För att räddningstjänstens personal ska kunna uppskatta hur stora värden som har 

räddats efter en insats krävs ett lätthanterligt verktyg. Ett sådant verktyg kan vara en enkel 

modell för bestämmande av räddade värden vid brandbekämpning i byggnadsbränder, vilket 

är syftet att framarbeta med denna rapport. 

En viktig del för en modell gällande fastställande av räddade värden vid brandbekämpning är 

att bestämma vad som ska ingå i modellen. Med detta menas att det är viktigt att göra en 

gränsdragning för vad som ska anses vara räddat värde. För att räddningstjänstens personal 

ska kunna bestämma hur stora områden som ska ingå i modellen har anvisningar för detta 

framarbetats. Vid brand i en byggnad ska följande delar ingå med avseende på brandspridning 

inom byggnaden: 

• Brandcell där branden startade 

• Brandcell dit branden har spridits 

• Brandcell dit brandgaser spridits 

Där det finns andra byggnader i närheten av den brinnande byggnaden ska ett avstånd på 8 

meter anses säkert med avseende på brandspridning. Kriterierna som är framtagna ska endast 

användas som stöd. Detta innebär att en bedömning av brandspridningsrisk måste göras varje 

gång modellen används. Lokala förutsättningar som exempelvis hård vind kan innebära att 

framtagna kriterier inte är aktuella.  

Modellen i detta projekt hanterar räddade värden i form av egendomsvärden. För att modellen 

ska vara lätt att använda och att tidsåtgången för beräknande av räddade värden inte ska bli 

stor har generella kostnader för olika moment använts. Fokus har lagts på byggnadens skick 

såväl vid räddningstjänstens ankomst som efter insatsen. För att bestämma räddade värden på 

ytor av byggnader som har räddats används generalentreprenadkostnader för nybyggnation. 

De delar av en byggnad som efter en brand är i behov av brandsanering värderas också med 

hjälp av generalentreprenadkostnader för nybyggnation. Från dessa kostnader subtraheras 

sedan saneringskostnaderna. Samma metodik gäller för de inventarier och lösören som finns i 

byggnaden. 

En enkel modell för fastställande av räddade värden vid bostadsbränder har framarbetats i 

detta projekt. Det finns tillgång till generella kostnader för nybyggnation, brandsanering samt 

lösöresvärdering för bostäder vilket gör modellen mycket enkel. I andra byggnader är det mer 

problematiskt att uppskatta räddade värden. Det krävs där en dialog med saneringsföretag om 

vilka metoder de syftar använda sig av för att sedan beräkna kostnaderna för detta. 

Lösöresvärdering måste i dessa fall uppskattas tillsammans med ägare, verksamhetsutövare 

och personal från försäkringsbolag.  
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Summary 
The insurance companies in Sweden have to pay large amounts of money every year due to 

damages of fires. The loss of values in fires is well known and these values are presented 

every year by the Swedish fire protection association after information from the insurance 

companies. Properties that are saved in firefighting in buildings are on the other hand 

unknown. To estimate the rates of these values the personnel of the Swedish rescue service 

needs a tool that is easy to use.  

A very important part when a model of saved properties in firefighting will be used is to 

decide which parts that should be a part of the model. The user has to know which objects to 

in count in the model. Therefore it is important to define what to in count in the model. 

Following directions can be used to decide which objects to in count in the model in words of 

spread of fire in a building: 

• Fire cell where the fire started 

• Fire cell where spread of fire has occurred 

• Fire cell where spread of hot gases has occurred 

When discussing spread of fire to other buildings a distance of 8 meters is said to be safe in 

words of spread of fire. The criteria should be used as a guide but assessments has to be made 

every time the model is used. The local presumptions, for example hard wind, may make the 

criteria unusable.  

The model in this project can be used to estimate saved properties in firefighting. To make the 

model easy and time-saving general costs of the different moments have been used. The 

important thing is to analyze the shape of the building when the rescue service arrives and 

when the firefighting action is over. To decide the amount of saved properties of areas of a 

firefighted building general costs of contract by tender for infill has been used. The parts of 

the building where cleaning actions are necessary general costs of contract by tender for infill 

has been used again. The costs of the cleaning actions are then subtracted from these costs. 

The same method is used for inventories and personal properties.  

In the project there exists an easy used model for determination of saved properties in 

firefighting for residences. Due to facts about general costs for different stages, the model is 

more usable in residences than in other buildings. When estimating saved properties in other 

buildings communication between cleaning companies, insurance companies, owners and the 

rescue services is needed.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Räddningstjänsten i Sverige har som huvuduppgift att rädda liv, egendom och miljö. Enligt 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är det stat eller kommun som ansvarar för 

räddningsinsatser för att vid olyckor begränsa skadorna på människa, egendom och miljö. 

Under de senaste 12 åren har 1 060 643 räddningsinsatser genomförts av räddningstjänsten i 

Sverige. Av dessa var 133 144 insatser till byggnadsbränder vilket innebär att 12,6 % av 

insatserna var koncentrerade till byggnadsbränder. Endast automatlarm där brand ej förelåg 

och brand som ej var i byggnad har orsakat fler larm än byggnadsbränder under den senaste 

12-årsperioden. Detta enligt statistik från räddningsverkets statistikdatabas IDA.  

Försäkringsbolagen betalar årligen ut stora belopp till sina kunder till följd av brandskador. 

Under 2006 utbetalades 3,4 miljarder kronor för brandskador i Sverige. Samma år kostade den 

kommunala räddningstjänsten i Sverige 6,5 miljarder kronor enligt svenska 

brandskyddsföreningens rapport brandskadeåret 2006. Hur stora värden som 

räddningstjänsten räddar varje år är det däremot ingen som vet. Det finns inte heller något 

verktyg för räddningstjänsten som de efter en insats kan använda sig av för att bestämma hur 

stora värden som har räddats genom insatsen. Detta gör att det i vissa fall är svårt för 

räddningstjänsten att påvisa att nyttan dess verksamhet har för samhället är rimlig i 

förhållande till de kostnader en organisation som räddningstjänsten innebär.  

När det gäller människoliv och skador på människor så finns det uppgifter hos exempelvis 

vägverket vad lindrigt och svårt skadade personer kostar samhället. De har även värderat hur 

mycket ett statistiskt människoliv är värt ekonomiskt. År 2008 värderas ett statistiskt 

människoliv till ca 22 miljoner kr enligt vägverkets publikation med dokumentbeteckning 

2008:9. Med hjälp av detta skulle det relativt enkelt kunna utredas ungefär hur stora värden 

som årligen räddas av räddningstjänsten under kategorin liv och hälsa genom att studera 

statistik från räddningsverket. Största bidraget till statistiken för livräddning skulle i sådant 

fall vara trafikolyckor där det sedan 1996 har avlidit 4459 personer, 22 048 personer har 

ådragit sig svåra skador och 115 339 personer har drabbats av lindriga skador. Detta enligt 

statistik från räddningsverkets statistikdatabas IDA.  Många av de skadade i denna statistik 

har troligen räddats till ett fortsatt liv genom räddningstjänstens insats.  

Livräddning vid byggnadsbränder är inte lika vanligt. Vid insatser till bränder i byggnader är 

det mer frekvent att egendomsvärden räddas. Hur stora värden som räddas när det handlar om 

egendom är det mycket svårt för räddningstjänsten att bestämma. Fokusering sker därför ofta 

på vad som förloras vid byggnadsbränder när det i själva verket många gånger räddats stora 

värden på grund av räddningstjänsten insatser. Genom att relativt snabbt efter en insats kunna 

bestämma ungefär hur stora värden som har räddats kan förståelse ges till nämnder, media och 

allmänhet att räddningstjänstens organisation är värt de kostnader den innebär.   
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1.2 Syfte 
Rapporten som följer utgör ett examinerande arbete på brandingenjörsprogrammet på Luleå 

tekniska universitet (LTU). Projektet syftar till att göra det lättare för räddningstjänsten i 

Sverige att bestämma hur stora värden som har räddats efter räddningsinsatser vid 

byggnadsbränder.  

1.3 Mål 
Målsättningen med projektet är att framarbeta en modell som kan användas för att bestämma 

räddade värden vid brandbekämpning i byggnadsbränder. Modellen ska vara enkel att 

använda och bedömningen av räddat värde ska kunna göras med kort tidsåtgång. En annan 

målsättning med projektet på längre sikt är att denna modell eller senare framtagna upplagor 

kommer att användas av räddningstjänsten i Sverige. 

1.4 Metod 
Området som behandlas i detta projekt är relativt outforskat. Informationsinhämtning har 

därför till stor del bedrivits genom intervjuer och samtal med sakkunniga inom olika områden.  

En litteraturstudie har genomförts för att inhämta information om vad som har gjorts tidigare 

inom detta område. Litteraturstudier har också genomförts i syfte att tillägna projektet 

information om delmoment i den tänkta modellen. Under projektets gång har diskussioner 

förts med personal inom räddningstjänstens organisation, personal inom försäkringsbranschen 

samt med personal tillhörande saneringsföretag. Diskussioner har även kontinuerligt förts med 

handledare på Luleå tekniska universitet gällande innehåll och struktur på rapporten. Den 

inhämtade informationen har sedan analyserats för att möjliggöra framtagandet av den 

slutgiltiga modellen.  

1.5 Avgränsningar 
Modellen som tas fram i detta projekt syftar till att bestämma de värden som räddas genom 

släckinsatsen på olycksplatsen. Förebyggande arbete där räddningstjänsten bidragit med 

information som lett till skadebegränsade åtgärder som införskaffande av brandvarnare, 

handbrandsläckare, brandfiltar etc kommer inte att analyseras i detta projekt.  Det är räddade 

värden i form av egendomsvärden och lösöre som kommer analyseras. Vid bränder i 

industrier och näringsverksamhet kommer därför inte förlorade värden till följd av 

produktionsstopp bearbetas.   

Ekonomiska värderingar på människoliv görs årligen av exempelvis vägverket. Vägverket har 

även uppgifter som rör hur stora kostnader en lindrigt respektive svårt skadad person innebär 

för samhället. I den modell som framarbetas i detta projekt kommer inte räddade värden i 

form av människoliv att ingå. Kostnader för personskador kommer inte heller undersökas.  

Detta projekt syftar till att fastställa räddade värden på egendom och lösöre och ekonomiska 

värden rörande livräddning kommer därför inte ingå i modellen.  Vid analysering av en insats 

räcker det med att påpeka att liv har räddats. När det gäller egendomsvärden är det svårare att 

inse vad det egentligen är som har räddats genom insatsen.  
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1.6 Läsanvisningar, struktur.  
Inledningsvis i denna rapport förklaras anledningen och bakgrunden till rapportens uppkomst 

och vad rapporten kan bidra med. Därefter förklaras syftet med rapportens uppförande och 

vad som vill uppnås genom dess framarbetande. Vidare ges en förklaring till hur arbetet har 

genomförts och vilka delar som har valts att lämna utanför detta projekt.  Efter det inledande 

stycket följer en beskrivning hur värdeförluster på grund av bränder har förändrats genom 

åren. Att ett behov av en modell för bestämmande av räddade värden uppstod i takt med att 

räddningspersonal med åren lyckats begränsa bränders omfattning i allt större utsträckning. 

Efter detta stycke följer en beskrivning av den angreppsväg till problemet som använts i 

rapporten. Hur det är tänkt att den framtagna modellen ska se ut samt vilka delar som planeras 

ingå presenteras här. Vilken information som är nödvändig för modellens framtagande 

presenteras sedan i stycket datainsamling. Där presenteras också mer precist vad som ska 

undersökas i kommande intervjuer, samtal och litteraturstudier. I resultatet presenteras det 

resultat som intervjuerna, samtalen och litteraturstudierna gav.  Här ges uppgifter om de 

värdefrågor som är mycket väsentliga i detta projekt gällande kostnader för nybyggnationer 

och brandsaneringar. I analysen tas sedan modellen fram för bestämmande av räddade värden 

vid brandbekämpning. Modellens utformning är framtagen genom analys av de data som 

presenteras i resultatet.  I slutsatserna diskuteras olika delar av projektet och vad som anses ha 

framkommit.  Även förslag ges på fortsatta studier inom området.  
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2 Nulägesbeskrivning 
Stora bränder som ödelägger hela städer är idag inget orosmoment för de svenska invånarna. 

Fram till tidigt 1900-tal var läget ett helt annat. Hela städer förstördes i så kallade 

stadsbränder. Två stora stadsbränder drabbade Sudsvall och Umeå samma dag den 25:e juni 

1888. Sundsvallsbranden är en av de största bränderna i Sveriges historia och innebar att ca 

9000 människor blev hemlösa 400 tomter brändes av. De ekonomiska förlusterna 

uppskattades till ca 30 miljoner kr i dåtidens penningvärde. Stadsbränder blev allt ovanligare 

när 1900- talet närmade sig och de sista svenska stadsbränderna inträffade i Åmål 1901där 58 

fastigheter förstördes och i Strömstad 1920 där 35 fastigheter förstördes. Det har under 1900-

talet funnits ett antal tillbud till fler stadsbränder men dessa har förhindrats genom massiva 

räddningsinsatser och på så vis har stora värden räddats. Västervik var mycket nära att 

drabbas av en stadsbrand 1959 då 13 byggnader antändes av en svår skogsbrand. Att 

stadsbränder som under 1800- talet inträffade med några års mellanrum på senare år har 

upphört beror till stor del på nya byggregler och stor utveckling av den svenska 

räddningstjänsten.  

2.1 Räddningstjänstens utveckling 
Räddningstjänstens utveckling är en förklaring till att stadsbränder inte har förekommit sedan 

1920. Den första personalen som arbetade med brandsläckning var de så kallade 

borgarvakterna från sent 1200-tal. Dessa helt på området outbildade vakter hade som uppgift 

att försöka släcka upptäckta bränder. Brandförsvaret i städerna blev mer organiserat under 

1600-talet. I Stockholms första brandordning föreskrevs bland annat att varje hus skulle ha två 

läderämbar, en handspruta, en stege, en båtshake och en yxa. Åkarna i staden var dessutom 

skyldiga att köra vatten till en eventuell brandplats.  

Under 1700-talet ersattes borgarvakterna av stadsvakter. Under samma period utreddes hur 

träbyggnader kunde göras mindre brännbara och nya släckmedel som pulver provades. 

Svenska brandförsäkringsbolag startades också under 1700-talet vilket gjorde att kraven på 

brandskyddsåtgärder blev betydligt stringentare. Brandvaktorganisationerna utvecklades 

ytterligare och det gavs ekonomiska bidrag till förskaffande av material till dessa 

organisationer.   

1974 infördes räddningstjänst som ett begrepp vid Sveriges brandkårer. Idag har 

räddningstjänsten en väl fungerande organisation. Välutbildad personal som är snabbt på plats 

med den senaste utvecklade utrustningen gör att brandbekämpningen fungerar effektivt. Även 

reglerna gällande byggande har utvecklats enormt. Vissa regler som finns idag gällande 

byggande är delvis anpassade efter den räddningstjänstorganisation som råder. I byggreglerna 

tas hänsyn till att räddningstjänstens personal beräknas vara på plats inom en viss tid. Bränder 

orsakar fortfarande årligen stora skador Det tycktes därför vara nödvändigt att framarbeta ett 

verktyg för beräknande av räddade värden vid brandbekämpning. En första modell som kunde 
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vara räddningstjänsten behjälpligt att bestämma hur stora värden som räddats efter en 

släckinsats togs fram av Malmö brandkår på 1990-talet. 

2.2 Modell framtagen av Malmö Brandkår 
Malmö brandkår (numer Räddningstjänsten Syd) arbetade under tidigt 90-tal fram en modell 

för fastställande av räddat värde vid brandbekämpning. De arbetade med räddade värden i 

form av liv och hälsa, egendom och miljö.  Dessa olika delar krävde olika metoder och en 

första modell över räddat värde presenteras i figur 1 nedan, referens.  

4. Oskadade

personer

3. Personer med

lindriga skador

2. Personer med

svåra skador

1. Antal personer som

förts ut från

skadeområdet

Liv och hälsa

Använder vägverkets siffror

7. Känslighetsanalys

6.Utfallsanalys

5. Beräkna totalt

räddat värde

4. Beräkna skador

orsakade av

räddningsinsatsen

3. Beräkna räddat värde

Inventarier

2.Beräkna räddat värde

Fastighet/egendom

1.Fast ställ skade-

området

Klassa skadan

Egendom

Kvalitativ beskrivning

Jämförelse

Miljö

Modell räddat värde

 

Figur 1, modellbeskrivning räddat värde framtagen av Malmö brandkår 

 

2.2.1 Liv och hälsa 

I modellen från Malmö Brandkår som senast uppdaterades 1993 användes vägverkets siffror 

över ekonomisk värdering för människoliv som vid denna tidpunkt var 12,1 miljoner kr. Det 
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framtogs även att en svårt skadad person kostade samhället ca 2,26 miljoner kr. En lindrigt 

skadad person kostade samhället ca 95 000 kr.  

Med dessa siffror som grund kunde sedan räddade värden under kategorin liv och hälsa 

bestämmas. Det krävdes en insats för att undsätta skadade personer för att räddade värden i 

denna kategori skulle vara aktuellt. 

Oskadade personer 

Personer som i branden inte ådragit sig någon skada innebar ett räddat ekonomiskt värde.  Om 

personen i fråga hade räddats från en akut livsfarlig situation hade enligt modellen ett 

människoliv räddats vilket innebar ett räddat värde på 12,1 miljoner kr. Hade personen istället 

räddats från allvarliga skador hade ett värde räddats på 2,26 miljoner kr. Var det så att en 

person hade räddats från lindrigare skador så hade 95 000 kr räddats.  

Lindrigt skadade personer 

För personer med lindriga skador beräknades räddade värden på samma sätt som för oskadade 

personer. Om en lindrigt skadad person hade räddats från en akut livsfarlig situation hade ett 

människoliv räddats vilket var värt ca 12,1 miljoner kr. Kostnaderna för en lindrigt skadad 

person subtraheras från denna summa vilket gav ett räddat värde på 12 005 000 kr 

(12 100 000 – 95 000). Räddade värden för en person som räddats från allvarliga skador 

beräknades på samma sätt till 2 155 000 kr (2 260 000 – 95 000) 

Svårt skadade personer 

En svårt skadad person som räddats från att mista livet innebar ett räddat värde på 9, 85 

miljoner kr. Värdet gavs genom att subtrahera kostnaderna för en svårt skada person från 

kostnader för avliden person.  

Avlidna personer 

Personer som hade avlidit vid räddningstjänstens framkomst eller som avled under 

räddningsarbetet gav inga räddade värden under kategorin liv och hälsa.  

2.2.2 Egendom 

När det gällde att beräkna räddade värden för egendom bestod första steget av att bestämma 

storlek på skada och risk för spridning inom fastighet eller till intilliggande fastigheter. Detta 

ansågs vara ett mycket viktigt område för att kunna bestämma vilka värden som räddats vid 

en släckinsats. På Malmö brandkår fastslogs att ett resonemang som bygger på ett ohämmat 

brandförlopp skulle vara mycket svårt att fullfölja. De satte därför upp följande 

avgränsningar: 

• Skadeområdet skulle fastställas efter räddningsinsatsen och med denna som grund 

• Skadeområdet skulle innefatta brandcellen där det brunnit, brandceller dit rök och/ 

eller brandgasspridning skett samt brandceller där det fanns uppenbar risk att brand 

och/ eller rökgasspridning skulle ske.  

• Ohämmad brandspridning beaktades ej 

Fastigheten delades sedan in i klasserna totalskadat område, delskadat område och oskadat 

område. 
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Totalskadat område innebar att dessa delar av byggnaden kräver fullständig renovering eller 

rivning och återbyggnad. Ytan av totalskadat område skulle uppskattas. Delskadat område 

innebar exempelvis rum med lättare rökskador som kan åtgärdas med sanering. Även här 

skulle yta uppskattas. Oskadat område är område som saknar skador men det måste ha varit 

troligt med brand- och rökgasspridning till området i fråga för att området skulle ingå i 

modellen. 

Oskadat område 

För att bestämma de räddade värden av de oskadade delarna av en fastighet användes 

schablonvärden över nybyggnad/återuppbyggnad erhållna från olika bygg och 

renoveringsföretag. Dessa värden är från 1993 och presenteras i tabell 1. 

Tabell 1, Schablonvärden kostnader för nybyggnad/ återuppbyggnad (1993) 

Typ av fastighet Ny/Åter- värde 
Småhus/Villa 1,2 miljoner eller 8000 kr/m2 

Lägenhet 750 000 eller 8000 kr/m2 
Industri och exploateringsenhet 8000 kr/m2 
Jordbruk bostadsdel 8000 kr/m2 
Vindar beroende på hushöjd 4000- 6000 kr/m2 
Trapphus 20000/våning 
 

Delskadat område 

För att beräkna värdena på delskadade områdena använde Malmö brandkår schablonvärdena 

över nybyggnad/återuppbyggnad och halverade dessa. Alternativt sätt att beräkna delskadat 

område ansågs vara att använda schablonvärdena över nybyggnad/återuppbyggnad och sedan 

subtrahera saneringskostnaderna för området. I tabell 2 presenteras de schablonvärden som 

gällde 1993 för saneringskostnader efter en brand.  

Tabell 2, Schablonvärden saneringskostnader (1993) 

Typ av skada Saneringskostnad 
Brand i kök 40 000 kr 
Brand i rum 20 000 kr 
Brand i köksfläkt 25 000 kr 
Totalsanering villa 100 000 kr 
Totalsanering lägenhet 50 000 kr 
Brand i källarrum 20 000 kr 
Brand i soprum 10 000 kr 
Sanering trapphus 10 000 kr/våning 
 

Totalskadat område 

Vid de områdena som var totalskadade ansågs att inga värden hade räddats. 

Inventarier 

Även över inventarier användas schablonvärden för att fastställa räddade värden. Inventarier 

med särskilt höga värden presenterades separat 
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Tabell 3, Schablonvärden inventarievärdering (1993) 

Typ av fastighet Inventarievärde 

Småhus/villa 3 850 kr/m2 

Lägenhet 3 600 kr/m2 

Industri och exploateringsenheter 8000 kr/m2 

Jordbruk bostadsdel 3 850 kr/m2 

Jordbruk arbetsdel 8000 kr/m2 

 

För delskadade områden bedömdes att ca halva inventarievärdet skulle vara räddat värde.  

Skador orsakade av räddningstjänst 

Skador som orsakats av räddningstjänsten beaktades endast då skadorna drabbat delar av 

byggnad dit brand eller rökgasspridning ej förekommit. Exempel på skador kunde vara 

sönderslagna dörrar och håltagningsskador.  

Totalt räddade egendomsvärden 

Totalt räddade värden beräknades sedan genom att addera räddade värden för delskadat och 

oskadat område med räddade inventarievärden för delskadat och oskadat område och sedan 

subtrahera detta med skador orsakat av räddningstjänsten.  

Utfallsanalys av insatsen 

Uppföljning genomfördes för att utröna om det räddade värdet kunde varit större om insatsen 

genomförts på annorlunda sätt. Denna analys genomfördes enklast med hjälp av ett 

händelseträd. Ex kan vara att vissa delar av en byggnad kanske hade kunnat offras för att 

rädda en mycket exklusiv utrustning. 

Känslighetsanalys av beräkningar av räddat värde 

Vid varje beräkning av räddade värden ansågs att det var nödvändigt att genomföra en 

känslighetsanalys. Detta innebar att ingångsvärdena i vissa fall förändrades. Exempel kan vara 

att skadeområdet ökade, schablonvärdena korrigerades etc. I de fall dessa förändringar bidrog 

till stora skillnader i räddade värden skulle ingångsvärdena ses över ytterligare. Endast osäkra 

ingångsvärden ändrades i en känslighetsanalys.  

2.2.3 Miljö 

Det största problemet med modellen ansågs av Malmö brandkår vara att beräkna räddade 

värden i miljön. Det bestämdes att en kvalitativ bedömning skulle göras från fall till fall där 

hänsyn togs till skada och möjlig skadeutveckling. Jämförelse av konsekvenserna för miljön 

vad som kunde inträffat om räddningstjänsten ej ingripit med vad det aktuella utfallet blev 

skulle göras.  

2.2.4 Modellens brister 

Modellen som är framtagen av Malmö brandkår används inte och det beror delvis på vissa 

svårigheter med modellen.  

Bestämning av yta 

Det uppfattades problematiskt att bestämma hur stora ytor som var oskadade, delskadade eller 

totalskadade.  För att lyckas med detta ansågs ritningar över byggnaden vara nödvändiga. 
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Modellens användningsområde 

Modellen passade inte för alla typer av bränder. Det var därför otydligt när den skulle 

användas. En svårighet var därför att bestämma vid vilka typer av insatser som modellen 

skulle användas. 

Brandspridning 

Ett stort problem med modellen var att bestämma vart gränsen skulle gå gällande hur mycket 

räddningstjänsten egentligen hade räddat efter en insats. Problematiken gällande hur 

brandspridningsrisken skulle hanteras för att bestämma vad som skulle ingå i modellen var 

stor.  

2.2.4.1 Modellens syfte 

Det var oklart vad det framräknade räddade värdet efter en släckinsats skulle användas till, om 

det skulle uppvisas för media eller politiker. 

2.3 Tidsfaktorns betydelse 
Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser har studerats i två undersökningar, Juås (1995) 

och Jaldell (2004). Genom att inleda en släckinsats i ett så tidigt skede som möjligt räddas de 

största värdena. I ett enbostadshus innebär en fördröjning på fem minuter en skadeökning på 

57 900 kr och 10 minuters fördröjning innebär en skadeökning på 100 400 kr. För 

flerbostadshus och radhus innebär fördröjning på fem respektive 10 minuter en skadeökning 

på 70 800 kr och 172 700 kr. Dessa värden kommer från statistik i Norge. Anledningen till 

detta är att det i norsk insatsstatistik finns uppgifter om skadan värderat i kronor som utförs av 

räddningsstyrkan. När försäkringsvärde över 500 000 betalas ut förs uppgifter om detta in i 

insatsrapporten. Värdena från det norska materialet har sedan korrigerats till svenska 

frekvenser över olyckor. Vilka ekonomiska förluster fem och tio minuters fördröjning innebär 

vid olika byggnadsbränder presenteras i tabell 4. 

Tabell 4, kostnader fördröjning, H. Jaldell 2004 

Fördröjning/brandobjekt 5 min (kr) 10 min (kr) 

Enbostadshus 57 900 100 400 

Flerbostadshus, radhus 70 800 172 700 

Fritidshus 49 300 85 500 

Vårdinrättning, hotell 44 300 88 600 

Samlingslokaler, butiker, skolor, restauranger 490 700 959 600 

Jordbrukets driftbyggnader 206 500 304 900 

Kemisk industri 248 200 697 400 

Träförädlingsindustri 140 700 169 100 

Övrig industri och lager 124 400 196 900 

 

2.4 Värdering av byggnader från Räddningstjänsten i Jönköping 
Den kommunala räddningstjänsten i Jönköping har under en period studerat området med 

räddade värden med avseende på värdering av olika objekt. Detta enligt riskanalys över 

Jönköpings kommun 2003-11-24. För att analysera hur stora värden som har räddats använde 

de sig av att försöka fastställa hur maximal skada kunde bestämmas. För att bestämma 
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maximal skada var spridningsförutsättningarna tvungna att utredas. I Jönköpings kommun har 

spridningsförutsättningar uppskattats med hänsyn till brandcellsgränser, sprinkleranläggning, 

automatiskt brandlarm och insatstid. Storlek på olika objekt registrerades samt storleksmått 

för verksamheter som ex antal anställda på en industri eller antal bäddar på ett hotell. 

Objekten klassificerades sedan efter antalsfaktor som berodde på objektets storlek. 

Sannolikhet för uppkomst av brand bestämdes bland annat genom att undersöka ordning på 

objektet och om särskilt farlig verksamhet förelåg. Sannolikhet för uppkomst, objektstorlek 

samt statistiskt underlag var de faktorer som sedan bestämde frekvensen av brand på ett 

enskilt objekt. Frekvensen från insatsstatistiken multiplicerades sedan med uppkomstfaktor 

och antalsfaktor för att ge varje objekt en specifik justerad frekvens. 

Egendomsklassificeringen i Jönköpings kommun delades upp i fem klasser som visas i tabell 

5. 

Tabell 5, Egendomsklassificering från Räddningstjänsten i Jönköping 

Klass Skadekostnad (kr) 
E1 <100 000 
E2 100 000- 1000 0000 
E3 1000 000- 5000 000 
E4 5000 000- 20 000 000 
E5 >20 000 000 
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3 Angreppsväg 
Modellen för fastställande av räddade värden ska vara användarvänlig och kunna användas i 

ett tidigt skede efter en släckinsats. Detta gör att ingångsvärdena i modellen i möjligaste mån 

ska bestå av schabloner. Bedömningen hur stora värden som har räddats ska göras genom att 

analysera situationen på brandplatsen vid ankomst och efter insatsen. Hänsyn till 

spridningsförutsättningar ska tas med situationen vid ankomst som utgångspunkt. Modellen 

som tas fram är inriktad på räddade egendomsvärden med tillhörande lösören. Det som ska 

analyseras efter varje släckinsats innefattar därför byggnadens skick, skador på lösören och 

inventarier, samt eventuella skador på omgivningen i form av miljöskador. 

3.1 Egendom 
De egendomsvärden som ska ingå i aktuell modell för räddade värden vid brandbekämpning 

är byggnader med tillhörande inventarier och lösöre.  

3.1.1 Byggnad  

När räddningstjänsten med hjälp av denna modell ska bestämma hur stora egendomsvärden 

som har räddats genom insatsen ska byggnadens skick analyseras. Det ska utredas hur stora 

ytor som är helt oskadade där inga åtgärder krävs för ett återställande. Det ska också 

analyseras hur stor yta som är i behov av sanering. Vissa ytor kanske har fått sådana skador 

att rivning är det enda alternativet. När det gäller de oskadade områdena ska 

nybyggnadskostnader för aktuell byggnad användas för att bestämma hur stora värden som 

har räddats. Där byggnaden är räddad från rivning men sanering krävs subtraheras 

saneringskostnaderna från nybyggnadskostnaderna för aktuell byggnad.  

3.1.2 Inventarier och lösöre 

Räddat värde på inventarier och lösöre bedöms på liknande sätt som räddat värde på byggnad. 

De inventarier som har räddats och inte är i behov av sanering är helt räddade och värdet 

värderas med hjälp av schabloner. Om det finns inventarier eller lösören med extra höga 

värden som maskiner, berömda konstverk etc så tas hänsyn till detta när beräkningarna 

genomförs. Det värde man kommer fram till är räddat, används även i de fall där sanering 

krävs. Saneringskostnaderna subtraheras från ursprungligt värde för att bestämma hur stora 

värden som har räddats.   

3.2 Miljö 
Miljön kan i vissa fall få svåra skador till följd av en släckinsats. Förorenat släckvatten kan nå 

miljökänsliga områden och det kan bli nödvändigt med provtagningar och eventuellt även 

saneringar. När modell för räddat värde används ska det uppmärksammas om miljön kan ha 

fått kännbara skador till följd av insatsen. 

3.3 Övriga aspekter 

3.3.1 Bevakning 

Misstänks brott och polis inte kan ansluta i ett tidigt skede kan eventuellt bevakningsbolag 

kallas in för att bevaka byggnaden. Detsamma kan gälla om det finns stöldbegärligt material 

kvar i byggnaden när personal från räddningstjänsten lämnar platsen. 
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3.3.2 Övning 

Ur ekonomisk synpunkt skulle det i vissa fall eventuellt vara effektivare att låta en byggnad 

brinna ner för att slippa exempelvis rivningskostnader. Att släcka en brinnande byggnad ger 

dock personalen i räddningstjänsten nyttig erfarenhet i form av övning i en skarp situation. 

3.3.3 Spridning 

Ett problem med användande av modellen kan bli att avgöra vad som hade inträffat om 

räddningstjänsten inte hade ingripit. Eventuellt kanske branden hade självslocknat eller också 

hade ett helt kvarter brunnit ned. Vid brand i ett vardagsrum i en lägenhet måste det fastslås 

om räddningstjänsten har räddat vardagsrummet, lägenheten eller hela bostadshuset. Det är 

därför av vikt att undersöka spridningsförutsättningarna vid varje specifikt fall.  
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4 Datainsamling 
För att ha möjlighet att skapa en modell för räddade värden vid brandbekämpning genomförs 

en datainsamling. Genom samtal, intervjuer, diskussioner och litteraturstudier har 

informationssökning genomförts på olika områden. Årliga kostnader för räddningstjänsten 

och hur stora belopp som årligen utbetalas av försäkringsbolagen till följd av brandskador ska 

undersökas. Utöver detta har information inhämtats rörande de delar som ska ingå i modellen.  

4.1 Egendom 
För att få fram en användbar modell där räddade värden efter en insats kan bestämmas krävs 

det information om hur försäkringsbolagen värderar byggnader och lösöre. Det är av vikt att 

känna till hur försäkringsbolagen arbetar och vilka stöd de har för att bedöma skadorna efter 

en brand.   

4.1.1 Byggnad 

Information gällande nybyggnadskostnader för olika typer av byggnader är inhämtade. Vilka 

metoder som används vid brandsanering och vilka kostnader sanering efter en brand innebär 

har också undersökts.  

4.1.2 Inventarier och lösöre 

De rum och delar av byggnad som inte förstörs i en brand innehåller inventarier och lösören 

av ett visst värde. Till denna del i modellen används information om lösöresvärdering och 

inventarievärdering. Hur försäkringsbolagen arbetar med att värdera förlorade lösören samt 

om det finns några generella riktvärden hur stora värden lösöre som finns i olika byggnader 

har undersökts. Detta för att snabbt efter en brand kunna uppskatta hur stora värden som har 

räddats i form av lösören.  

4.2 Miljö 
Information gällande miljö har insamlats främst genom litteraturstudier. Den information som 

sökts behandlar hur miljön kan ta skada av en brandsläckningsinsats i form av exempelvis 

förorenat släckvatten. Vilka ämnen släckvattnet innehåller och hur det transporteras vidare när 

det har nått marken.  Vilka olika faktorer som spelar in för hur stor skada miljön kan ta av 

släckvatten har också undersökts. Detta har genomförts i syfte att kunna uppskatta kostnader 

av eventuella miljöskador. 

4.3 Rivning, byggnation, deponi 
När skadorna på en byggnad anses omfattande tas ofta beslut om rivning, deponi och 

nybyggnation. Information har inhämtats gällande kostnader för detta.  

4.4  Bevakning 
I vilka lägen bevakningsbolag kallas in efter en brand och vilka kostnader det innebär har 

undersökts. 
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4.5 Övningsvärde 
Genom intervjuer med räddningstjänstens personal ska det tas reda på övningsvärde vid en 

släckinsats. En brand där byggnaden inte går att rädda kan släckning av byggnaden anses vara 

värdefull övning för räddningstjänsten.  

4.6 Spridning 
Räddningstjänsten arbetar i sina brandutredningar med utlåtanden om 

spridningsförutsättningar. Vilka faktorer som beaktas och hur dessa utlåtanden framarbetas 

ska undersökas.  En diskussion ska föras med personal inom räddningstjänsten hur 

gränsdragning bör göras med avseende på spridning av brand och vilka delar av en byggnad 

som ska anses ingå i modellen för räddat värde.  
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5 Resultat 

5.1 Kostnader för räddningstjänsten 
Det material där uppgifter om kostnader för räddningstjänsten i Sverige kan hämtas utgörs av 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). De kostnader som redovisas i statistiken handlar 

om kostnader som de olika kommunerna haft gällande insatser med syfte att förebygga och 

åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer.   

5.1.1 Skillnader mellan kommunerna 

Kostnader för räddningstjänsten i Sverige skiljer sig mycket mellan kommunerna.  Att 

kostnaderna skiljer sig mellan kommunerna beror på flera olika faktorer. Kommunerna har 

olika förutsättningar vilket innebär att även kostnaderna blir olika. Yta, befolkning, riskbild 

och speciella lokala förutsättningar är några sådana. Det är också möjligt att kommunerna rent 

redovisningstekniskt använder sig av olika metoder vilket kan bidra till de stora skillnaderna. 

Under 2006 var kostnaden för räddningstjänsten i en glesbygdskommun 582 kr dyrare per 

person än i en storstadskommun. Skillnaderna gällande kostnader för räddningstjänsten 

mellan glesbygdskommun och en storstadskommun mellan 1998 och 2006 presenteras i figur 

2. 

 

 

Figur 2, Skillnader gällande kostnader för räddningstjänsten 98-06
1
 

5.1.2 Kostnadstrend 

Kostnaderna för räddningstjänsten har ökat drastiskt under perioden 1998- 2006. Under 1998 

kostade räddningstjänsten i Sverige 541 kr per person vilket med rådande invånarantal för 

aktuell period innebär en total kostnad på 4,8 miljarder . År 2006 kostade räddningstjänsten i 

Sverige ca 713 kr per person. Med ca 9.1 miljoner invånare ger detta en kostnad på ca 6,5 

miljarder kr under 2006. Kostnadsförändringen presenteras i figur 3.  

                                                           
1
 http://www.webor.se/index.php 
kommunanalys, en tjänst från Sveriges kommuner och landsting 

http://www.webor.se/index.php
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Figur 3, Kostnader i kr för räddningstjänsten per person och år 

5.1.3 Ersättning till räddningstjänsten 

Då en räddningsinsats inom kommunal räddningstjänst har inneburit stora kostnader kan 

kommunen få ersättning från staten. Detta gäller den del av kostnaderna som överstiger en 

självrisk som är fastställd av regeringen. Om detta påverkar hur räddningsinsatser genomförs 

behandlas inte vidare i denna rapport. Dock är det viktigt att ha i åtanke att kostnader kan 

redovisas olika om brytpunkten för självrisk nås.  

5.2 Brandskador 
Under 2006 rapporterade försäkringsbolagen om totalt 36 000 brandskador.  Av dessa 36 000 

skador var ca 46 % åsk- och överspänningsskador där brand inte utbryter i samtliga fall, men 

som ändå klassas som brandskador. Anmärkningsvärt är att ca 80 % av de brandskador som 

rapporterats från 2006 inträffade i bostäder. Den totala brandskadekostnaden under 2006 

uppges av försäkringsbolagen vara 3,2 miljarder kronor. Till denna summa kan även läggas 

200 miljoner i avbrottskostnader för affärsverksamheter i samband med brand. Trots att 

bostadssektorn överlägset står för flest antal brandskador under 2006 så var kostnaderna för 

detta ca 1,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med brandskadorna tillhörande näringsliv 

och industri som uppgick till 2,1 miljarder kronor. I dessa värden ingår skador på byggnader, 

anläggning, maskiner och andra inventarier. Skador som innebär en kostnad på över 1,5 

miljoner kronor brukar benämnas storskada. I antal utgör storskador ca 1 % av rapporterade 

skador men i skadebelopp utgör storskadorna en betydligt större del. Statistik över 

brandskador mellan åren 1997-2006 presenteras i figur 4. Statistiken är hämtad från Svenska 

brandskyddsföreningens publikation brandskadeåret 2006. 

TABELL 1: BRANDSKADEBELOPP (EXKLUSIVE AVBROTT) 1997–2006 
År Totalt antal Brandskadebelopp Storskador Belopp i % 
brandskador mnkr Företag%* Bostad% Antal mnkr av totalskadorna 
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Figur 4, Brandskadestatistik från Svenska brandskyddsföreningens publikation brandskadeåret 2006 

Efter bränder utförs idag snabba insatser för att minska sekundärskador som sot, rök, 

korrosion, vatten etc. Uppskattningar från Svenska brandskyddsföreningen visar på ett 

inbesparande av ca 1,5- 2 miljarder kronor per år till följd av dessa snabba insatser.  

5.3 Försäkringsbolagens roll 
Försäkringsbolagen har ständigt personal i jour som kallas in vid en byggnadsbrand. De 

kontaktas antingen via räddningsledare på plats eller via SOS alarm. Personalen från 

försäkringsbolagens sida ansluter till brandplatsen så snart de har möjlighet. 

Räddningstjänstens personal arbetar med att släcka branden, men även med att hämta ut 

lösöre från den brinnande byggnaden. Detta lösöre är ofta rök, sot och vattenskadat och är i 

snabbt behov av sanering. Även många saneringsföretag har jourverksamhet och samarbetar 

med försäkringsbolagen. Saneringsföretagen är ofta snabbt på plats och tar hand om 

brandskadat lösöre. Försäkringsbolagen beslutar efter insatsen vilka åtgärder som ska tas för 

byggnaden. Vid omfattande skador beslutas ofta att byggnaden eller delar av byggnaden ska 

rivas för att sedan bygga upp en ny byggnad. I andra fall där skadorna inte är fullt så 

omfattande beslutas sanering av de delar av byggnaden som är i behov av det för att återställa 

byggnaden i ursprungligt skick. Många gånger ser försäkringsbolagen fördel i att låta 

byggnader brinna ned. Detta då kostnader för sanering, rivning och deponi ofta blir 

omfattande. 

5.4 Nybyggnation 
Kostnader för nybyggnation av olika byggnader presenteras i tabell 6. I dessa kostnader ingår 

mark/anläggningsarbete, hus, vvs, el, transport samt styr och övervakning. Samtliga kostnader 

i tabellen är entreprenadgeneralkostnader. Avvikelser från nedanstående kostnader 

förekommer och siffrorna i tabell 6 är endast användbara i modellen då verkliga 

byggnadskostnader saknas. De kostnader som presenteras i tabell 6 gäller storstadsregioner. I 

övriga delar av landet blir kostnaderna mellan 0-10% lägre och i trånga stadsutrymmen 
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mellan 5- 10% högre. Kostnadsuppgifterna är hämtade med hjälp av företaget Bygganalys 

som är ett konsultföretag med inriktning på projektstyrning och bygg och fastighetsekonomi. 

Tabell 6, Schablonvärden för nybyggnation 

Byggnad Nybyggnadskostnad 
Villa 12 000 kr/m2 

Flerbostadshus 9000-11 000 kr/m2 
Industribyggnad, komplex, enplans, 
prefab 

15 500 kr/m2 

Industribygnad, flerplan, platsbyggd 10 900 kr/m2 
Varmlager, enplans 8 900 kr/m2 
Kalllager, enplans 8 400 kr/ m2 

Kontorsbyggnad 15 000 kr/m2 

Hotell 19700 kr/m2 
Sjukhus 21 000 kr/m2 
Skola 14 600 kr/m2 
Idrottshall 14500 kr/m2 
   

5.4.1 Referensobjekt 

Nedan presenteras nybyggnadskostnaderna för ett antal olika byggnader som byggdes under 

2007. Kostnaderna kan jämföras med schablonvärdena för nybyggnadskostnader. 

Enbostadshus Skärhamn 

Ett enbostadshus med ytan 190 m2 uppfördes till en entreprenadkostnad av 2 135 000 kr. 

Detta ger ett kostnadspris på 11 237 kr/m2. 

Gymnastikhall Tranås 

Gymnastikhall med en yta på 1 300 m2 byggdes i Tranås. Entreprenadkostnaderna för detta 

blev 15 000 000 kr. Kostnad per m2 blev 11 539 kr. 

Flerbostadshus Kalmar 

Ett flerbostadshus i Kalmar kostade 37 000 000 i entreprenadkostnader. Ytan som byggdes 

var 2 760 m2 vilket ger en kostnad på 13 405 kr/m2.  

5.5 Lösöres- och inventarievärdering 
Efter en brand listas förstörda lösören upp av den skadedrabbade där nykostnad och 

inköpsårtal presenteras. Försäkringsbolagen tar sedan ställning till vad lösöret var värt. I de 

fall där den skadedrabbade gjort en förteckning över innehållet i byggnaden med fabrikat, 

tillverkningsår, inköpspris etc är det lättare att bestämma värden på lösören och inventarier. 

Är kvitton och garantisedlar sparade underlättas arbetet än mer. Grundläggande vid ersättning 

är att den skadedrabbade varken ska förlora eller vinna på sin skada. Ersättning grundas på 

marknadsvärden, dvs kostnaden för att införskaffa ett liknande föremål i samma skick på 

begagnatmarknaden. Försäkringsbolagen tar inte hänsyn till affektionsvärden. Inventarier som 

hushållsmaskiner ersätts med nypris om de inte är mer än två år gamla. Efter dessa två år görs 

vanligen ett årligt avdrag på 10 % av inköpspriset. 
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På Konsumenternas försäkringsbyrå har schablonvärden för lösöre framtagits för olika rum i 

en bostad. Dessa värden är framräknade på ett bohag som består av blandning mellan gamla 

och nya föremål.  Värdena gäller för normala hem utan dyrbarheter som antikviteter, äkta 

mattor, konstvärk, musikinstrument, dyra smycken etc. Dessa värden är endast riktlinjer som 

försäkringstagare kan använda som tumregel när de ska värdera sina ägodelar och kan således 

variera. De aktuella värdena presenteras i tabell 7.  

Tabell 7, schablonvärden lösöre bostad 

Rum Lösörets värde (kr) 
Vardagsrum 160 000 
Kök 48 000 
Sovrum för vuxna, exkl. kläder 32 000 
Sovrum för barn och tonåringar, exkl. 
kläder 

26 500 

Kläder för vuxen 42 000 
Kläder för barn eller tonåring 26 500 
Källare 32 000 
Vind 32 000 
 

I en villa anses generellt lösöresvärde vara ca 5000 kr/m2. Värdering på inventarier i 

industrier, maskinhallar och lager är mycket svårt att uppskatta. Olika maskiner av olika antal 

är ett exempel på denna svårighet som innebär stora skillnader i värde.  

5.6 Sanering 

5.6.1 Byggnad och lösöre 

Det är av stor vikt att saneringsarbetet efter en brand påbörjas så tidigt som möjligt efter en 

släckinsats. Genom ett snabbt ingripande kan skador av rök, sot, vatten och korrosion 

begränsas. Röklukt tränger in i byggelement och textiler och frigörs där kontinuerligt vilket 

gör att röklukten består. I byggmaterial kan röklukt pattenteras in i materialet med hjälp av en 

speciell oljefärg. Liknande metoder finns för textiler i form av tillsatser och vissa tvättmedel i 

samband med tvätt. Problemet med textiler är att då plaggen används brister ofta denna 

pattentering, vilket leder till att luktpartiklarna frigörs och kläderna börjar åter lukta rök. Det 

är därför att föredra att göra kläderna luktfria innan de tvättas. Det förekommer även att 

byggmaterial återfår sin röklukt efter patentering men det är inte vanligt.  

Rök och luktskador 

Vid rök och luktskador kan räddningstjänsten som inledande åtgärd rökventilera med hjälp av 

rökfläktar. Sedan finns det olika metoder att sanera byggnadselement, inventarier och lösöre 

från rök och luktskador. Det billigaste men också mest tidskrävande alternativet är vädring 

och ventilation. Ytskiktet hos ett poröst material kan bli av med den oönskade lukten relativt 

fort medan det tar längre tid att behandla luktskadorna djupare in i materialet. En annan metod 

som används är tvättning. Med denna metod kan källan till lukten i porösa material avlägsnas. 

Inom området finns olika alternativ som tvätt med vatten och olika tillsatsmedel samt olika 
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tekniska metoder för kemisk tvätt. En metod som används mer och mer är att lukterna 

oxideras bort.  Detta genomförs med hjälp av ozon eller kaliumpermanganat. 

Sotskador 

Även sotskador kan avlägsnas på olika sätt. En metod är att skadeområdet tvättas med 

högtryckstvätt. En annan metod som är mycket användbar på exempelvis maskiner är 

isblästring. Isblästring genomförs med kolsyrepellets som medium. Det är en helt torr metod 

utan några vätskor inblandade och det ger inga restprodukter som måste tas omhand efter 

saneringen. Isblästring är särskilt användbar vid en första insats för att minska skador av sot 

och syra på maskiner och inventarier. Tack vare blästringsmaterialets låga temperatur skapas 

sprickor i de föroreningar som ska saneras. De rester som blir kvar kan enkelt dammsugas 

upp. Nackdelen med metoden är att pelletsen som används är en färskvara som måste 

förbrukas inom några dagar efter tillverkning. I figur 5 visas effektiviteten med isblästring där 

brandskadade takstolar av trä har sanerats.  Bilden är hämtad från företaget Mälarsanerings 

hemsida www.malarsanering.se.  

 

 

Figur 5, Resultat av isblästring 

5.6.2 Vattenskador 

Efter en släckinsats finns det ofta behov av sanering av vattenskador som drabbat byggnaden 

genom släckvatten. Fritt vatten avlägsnas omgående och avfuktare installeras för att inleda 

uttorkning av det drabbade utrymmet. Avfuktning sker vanligtvis med hjälp av 

avfuktningsaggregat (torrluftsaggregat).  

5.6.3 Kostnader sanering 

Hur stora saneringskostnaderna blir efter en brand varierar från brand till brand. Faktorer som 

spelar in är hur svåra skador byggnaden har och vilka saneringsmetoder som används.   

http://www.malarsanering.se
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Saneringskostnader egendom 

Generellt kan det sägas att bränder där omfattande luktsaneringar krävs är dyra att sanera. 

Även maskiner och liknande där högtryckstvätt inte kan användas utan handtvätt är det enda 

alternativet blir kostnaderna ofta höga. I tabell 8-19 presenteras schablonmässiga kostnader 

för sanering. Dessa kostnader är ungefärliga kostnader och exempel på hur prissättning kan 

ske. 

Tabell 8, Handtvätt skadad yta exkl kök 

Handtvätt skadad yta (exkl kök) Kostnad (kr/m2 
golvyta) 

< 50 m2 210  
51-100 m2 180  
101-150 m2 155  
>150 m2 155  
Handtvätt skadad yta kök  
<9 m2 2 900 (fast pris) 
9- 15 m2 3 500 (fast pris) 
>15 m2 210 kr/m2 
Kokvrå 1400 (fast pris) 
Handtvätt trapphus  
max 4 lgh 2352 kr/ våningsplan 
 

När målning ska utföras krävs förberedande tvätt för målning. Priserna för detta presenteras i 

tabell 9. 

Tabell 9, Förberedande handtvättning för målning 

Handtvättad yta för målning rum Kostnad (kr/m2 golvyta) 
< 50 m2 208 
51-100 m2 175 
101-150 m2 150 
>150 m2 150 
Handtvättad yta för målning kök  
<9 m2 2400 (fast pris) 
9- 15 m2 2900 (fast pris) 
>15 m2 208 kr/m2  
Kokvrå 1200 (fast pris) 
Handtvättad yta för målning 
trapphus 

 

Max 4 lgh 2151 kr/våningsplan 
 

Vanlig saneringsform vid sotskador är tvättning med hjälp av högtryckstvätt populärt. 

Kostnader för detta presenteras i tabell 10. 
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Tabell 10, Prislista högtryckstvätt 

Högtryckstvättad yta med eftertorkning och 
täckning 

 

Oavsett yta  85 kr/ m2 golvyta 

Trapphus  
max 4 lgh 1932 

kr/våningsplan 
Källare (för målning)  
Källargångar inkl dörrar, snickerier mm 80 kr/ m2 golvyta 
Vind, källarförråd inkl källargångar, dörrar, 
snickerier mm 

146 kr/ m2 golvyta 

Röjning, inkl container och rörisolering  118 kr/ m2 röjd yta 
Garage, för målning (ej villagarage)  
<500 56 kr/ m2 golvyta 
>501 50 kr/ m2 golvyta 
Garage, färdigt resultat (ej villagarage)  
<500 56 kr/ m2 golvyta 
>501 50 kr/ m2 golvyta 
 

När det gäller städning av byggnad, vilket omfattar byggstädning och sanering av lättare rök 

och sotskador används priserna i tabell 11. 

Tabell 11, Prislista städning 

Städad yta (lättare rök, 
sotskador) 

Kostnad 

< 50 m2 85 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 80 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 75 kr/m2 golvyta 
>150 m2 70 kr/m2 golvyta 
 

Där städning inte är tillräckligt sker mer omfattande sanering. I tabell 12 presenteras 

kostnader för sanering av plana ytor. Kostnader för tvätt av stoppade möbler inkluderas. I 

tabellen presenteras också kostnaderna för städning och sanering. 

Tabell 12, prislista sanering 

Sanerad yta Kostnad 
< 50 m2 130 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 120 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 115 kr/m2 golvyta 
>150 m2 110 kr/m2 golvyta 
Källare, färdigt resultat (hela 
saneringsförfarandet) 

 

Källargångar inkl dörrar, snickerier mm 162 kr/m2 golvyta 
Vind, källarförråd inkl källargångar, dörrar, snickerier 
mm 

162 kr/m2 golvyta 

Röjning, inkl container och rörisolering  118 kr/ m2 röjd yta 
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I tabell 13 presenteras kostnaderna för städning och sanering, en kombination av de tjänster 

som presenteras i tabell 11 och 12. 

Tabell 13, prislista av kombinerad städning och sanering 

Städad och sanerad 
yta 

Kostnad 

< 50 m2 215 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 200 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 190 kr/m2 golvyta 
>150 m2 180 kr/m2 golvyta 
 

Spärrmålning kostar 56 kr/ m2 behandlad yta. Efter en brand i en byggnad finns det i de flesta 

fall behov av luktsanering. Detta sker enligt priserna i tabell 14. 

Tabell 14, prislista luktsanering 

Luktsanerad yta Kostnad 
< 50 m2 1792 kr/lgh 
51-100 m2 1904 kr/lgh 
101-150 m2 2016 kr/lgh 
>150 m2 2128 kr/lgh 
 

Saneringskostnader lösöre 

Evakuering av lösöre kostar enligt nedan innefattande packning, flyttning och återflyttning: 

Tabell 15, Prislista evakuering av lösöre 

Evakuerad yta  
< 50 m2 230 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 230 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 230 kr/m2 golvyta 
>150 m2 230 kr/m2 golvyta 
Vinds och 
källarkontor 

 

 5 200 kr/st 
Hyra lager  
Oavsett yta 80 kr/m2/månad 
Omflyttning 
möbler, täckning 
för målning 

 

Oavsett yta 55 kr/m2 
 

Det lösöre som transporteras bort från brandplatsen saneras oftast i saneringsföretagens 

utrymmen. Kostnaderna för sådan typ av sanering presenteras i tabell 16. 



 

 

24 

 

 

Tabell 16, Prislista sanering lösöre hos saneringsföretag 

Yta lösöre rengörs hos 
saneringsföretag 

Kostnad 

< 50 m2 258 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 258 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 258 kr/m2 golvyta 
>150 m2 258 kr/m2 golvyta 
Köksutrymmen   
<9 m2 2240 (fast pris) 
9- 15 m2 3920 (fast pris) 
>15 m2 258 kr/m2 golvyta 
Kokvrå 896 (fast pris) 
 

Rengöring av brandskadat lösöre kan i vissa fall genomföras på plats. Kostnaderna för detta 

presenteras i tabell 17. 

Tabell 17, Prislista sanering lösöre på plats 

Yta för rengöring lösöre på 
plats  

Kostnad 

< 50 m2 246 kr/m2 
51-100 m2 235 kr/m2 
101-150 m2 224 kr/m2 
>150 m2 213 kr/m2 
Köksutrymmen   
<9 m2 2240 kr (fast pris) 
9- 15 m2 3920 kr (fast pris) 
>15 m2 246 kr/m2 

Kokvrå 560 kr (fast pris) 
 

Total sanering på plats av byggnad och lösöre kostar enligt tabell 18.  

Tabell 18, Prislista totalsanering 

Totalsanerad yta på plats Kostnad 
< 50 m2 382 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 371 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 371 kr/m2 golvyta 
>150 m2 371 kr/m2 golvyta 
Köksutrymmen   
<9 m2 3920 (fast pris) 
9- 15 m2 5040 (fast pris) 
>15 m2 382 kr/m2 golvyta 
Kokvrå 1680 (fast pris) 
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Röjningsarbete som genomförs av saneringsföretag kostar ca 118 kr/ m2 röjd yta. Detta gäller 

då ytan som röjs överstiger 50 m2. Annars tas vanligtvis ett minimipris på ca 5600 kr.  

Större inventarier som exempelvis möbler saneras enligt prislistan i tabell 19.  

Tabell 19, Prislista möbelsanering 

Produkt Kostnad 
Hörnsoffa/bäddsoffa 990 kr/ st 
3-sits soffa 715 kr/ st 
2-sits soffa 605 kr/ st 
Fåtölj 370 kr/ st 
Stol, klädd 190 kr/ st 
 

5.7 Bevakning 
När det misstänks att en brand är anlagd tillkallas tekniker från polisen till brandplatsen. I 

vissa fall har poliserna inte möjlighet att direkt ansluta till platsen och då sätts ofta bevakning 

in för att förhindra eventuella gärningsmän att förstöra bevismaterial. Bevakning kan även 

sättas in för att bevaka att stöldbegärligt material från den brandskadade byggnaden, som 

ännu inte tagits omhand. 
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6 Summering miljö 
Eftersom markförhållanden och använd vattenmängd som inte förångats har stor betydelse för 

hur stor skada miljön tar vid utsläpp av kontaminerat släckvatten så är det mycket svårt att i 

ett tidigt skede efter insatsen uppskatta vilken skada miljön har tagit. Då omfattningen även 

styrs av markförhållanden, topografi och om vattnet når grundvatten, reningsverk eller andra 

miljökänsliga områden är det i det närmaste omöjligt för räddningstjänsten att uppskatta hur 

stor skada miljön har tagit eller hur stor skada som har förhindrats genom insatsens agerande. 

Hur stora kostnader som uppstår för att rena miljön efter en insats kan först bestämmas efter 

miljötekniska utredningar. Dessa utredningar ställer höga krav på aktörerna där 

kunskapsområdena infattar geologi, hydrogeologi, markkemi, föroreningskemi, 

saneringsmetoder, geoteknik etc. Att personal från räddningstjänsten ska uppskatta kostnader 

för miljöskador efter en släckinsats är därför orimligt. Det är inte bara svårt att uppskatta hur 

stora skador miljön har tagit på grund av en räddningsinsats. Det är lika svårt att uppskatta hur 

stora skador på miljön som har undvikits genom räddningstjänstens insats. I vissa fall hindras 

miljöfarliga ämnen från att nå miljön vid byggnadsbränder och vilka konsekvenser som kunde 

uppstått är mycket svårt att uppskatta och inget som räddningstjänstens personal bör ägna sig 

åt i denna modell. Därför kommer kostnaderna för miljöåtgärderna inte ingå i den modell som 

framarbetas i detta projekt. Däremot kan det i vissa fall finnas skäl att kommentera insatsens 

betydelse för miljön. En mer omfattande beskrivning av de olika faktorer som påverkar miljön 

vid en släckinsats återses i appendix B.  

6.1 Spridning av brand 
Staten och kommunerna i Sverige har enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) skyldighet att 

ingripa vid olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser för att begränsa 

skador på människa, miljö och egendom. För att en insats ska ligga i räddningstjänstens 

ansvar krävs också att det är ett behov av ett snabbt ingripande, att det finns ett värde i det 

hotande intresset och att hänsyn tas till kostnader och omständigheter i övrigt. I varje kommun 

finns det en organisation för räddningstjänsten. Samarbete och ansvarsövertagande mellan 

kommuner förekommer. Detta innebär att stat och kommun har skyldighet att ingripa vid 

byggnadsbränder. Det innebär också att det inom relativt kort tid efter larm om brand i en 

byggnad finns en räddningsstyrka på plats för att bekämpa branden. Eftersom 

räddningstjänsten alltid är beredd att mottaga larm och utrycka till en olycksplats så tas i detta 

projekt inte hänsyn till vad som kunde inträffat om räddningstjänsten inte ingripit. Hänsyn tas 

inte heller till hur lång tid som gått från det att larmet når räddningstjänsten till dess 

räddningspersonalen är framme vid olycksplatsen.  

Dessa antaganden görs därför att det på räddningstjänsten finns dygnet runt, alla dagar om 

året personal i tjänst som är tränade att vid larm utrycka till olycksplatsen fortast möjligt. 

Räddade värden bestäms i denna modell utifrån hur situationen på olycksplatsen är när den 

första styrkan ankommer. Personal från räddningstjänsten ska efter en släckinsats kontrollera 

byggnaden och bestämma vilka delar som bör ingå i modellen genom anvisningarna nedan. 

Vissa delar av anvisningarna härstammar från fakta i boverkets byggregler (BBR).  
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6.1.1 Brandtekniska byggregler 

Vid nybyggnationer ställs brandtekniska krav och dessa krav regleras i plan- och bygglagen 

(PBL), byggverkslagen (BVL) och byggnadsverksförordningen (BVF)2. Två grundläggande 

punkter i dessa lagar och förordningar är att utveckling och spridning av brand och rök inom 

ett byggnadsverk ska begränsas, och att spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska 

begränsas. I BBR finns föreskrifter som funktionskrav och dessa föreskrifter baseras 

huvudsakligen på de grundkrav som finns i BVF3. Det finns olika byggregler för olika 

byggnader gällande brandtekniska krav. Byggnader har delats in i tre olika brandtekniska 

klasser Br1, Br2 och Br3 med hänsyn till utrymningsmöjligheter och risk för personskador vid 

sammanstörtning av byggnad. Br1 är den brandtekniska klass som det ställs högst krav på 

gällande brandtekniska utformningar, då det anses vara en stor risk för personskador vid 

brand i sådana byggnader.  

De krav som ställs på byggnader handlar till bland mycket annat om att förhindra 

brandspridning under en minsta tid som anges i BBR. Brandspridning mellan två utrymmen 

förhindras genom att de avskiljs på så sätt att avskiljningen är tät mot brandgaser (E) och mot 

höga temperaturer(I). En sådan brandteknisk lösning där spridning av brand ska förhindras i 

exempelvis 60 minuter benämns EI 60.  

6.1.2 Spridning inom byggnad 

När en brand har släckts ingår i första hand den brandcell som drabbats av branden i 

modellen. Om det har förekommit brandspridning och/eller rökgasspridning till andra 

brandceller ska även de ingå i modellen. Spridning av heta rökgaser innebär att 

brandspridning inom kort kan vara ett faktum. Olika byggnader innebär olika tolkningar. 

Villa 

Vid en villabrand i form av enfamiljshus bör risken för brandspridning inom hela villan anses 

överhängande. När modellen används efter brand i ett enfamiljshus ska räddningstjänsten 

därför utgå ifrån att hela villan ska ingå i modellen över räddade värden.   

Flerfamiljshus, vårdboenden, hotell, kontorslägenhet 

Flerfamiljshus, vårdboenden och hotell är uppdelade så att varje bostadslägenhet, bostadsrum 

och kontorslägenhet är en egen brandcell. Varje brandcell ska vara avskiljd inbördes så att 

brandspridning mellan två brandceller ska hindras i 30 eller 60 minuter beroende på 

brandbelastning och vilken byggnadsteknisk klass byggnaden tillhör. Spridningsförfarandet 

tar därför längre tid i en sådan byggnad än inom ett enfamiljshus och olika bedömningar 

gällande spridningsrisk bör göras från fall till fall. Primärt så ska den brandcell där branden 

startade ingå i modellen.  Sedan får en bedömning göras utifrån förutsättningarna på plats. 

Om det förekommit brand och/eller brandgasspridning till andra brandceller ska även dessa 

ingå i modellen.  

Industrier 

För industrier gäller att utrymmen med verksamhet som kan orsaka brand med svåra 

konsekvenser ska vara brandcellsindelade. Detta kan gälla lager med brandfarliga varor, 
                                                           
2
 S. Bengtsson m. fl, 2005, Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, Rapport 3134 

3
 S. Bengtsson m. fl, 2005, Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, Rapport 3134 
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värmecentraler, ställverksrum etc. För lokal med brandfarlig verksamhet gäller dessutom att 

brandspridning ska förhindras i minst 30 minuter.  

Om branden inträffat i en brandcell enligt ovan så ska det som räddats inom brandcellen ingå i 

modellen. Sedan får en bedömning göras utifrån förutsättningarna på plats. Om det 

förekommit brand och/eller brandgasspridning till övriga brandceller bör även dessa ingå i 

modellen. Särskild hänsyn måste tas till förekomst av brandfarlig vara.  

Verkstadslokaler/ Ekonomibyggnader 

Vid brand i verkstadslokaler eller ekonomibyggnader bör som utgångspunkt hela ytan av 

lokalerna ingå i modellen då de i regel inte är brandcellsindelade. Där brandcellsindelning 

förekommer tillämpas de generella metoderna i modellen att det som räddats inom 

brandcellen i första hand ingår i modellen. Utrymmen dit brand och/eller brandgasspridning 

förekommit ingår också i modellen 

Övriga förutsättningar gällande spridning inom byggnad 

Resonemangen ovan bör användas som utgångspunkt men en särskild bedömning måste också 

göras efter varje insats. Det kan finnas lokala förutsättningar som påverkar spridningsrisken 

och då ska dessa tas upp i modellen. Ett exempel på detta är brandfarlig och explosiv vara. 

Räddas sådana produkter från brand bör troligtvis större delar av byggnad ingå i modellen. 

Beroende på typ av vara och andra omständigheter får bedömning i sådana fall göras på plats 

efter insats.  

6.1.3 Spridning mellan byggnader 

Spridningsförutsättningar mellan byggnader ska också utredas vid varje brand. Detta gäller 

såväl byggnader inom samma fastighet som byggnader med fastighetsgräns emellan. Avstånd 

mellan byggnaderna är väsentliga för bestämmande av spridningsrisk. Spridning mellan 

byggnader kan ske på följande sätt: 

• Genom direktkontakt mellan flammor från den byggnad det brinner i med brännbart 

material från angränsande byggnad 

• Värmeöverföring genom konvektion, heta brandgaser når närliggande byggnads 

brännbara material 

• Flygbränder 

• Strålning från öppningar och flammor utanför fasaden 

• Strålning från flammor vid takgenombränning 

Brandspridning mellan byggnader förhindras med hjälp av brandskydd som kan bestå av 

skyddsavstånd, brandtekniskt avskiljande konstruktioner eller en kombination av dessa. Om 

byggnader som är belägna på två olika tomter med minst 4 m vardera till tomtgränsen, ett 

avstånd mellan byggnaderna på minst 8 m, krävs enligt Boverkets byggregler (BBR 5:72) 

inga speciella brandtekniska utformningar. Avståndet anses då vara tillräckligt för 

förhindrande av brandspridning till dess att räddningstjänsten anländer. I denna modell 

används därför 8 meters avstånd mellan byggnader som ett säkert avstånd för att 

brandspridning mellan byggnader inte ska ske. Räddningstjänsten är i de allra flesta fall på 

plats långt före denna tid.  
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För småhus gäller att avskiljning ska ske så att brandspridning mellan byggnader hindras i 

minst 60 minuter. Detta innebär i praktiken krav på avskiljande konstruktioner och avstånd i 

förhållande till räddningstjänstens insatstid ska vara utformade enligt tabell 20. Som utgår 

från tabellen anses som tidigare nämnts 8 meter vara säkert avstånd.  

Småhus definieras som bostadshus som innehåller högst två bostäder. Parhus och radhus 

räknas vid fastighetstaxeringar som flerbostadshus men rent brandtekniskt behandlas dessa 

byggnader som flera sammanbyggda småhus. 

Tabell 20, Brandskyddskrav småhus
4
 

Avskiljande 
konstruktion 
ytterväggar 

Minsta avstånd 
mellan byggnader 
där insatstiden är 
≤20 min 

Minsta avstånd 
mellan byggnader 
där insatstiden är 
≤20 min 

Minsta avstånd 
mellan byggnader 
där insatstiden är 
≤10 min 

EI 60 (en av 
ytterväggarna 
inkl dörrar) 

Inga avståndskrav Inga avståndskrav Inga avståndskrav 

EI 30, vardera 
vägg inkl dörrar 
exkl fönster 

Inga avståndskrav Inga avståndskrav Inga avståndskrav 

EI 30, vardera 
vägg inkl dörrar 
och fönster med 
maximalt 1 m2 

fönsterarea 

4,0 meter 2,0 meter 2,0 meter 

EI 30, vardera 
vägg, max 4 m2 

fönsterarea 

6,0 meter 5,0 meter 4,5 meter 

EI 30 utan 
begränsning av 
fönsterarea. 

8,0 meter 6,5 meter 5,0 meter 

 

Garage, förråd och andra komplementbyggnader tillhörande småhus ska avskiljas så att 

brandspridning hindras i minst 30 min.  Detta gäller då komplementbyggnadens area 

överstiger 10 m2 och då avståndet mellan byggnaderna understiger 4 meter. Om avståndet 

mellan byggnaderna är 4 meter eller mer krävs inga särskilda åtgärder. Övriga avstånd och 

avskiljande åtgärder presenteras i tabell 21. 

Tabell 21, Brandtekniskt skydd mellan småhus och komplementbyggnader
5
 

Avskiljande 
konstruktion 
ytterväggar 

Minsta avstånd 
mellan byggnader 

EI 30 inkl dörrar, utan 
fönster 

Inga avståndskrav 

                                                           
4
 S. Bengtsson m. fl, 2005, Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, Rapport 3134 

5
 S. Bengtsson m. fl, 2005, Brandskyddshandboken, Lunds tekniska högskola, Rapport 3134 
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EI 30 med dörrar i E 15 
och högst 0,2 m2 
fönsterarea 

2,0 meter 

EI 30 med dörrar och 
fönster i EI 15 

2,0 meter 

EI 30 utan 
anmärkningar av 
fönsteranordning 

4,0 meter 

 

I större byggnader som exempelvis flerfamiljshus är bostäderna brandcellsindelade och är 

sektionerade med brandväggar så att brandspridning ska hindras till närliggande byggnader 

genom insats från räddningstjänsten. Hur en stor byggnad sektioneras beror helt på 

brandspridningsrisken.  

6.1.4 Summering brandspridning 

Det har genom att studera byggregler och genom diskussioner med personal inom 

räddningstjänstens organisation framarbetats en gräns för modellens arbetsområde. Gränsen 

innebär att om brandspridning hindras i 60 minuter utan inverkan av räddningstjänst så ska 

angränsande objekt inte inräknas i modellen. Förutsättningarna på plats tillsammans med 

tidsgräns på 60 minuter ger att det i modellen ska ingå följande med avseende på 

brandspridning inom byggnad. 

• Brandcell där branden startade 

• Brandcell dit branden har spridits 

• Brandcell dit brandgaser spridits 

Där det istället handlar om spridning av brand mellan byggnader ska ett avstånd på 8 meter 

bedömas som säkert. Överstiger ett avstånd mellan två byggnader 8 meter är därför 

grundförutsättningen som sådan att angränsande byggnad inte ska ingå i modellen. Dessa 

kriterier är endast tänkt att använda som stöd när räddade värden beräknas. Faktorer som hård 

vind i känslig riktning kan i vissa fall innebära att en byggnad som exempelvis är placerad 12 

meter från brinnande byggnad ska ingå i modellen. Lokala förutsättningar ska således beaktas 

och ingå i bedömningen av vart gränsdragningen i respektive fall dras.  

6.2 Rivning och deponi 
I de fall där försäkringsbolagen beslutar sig för att en brandskadad byggnad ska rivas och 

deponeras har inga värden räddats gällande aktuell byggnad. Utredning får visa om 

närliggande byggnader räddats eller om spridningsrisken inte var tillräckligt stor för att dessa 

byggnader ska ingå i modellen. Rivning och deponi av byggnader innebär stora kostnader. 

Dessa kostnader varierar mycket stort från fall till fall och några schablonvärden är därför inte 

användbara. Kostnader för rivning och deponi varierar med byggmaterial, sammansättning av 

material, vilka verktyg som behövs vid rivning, transportsträcka till deponi, 

miljösaneringsbehov etc. Nedan presenteras kostnader för rivning och deponi efter några 

byggnadsbränder i Kalmar län.  
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6.2.1 Villabrand i Kroksmåla 

Brand i en villa i Kroksmåla utanför Gullabo i Kalmar län innebar omfattande skador på 

byggnaden. Efter räddningstjänstens insats fanns inte mycket kvar av det som tidigare varit 

bostadshus, se fig 6. Renovering var inte aktuellt och kostnader för rivning och deponi av 

byggnadsdelar uppgick till 86 675kr. 

 

Figur 6, Villa Kroksmåla efter brand  

 

6.2.2 Villabrand i Mörlunda 

Brand i en villa med eternitplattor där endast delar av ytterväggar fanns kvar efter 

räddningstjänstens släckinsats. Kostnaderna för rivning och deponi blev 94 521 kr. Eftersom 

byggnaden hade eternitplattor krävdes asbestsanering innan grävmaskiner kunde riva 

byggnaden. 
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Figur 7, Villa Mörlunda efter släckinsats 

 

6.2.3  Villabrand Boda Glasbruk 

En 1,5-plansvilla på 81,5 m2 förstördes i en brand. Rivning, deponi och uppfyllnad kostade ca 

117 000 kr. En kostnad på 1435,58 kr/m2.  

6.2.4 Villabrand Stora frö 

Ett sommarhus i Stora Frö på Öland totalförstördes vid brand. Byggnaden var på 80 m2 och 

kostnaderna för rivning och deponi uppgick till 80 545 kr vilket ger en kostnad på 

1006,8kr/m2. 

6.2.5 Industribrand Färjestaden 

En mindre industribyggnad i Färjestaden brandhärjades i februari 2008. Rivnings- och 

deponikostnaderna blev 198 000 kr. Att kostnaderna blev så höga trots att byggnaden var 

relativt liten beror på att marken var i saneringsbehov efter att bland annat olja runnit ut. 

Deponin av oljeförorenad jord, lång arbetstid och lång transporttid var några orsaker till de 

höga kostnaderna 
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Figur 8, Industribyggnad i Färjestaden efter brand 

 

 

Figur 9, Industribyggnad i Färjestaden efter rivning 

6.3 Övningsvärde 
I de fall då räddningstjänsten anländer till en byggnadsbrand där det i ett tidigt skede kan 

fastställas att byggnaden inte går att rädda genomförs ändå en släckinsats i de allra flesta fall. 

Många gånger kan resultatet av en sådan släckning innebära stora kostnader i form av 

rivningsarbete och deponiavgifter. Det finns emellertid argument som talar för att en 

släckinsats i de allra flesta fall bör genomföras. Kan det vid ankomst till en olycksplats 

fastställas att byggnaden eller delar av byggnaden inte går att rädda innebär det förmodligen 

att byggnaden är övertänd och att det brinner kraftigt på platsen. En släckinsats kan motiveras 

med att risk för spridning av brand ansågs överhängande. Standardrutiner vid insats i 

byggnadsbränder är välkända för samtliga som ingår i en räddningsstyrka. Hur dessa rutiner 

fungerar kan utvärderas först efter skarpa insatser. Att få tillfälle att öva vid skarpa insatser är 

därför mycket värdefullt för räddningstjänsten.  
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7 Analys av resultat 
Det som datainsamlingen resulterade i gav information som gör att en mycket användarvänlig 

modell för räddade värden i bostadsbränder kan tas fram. Eftersom uppgifter om lösören och 

inventarier i andra typer av byggnader saknas är det svårare att bestämma räddade värden för 

dessa. Även de saneringskostnader som används i modellen är avsedda främst för bostäder.  

7.1 Modell för räddade värden vid brandbekämpning i bostäder 

7.1.1 Byggnad, lösöre och inventarier 

Det första som ska göras efter en insats avseende räddade värden är fastställa vilka delar av en 

byggnad eller vilka byggnader som ska ingå i modellen. Detta görs enligt föreskrifterna i 

denna rapport gällande brandspridning inom byggnader och brandspridning mellan 

byggnader. När det är fastställt vad som ska ingå i modellen ska skadorna på byggnaden eller 

byggnaderna bestämmas. Skadorna bestäms med hänsyn till vilka åtgärder som krävs för att 

byggnaden ska återgå i ursprungligt skick. Det som ska klargöras är hur stora ytor som inte 

kräver några åtgärder, hur stora ytor som är i behov av sanering och hur stora ytor som ska 

rivas eller återbyggas. När modellen används benämns de delar som bedöms ingå i modellen 

för drabbat område. Det kan således finnas helt oskadade byggnader eller delar av byggnader 

som ingår i detta drabbade område.  

De ytor där det inte krävs någon åtgärd för att återfå byggnad eller del av byggnad i 

ursprungligt skick så bestäms hur stora värden som har räddats utifrån kostnaderna för 

nybyggnation i tabell 6. Aktuell yta multipliceras med nybyggnadspriset som är angett per m2. 

Denna yta benämns i modellen för oskadat område. Även räddat värde i form av lösöre 

används i denna beräkning och med hjälp av tabell 7 så ges ett resultat på räddade värden för 

aktuell byggnad eller del av byggnad gällande lösören.  De riktvärden som finns från 

konsumenternas försäkringsbyrå gällande lösören ska användas med viss försiktighet. 

Lösören per typ av rum skiljer sig från fall till fall. Värdet på lösören i bostäder kan variera 

kraftigt och beror på antal boende, ålder på de boende, inkomst hos de boende etc. Där mer 

precis värdering av lösören saknas bör ändå de schablonerna som presenteras i tabell 7 

användas. 

Räddade värden för oskadade områden uppförs enligt tabell 22. 

Tabell 22, Räddade värden oskadat område 

 Drabbat område  

1 Yta oskadat område                                m
2 

2 Nybyggnadskostnad                                 kr/m
2 

3 Värde på lösöre kr 

                                 kr 

4 Räddat värde del 1   
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Där sanering krävs för att återfå byggnaden i ursprungligt skick används återigen 

nybyggnadskostnaderna tabell 6. När aktuell yta som ska saneras har multiplicerats med 

nybyggnadskostnaderna subtraheras sedan kostnaderna för sanering för att fastställa räddat 

värde. När saneringskostnaderna ska bestämmas används kostnaderna för totalsanering enligt 

tabell 18. I kostnaderna i tabell 18 ingår nämligen lösöressanering såväl som 

byggnadssanering. De saneringskostnader som används anges per kvadratmeter och 

multipliceras därför med den yta som är i behov av sanering Även här används räddade 

värden i form av lösöre. Beräkningsmodell för räddat värde av byggnadsdelar som behöver 

saneras presenteras i tabell 23. 

 

Tabell 23, Räddade värden för områden med saneringsbehov 

 Drabbat område  

5 Yta av skadat område med saneringsbehov m
2 

6 Nybyggnadskostnad kr/m
2 

7 Värde på lösöre kr 

8 Saneringskostnader (totalsanering) kr/m
2
 

   

9 Räddat värde del 2 kr 

 

När eventuell rivning och återbyggnad är den åtgärd som krävs för att återfå byggnaden i 

ursprungligt skick har inga värden räddats för aktuell byggnad eller byggnadsdel.  
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Komplett modell som ska användas för att bestämma räddade värden i bostäder presenteras i 

tabell 24. 

Tabell 24, Modell för räddade värden bostäder 

 Drabbat område  

1 Yta oskadat område                                m
2 

2 Nybyggnadskostnad                                 kr/m
2 

3 Värde på räddat lösöre kr 

                                 kr 

4 Räddat värde del 1   

   

 Drabbat område  

5 Yta av skadat område med 

saneringsbehov 

m
2 

6 Nybyggnadskostnad kr/m
2 

7 Värde på räddat lösöre  

8 Saneringskostnader 

(totalsanering) 

kr/m
2
 

   

9 Räddat värde del 2 Kr 

   

10 Totalt räddat värde bostäder 

(4+9) 

kr 

 

7.1.2 Särskilda omständigheter 

Där särskilda omständigheter föreligger måste hänsyn till detta tas. Där det finns lösören i 

form av dyra konstverk, smycken, äkta mattor och liknande ska detta presenteras separat och 

komplettera schablonerna i tabell 7. Samma resonemang gäller nybyggnadskostnaderna. Vissa 

byggnader är mer exklusiva och dyrare att bygga och vissa byggnader kan vara billigare att 

bygga. Om det finns kostnadsuppgifter på aktuella nybyggnadskostnader för en speciell typ av 

byggnad ska dessa användas. Schablonerna är till för att användas som ett bra komplement 

där kostnadsuppgifter saknas.  

7.2 Eventuell modell för räddade värden övriga byggnader 
För att beräkna räddade värden för byggnader som inte är bostäder krävs andra metoder. Det 

finns exempelvis inte tillgång till schablonmässiga lösöresvärderingar. När det gäller 

värdering av de lösören som har räddats vid en brand görs istället en bedömning på plats.  

När det gäller värdering inventarier i industrier och liknande får bedömningar göras från fall 

till fall. Schabloner över detta är svårt att använda då det i många industrier finns mycket 

dyrbar utrustning. Diskussioner bör föras med ägare eller verksamhetsutövare samt 

försäkringsbolag för att uppskatta hur stora värden de inventarier som räddats har. När det 

gäller kostnader för sanering är konsultation med personal från saneringsföretag nödvändig. 

Prisuppgifterna i tabell 9-18 är avsedda främst bostäder, barndaghem, kontor och liknande 

byggnader och är därför inte tillämpbara på alla byggnadstyper utan vidare utredning. Ett 

samarbete mellan räddningstjänst och saneringsföretag där olika moment är prissatta skulle 
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underlätta detta arbete. Diskussion med personal från saneringsföretag kunde genomföras på 

plats vilka moment som krävs för att senare aktuell byggnad och sedan kunde kostnaderna för 

dessa moment beräknas.  

Tabell 25, Modell för räddat värde övriga byggnader 

 Drabbat område  
1 Yta oskadat område                                m2 

2 Nybyggnadskostnad                                 kr/m2 

3 Uppskattat värde på lösöre kr 
                                 kr 

4 Räddat värde del 1  kr 
   
 Drabbat område  

5 Yta av skadat område med 
saneringsbehov 

m2 

6 Nybyggnadskostnad kr/m2 

7 Uppskattat värde på lösöre  
8 Saneringskostnader  

(summa av kostnader för 
delmoment) 

kr 

   

9 Räddat värde del 2 Kr 
   
10 Totalt räddat värde 

bostäder (4+9) 
kr 

 

7.3 Övrigt 
I detta avsnitt följer förklaringar till varför vissa moment inte ingår i modellen. 

7.3.1 Bevakning 

Att en byggnad bevakas av bevakningsföretag efter en brand sker inte särskilt ofta. Det är 

dessutom så att denna modell belyser hur stora värden räddningstjänsten genom sin insats har 

räddat. Om insatsen hade utförts annorlunda hade detta inte haft någon inverkan på om 

byggnaden behöver bevakas eller ej. Det är därför inte relevant att ha med 

bevakningskostnader i modellen. 

7.3.2 Övningsvärde 

Att det innebär övning för räddningstjänstens personal att släcka en brand är fakta. Att 

bedöma värdet på sådan övning är däremot svårt. När räddade värden efter en räddningsinsats 

ska bestämmas tillför inte eventuella övningsvärden modellen relevant information. 

Motivering till varför byggnad som kommer gå förlorad ändå släcks finns i de flesta fall utan 

att hänvisa till stora övningsvärden. 
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8 Slutsatser 

8.1 Diskussion 
Att stadsbränder som var relativt vanligt förekommande förr i tiden helt har upphört beror till 

stor del på utveckling av byggregler och av räddningstjänst. Kanske skulle det därför vara 

möjligt att vid insats till omfattande byggnadsbränder dra slutsatsen att räddade värden 

omfattar ett helt kvarter eller en hel stadskärna. Det diskuteras ofta om bestämmande av 

räddade värden vid brandbekämpning handlar om att försöka bedöma vad som skulle ha 

inträffat om räddningstjänsten inte hade gjort något ingripande. Denna problematik att 

bedöma vart gränsdragningen ska dras för vad som har räddats i insatsen anses vara stor 

Resonemanget vad som hade hänt om räddningstjänsten inte hade ingripet är värt att fundera 

över. Eftersom följderna av en byggnadsbrand kunde blivit ofantligt mycket större utan 

räddningstjänstens insats så har många gånger väldigt stora värden räddats. Ibland huset intill 

det branddrabbade, ibland hela kvarter. Är hela kvarter brandhärjade är dessutom 

spridningsrisken stor till andra områden. Att spekulera i termer som dessa är intressant men 

att bedöma följderna av en brand som inte bekämpas är i det närmaste omöjligt. Allt från att 

branden slocknar av sig själv i startföremålet till att en hel stad drabbas av branden är möjliga 

händelser som innebär väldigt stora skillnader. 

Det är naturligtvis mycket svårt att göra en bedömning hur branden hade utvecklats och hur 

stora skadorna blivit om räddningstjänsten inte genomfört någon insats. Frågan är om det är 

nödvändigt att göra sådana bedömningar. Samhället idag är betydligt mer medveten om de 

risker som finns. Regelverk har upprättats till följd av katastrofliknande bränder. Vad är det 

exempelvis som gör att ett avstånd mellan två byggnader på 8 meter anses säkert ur 

brandspridningssynpunkt? Detta avstånd är delvis upprättat med hänsyn till den 

räddningstjänstorganisation som råder och avståndet är upprättat med hänsyn till att 

räddningstjänsten inom en viss tid kommer till brandplatsen för att bekämpa branden och 

hindra spridning. Det är alltså delvis med tanke på räddningstjänstens ingripande som 

brandspridningsrisken anses vara liten. Dessa avstånd är därför inte säkra ur 

spridningssynpunkt om räddningstjänsten inte gör någon insats och i sådana fall är det möjligt 

att hela kvarter skulle förstöras. 

 När modellen som är framtagen i detta projekt har växt fram ansågs att det inte fanns någon 

anledning att spekulera i vad som inträffat om räddningstjänsten inte kommit, eller om 

räddningstjänsten kommit i ett senare skede. Det har istället varit av vikt att använda de 

förutsättningar som råder vid aktuell tidpunkt. Om förändringar inom räddningstjänsten eller 

andra områden som rör modellen förändras så krävs naturligtvis en uppdatering av modellen, 

kanske måste en helt ny modell tas fram. Därför har det i denna modell använts att det är 

byggnadens skick och eventuellt intilliggande byggnaders skick vid framkomst och efter 

insats som avgör hur stora värden som räddats.  

Modellen som presenteras i denna rapport kan tyckas oprecis och uppgifter som används för 

bestämmande av räddade värden kan anses osäkra. Meningen med modellen är inte att den 
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ska vara perfekt och att det ska bestämmas exakta belopp i räddade värden. Modellen som är 

framarbetad är en mycket enkel modell där grova uppskattningar kan göras gällande hur stora 

värden som har räddats efter en insats. Att modellen är enkel är en förutsättning för dess 

användande. Insamlande av enkla uppgifter på plats för att sedan komplettera med 

nybyggnadspriser och saneringskostnader gör modellen mycket användarvänlig. Genom att 

använda få ingångsvärden kan en uppskattning gällande räddade värden genomföras snabbt 

och enkelt. Används för många ingångsvärden och om stora beräkningar blir en del av 

modellen kommer den troligen inte att användas i någon större utsträckning.  

De slutsatser som kan dras av detta projekt är till att börja med att det är ett komplicerat 

område. Det har länge diskuterats på räddningstjänsterna i Sverige hur ett verktyg ska kunna 

tas fram för att bestämma vad som egentligen räddas vid deras insatser. Att resultatet av 

diskussionerna inte gett någon modell som används beror förmodligen på flera orsaker. En 

tänkbar orsak är att det eftersträvas perfektion i en alltför hög grad. Modellen i detta projekt 

där det i möjligaste mån utgås från schabloner är inte perfekt och exakt, men den är mycket 

användarvänlig. Fler parametrar än de som presenteras i denna rapport har betydelse för hur 

stora värden som räddas men modellen som presenteras ger ett ungefärligt belopp på hur 

mycket som har räddats efter en insats. Det kan analyseras betydligt mer noggrant hur stora 

värden som räddas men då är modellen troligen inte särskilt användarvänlig längre och 

troligen behövs då också expertis från flera håll. Exempelvis skulle en betydligt noggrannare 

lösöresvärdering genomföras och det skulle gås igenom exakt vad som finns i de olika 

rummen och sedan beräknas vad varje objekt skulle kosta att sanera. 

Modellen som togs fram av Malmö brandkår används inte pga. att det ansågs svårt att 

bestämma olika ytor, svårt att dra gränser för vad som skulle ingå i modellen 

(brandspridning), svårt att bestämma vilka insatser modellen skull användas samt att det rådde 

osäkerhet vad resultatet skulle användas till. 

Gällande brandspridning har tydliga gränsdragningar gjorts i detta projekt, det är uttalat att 

modellerna kan användas vid byggnadsbränder i allmänhet men framförallt vid 

bostadsbränder och det finns idag verktyg för att mäta upp olika ytor. Resultatet av modellen 

är till att börja med viktigt för att räddningstjänsten ska kunna utvärdera sina insatser. I ett 

längre tidsperspektiv är det möjligt att räddade värden presenteras för politiker vid viktiga 

ställningstaganden och även för media som ger allmänheten insyn i vad som räddas. I 

framtiden kanske det finns uppgifter om hur stora värden räddningstjänsten årligen räddar, 

likaväl som det idag finns uppgifter om hur mycket som förstörs vid byggnadsbränder. 

Målsättningen med projektet kan endast anses vara delvis uppfyllt. En modell för räddade 

värden i bostadsbränder är upprättad men för alla typer av byggnadsbränder är det betydligt 

svårare att använda sig av en och samma modell. För att framarbeta användbara modeller 

krävs ett nära samarbete mellan räddningstjänst, försäkringsbolag och saneringsföretag. Ett 

samarbete där värdering av byggnad och lösöre kan schabloniseras ytterligare och där en 

metod kan användas för att uppskatta saneringskostnader med hjälp av saneringsföretagen. 

Det har i detta projekt varit mycket svårt att få ett fungerande samarbete gällande dessa 

punkter. De prisuppgifter som presenterats angående brandsanering behöver troligen utredas 
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och uppdateras ytterligare. Detta eftersom de endast är exempel på ungefärlig prissättning och 

inga konkreta prisuppgifter som nödvändigtvis används idag. 

Fortsatta studier 
Möjligheterna till fortsatta studier på detta område är mycket goda. Modellen är inte på något 

sätt fullständig och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Ett bra samarbete med 

försäkringsbolag och saneringsföretag är nödvändigt och eventuellt kan man då utveckla 

någon metod att enkelt kunna beräkna schablonmässiga räddade värden på lösöre och hur 

stora kostnader sanering innebär. Att framarbeta en modell för olika typer av byggnader som 

är lika användarvänlig som modellen gällande bostäder i denna rapport kan då genomföras. 

Det finns mycket detaljerade kostnadsuppgifter gällande brandsanering, exempelvis hos 

försäkringsbolag. Det är dock ett tidskrävande arbete att ta hänsyn till samtliga faktorer och en 

modell med sådan metodik blir inte tidseffektiv och lätt att använda. Att ta fram en sådan 

modell kan ändå vara intressant exempelvis för att kalibrera en schablonmässig modell 

gällande saneringskostnader. 
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Appendix A 
Exempel på modell för bestämmande av räddade värden vid brandbekämpning framtagen av 

Malmö Brandkår. 

 

Adress 

 

 

Fast. bet 

 

 

Typ av byggnad 

 

 

Händelse 

 

 

Datum för händelse 

 

 

 

Mall för beräkning av räddat värde ”Liv och hälsa” 

1. Antal personer som räddningspersonal 

har förts ut från skadeområdet. 

 

Antal______  

2.  Personer med svåra skador. 
 

  

 Antal svårt skadade 

personer som har 

”räddats” från en akut 

livsfarlig situation. 

Antal______ Antal ______* 

9 850 000 kr = 

 

________________kr 

3. Personer med lindriga skador. 
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 Antal lindrigt skadade 

peroner som har 

”räddats” från en akut 

livsfarlig situation. 

Antal______ Antal______* 

12 000 000 kr = 

 

________________kr 

 Antal lindrigt skadade 

personer som har 

”räddats” från att få 

allvarligare skador. 

Antal______ Antal______* 

2 150 000 kr = 

 

________________kr 

4. Oskadade personer 

 

  

 Antal oskadade 

personer som har 

”räddats” från en akut 

livsfarlig situation. 

Antal______ Antal______* 

12 100 000 kr = 

 

________________kr 

 Antal oskadade 

personer som har 

”räddats” från att få 

allvarligare skador. 

Antal______ Antal______* 

2 250 000 kr = 

 

________________kr 

 Antal oskadade 

personer som har 

”räddats” från att få 

lindrigare skador. 

Antal______ Antal______* 

95 000 kr = 

 

________________kr 

   

TOT ∑∑∑∑_____________________________kr 

 

 

Mall för beräkning av räddat värde ”egendom” 
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1. Fastställ storleken på skadeområdet 

(golv- eller markyta) 

 

 

 

 

Antal m2 

=_________ 

 

Fastställ storleken på det totalskadade 

området (golv- eller markyta) 

Antal m2  

=_________ 

 

Fastställ storleken på det delskadade området 

(golv- eller markyta)  

Antal m2  

=_________ 

 

Fastställ storleken på det oskadade området 

(golv- eller markyta) 

Antal m2  

=_________ 

 

 

2. Beräkna räddat värde (fastighet, 

egendom) 

 

  

Oskadat område 

(Schablonvärde för nybyggnads eller 

återuppbyggnadsvärde skall användas.) 

Antal m2  ________* 

schablonvärde______

= räddat värde 

Räddat värde oskadat 

område: 

 

________________kr 

Delskadat område 

(normalt används ca halva schablonvärdet för 

nybyggnads- återuppbyggnads- värdet, en viss 

bedömning måste göras) 

 

Antal m2  ________* 

schablonvärde______ 

= räddat värde 

 

Räddat värde 

delskadat område: 

 

________________kr 

 

3. Beräkna räddat värde (inventarier) 

 

  

Oskadat område Antal m2  ________*  
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(Schablonvärde för inventarier skall 

användas, genomgång av inventarierna bör 

göras för att få med inventarier med extra 

högt värde i beräkningen.) 

schablonvärde______ 

= räddat värde 

+ inventarier med 

extra högt värde 

Räddat värde oskadat 

område: 

 

________________kr 

Delskadat område 

(normalt används ca halva schablonvärdet för 

inventarievärdet, en viss bedömning måste 

göras, uppskattning av saneringskostnaden för 

inventarier med extra högt värde kan göras i 

samråd med försäkringsbolagens utredare 

eller restvärdesledaren.) 

 

Antal m2  ________* 

schablonvärde______ 

= räddat värde 

+ inventarier med 

extra högt värde  

- saneringskostnader 

för inventarier med 

extra högt värde 

 

 

 

 

Räddat värde 

delskadat område: 

 

________________kr 

 

 

4. Skador orsakade av räddningsinsatsen 

 

  

Antalet m2 utanför skadeområdet som har 

drabbats av vattenskador orsakade av 

räddningsinsatsen. 

Antalet m2________* 

schablonvärdet för 

delskadat område 

fastighet/egendom + 

antalet m2 ________* 

schablonvärdet för 

delskadat området 

inventarier + 

andra skador 

orsakade av 

räddningsinsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Skador orsakade av 

räddningsinsatsen: 

 

________________kr 
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5. Beräkna totalt räddat värde 

 

 Summera alla de framräknade räddade 

värdena och dra ifrån de skador som 

räddningsinsatsen orsakat. 

  

 

  

TOT ∑∑∑∑_____________________________kr  
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Appendix B 

9.1 Miljö 
Det är mycket svårt att efter en släckinsats uppskatta vilka åtgärder som krävs för att 

kontrollera hur miljön har påverkats vid insatsen. Således är det också mycket svårt att 

uppskatta vilka åtgärder som krävs för att hjälpa miljön mot ett återställande.  Hur stor skada 

miljön har tagit beror på flera olika faktorer. Finns det känsliga objekt i närheten av 

skadeplatsen, geologi, spridningsförutsättningar, vilket släckmedel användes vid insatsen, hur 

användes släckmedlet och vilka mängder släckmedel som användes är några väsentliga 

faktorer. Samtliga dessa faktorer bidrar till behov av provtagning. Sanering och kostnader för 

detta är därför mycket svårt att avgöra innan ett eventuellt provtagnings- och saneringsarbete 

är slutfört.  

9.1.1 Skum 

Vid vissa bränder används skum som släckmedel. När det brinner i vätskor är skum ett 

effektivt släckmedel som räddningstjänsten kan använda sig av. Skumvätskor är giftiga redan 

i låga koncentrationer och dessutom svåra för miljön att bryta ned. När skum används kan 

dessutom spridningen av en förorening öka i hastighet på grund av att ytspänningen sänks och 

urtvättning av olika ämnen sker. 

9.1.2 Pulver 

Pulver kan användas som släckmedel vid i princip alla typer av bränder. Det är därför ett 

populärt släckmedel i handbrandsläckare eftersom bränder i vätska, elektronik och fibrösa 

material kan släckas med pulver. Släckmedlet är dessutom inte skadligt för varken människa 

eller dess omgivning. 

9.1.3 Vatten 

Vatten är det släckmedel som används mest frekvent av såväl privatpersoner som 

räddningstjänst. Det är ett lättillgängligt, kostnadseffektivt, användarvänligt och vid de allra 

flesta bränderna ett effektivt släckmedel.   

Förorenat släckvatten 

Vid brandbekämpning sker förorening av släckvatten genom att rökpartiklar, brandskadat 

material och kemikalier på brandplatsen urtvättas. En del av släckvattnet förångas och släpps 

ut i atmosfären medan det vatten som inte förångas kan nå marken och spridas via dagvatten, 

spillvattensystem, diken och dräneringssystem. Detta vatten kan vara och är ofta förorenat 

med substanser som är skadliga för miljön. Det kontaminerade vattnet kan i vissa fall nå 

vattentäkter, grundvatten, närliggande ytvatten eller andra miljökänsliga markområden. Detta 

kan innebära mycket stora och ur ett tidsperspektiv långa konsekvenser för miljön. Sanering i 

dessa fall är ofta nödvändig och kan bli mycket kostsamma. 

Vattenanvändning 

Hur mycket släckvatten som används vid en insats kan grovt beräknas genom att multiplicera 

vattenflödet som räddningstjänsten har tillgång till med den tid släckinsatsen pågår. Den 

vattenförbrukning som då fås fram är ofta kraftigt överskattad eftersom det aldrig används 
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maximalt flöde under hela insatsen.  Då räddningstjänsten använder sig av brandposter för 

släckning används ofta vatten och avloppsverksföreningens rekommendationer av vattenflöde 

enligt tabell 26.  

Tabell 26, Vattenförbrukning 

Område Vattenflöde (dm3/min) 
Flerfamiljshus lägre än 4 
våningar, villor, radhus, 
kedjehus 

0,6 

Övrig bostadsbebyggelse 1,2 
Industri o.d., brandsäkra 0,6 
Industri o.d., brandsäkra med 
visst brännbart material 

1,2 

Hög brandbelastning, ex 
snickeriverkstäder 

2,4 

Exceptionell brandbelastning 
ex 
oljehanteringsanläggningar 

>2,4 

 

En annan metod att uppskatta vattenförbrukningen är att beakta påföringshastigheten för att 

släcka en viss typ av brand och sedan multiplicera den med släcktid och släckt yta. Det finns 

påföringshastigheter som är framtagna genom släckförsök för olika typer av bränder under 

optimala förhållanden. Denna optimala påföringshastighet varierar från brand till brand och 

ger en grov uppskattning av den mängd vatten som använts för släckning. Vid släckinsats 

råder förhållanden som gör att släckningen inte alltid kan genomföras på det optimala sätt 

som det kan vid laboratorieförsök. Träffsäkerhet och möjlighet till jämn påföring är exempel 

på faktorer som varierar.  

Stor del av det vatten som används för att släcka en brand förångas under insatsen. Hur stor 

del som förångas beror på var och hur vattnet appliceras. Påföringsvattnets droppstorlek, 

sträcka dropparna färdas genom brandgasen samt brandgasens temperatur är några faktorer 

som påverkar förångningen. Droppstorlek med en diameter mindre än 0,35 mm förångas i så 

stor grad att det inte bidrar till något kontaminerat släckvatten. När förångning diskuteras 

måste hänsyn också tas till hur vattnet påförs. Om stora mängder vatten appliceras på ett 

byggmaterial som inte brinner men som upphettas av brand, under en längre tid minskar 

förångningen. Vanliga byggmaterial kan förånga ca 0,1-0,3dm3/m2.  Sedan dröjer det ett antal 

sekunder innan samma yta fått upp värmen och åter är redo att förånga vattnet.  

Det vatten som inte förångas vid en släckinsats når ofta marken. Att uppskatta hur mycket 

släckvatten som inte förångats är svårt. Vatten som används för att förhindra spridning 

kommer troligen inte förångas. Vatten som påförs heta ytor kommer delvis förångas beroende 

på vart vattnet träffar. Att i ett tidigt skede efter en insats uppskatta hur stora mängder 

släckvatten som nått miljön och i vilken grad detta vatten är förorenat är därför mycket svårt. 
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Föroreningar i släckvattnet 

Släckvatten som inte förångas innehåller olika ämnen som kan vara skadliga för miljön.  

Vilka ämnen som finns i vattnet varierar från fall till fall då produktion av olika ämnen vid en 

brand varierar med olika bränslen, temperaturer, syretillgång och andra lokala förutsättningar 

för varje brand. Generellt kan ett resonemang användas som utgår ifrån temperaturen över en 

brandhärd. 

Är temperaturen över en brandhärd över 800 ºC vittnar det om att det finns mycket brännbart 

material, god tillgång på syre och liten mängd vattenpåföring. Vattnet som når brandhärden 

förångas troligen snabbt och fullständigt. Det vatten som inte träffar brandhärden men 

passerar genom röken bidrar istället till mängd förorenat släckvatten. På grund av den 

effektiva förbränningen vid dessa bränder innehåller släckvattnet inte några komplexa ämnen.  

En brand där temperaturen över brandhärden är under 700 ºC bidrar med betydligt 

merkomplexa ämnen till släckvattnet. Temperaturen tyder på en låg tillgång av syre eller att 

stora mängder vatten applicerats på branden. Komplexiteten hos ämnena beror på ofullständig 

förbränning . Om stora mänger vatten använts är brandhärdens temperatur troligen bitvis låg 

och föroreningar från brandplatsen kan då urtvättas av vattnet som inte förångas pga lägre 

temperaturer.  

En del av de föroreningar som förekommer i släckvattnet kommer från det vatten som påförts 

icke brinnande ytor. Det kan exempelvis vara ytor som skyddas från brandspridning. Detta 

vatten bidrar med ämnen som fanns på brandplatsen redan innan branden bröt ut.  

Provtagning 

Beslut om provtagningar tas av den lokala miljöförvaltningen efter misstanke om att känsliga 

objekt kontaminerats. Detta sker väldigt sällan och när det sker är det ofta oklart vilka prover 

som ska tas. När prover tas ska följande beaktas. 

Släckvattnets egenskaper är viktigt att bestämma efter en insats för att se hur det kan spridas, 

omvandlas och vilka skador det kan ge för miljön. Detta görs för att sedan ta ställning till om 

skadebegränsande åtgärder behöver göras. Vad som analyseras i proverna varierar. 

Fullständig analys av släckvattnets sammansättning genomförs inte. Hänsyn tas till vad som 

finns på platsen där det brunnit. Prover görs därför på ämnen som kan förväntas att finnas i 

släckvattnet. Viktigt är i samtliga fall där släckvatten analyseras att bedöma skadornas 

varaktighet och omfattning och detta görs genom att analysera akuttoxicitet, biokemisk 

nedbrytbarhet och bioackumulerbarheten. De prover som genomförs i ett första skede när det 

befaras att förorenat släckvatten nått marken är surhetsgrad, elektrisk ledningsförmåga, lös 

syrgashalt, biologisk syreförbrukande förmåga, kemisk syreförbrukande förmåga, 

koncentration av suspenderat material, koncentration av organiskt bundet kol, 

kvävekoncentration och fosforkoncentration. Att få svar på alla dessa prover tar minst 1-2 

veckor. Utöver detta görs prover med hänsyn till vad som funnits på brandplatsen.  

Spridning 

När släckvattnet når marken kan spridning av vattnet ske på olika sätt. Transport i mark, 

rörtransport, ytavrinning och transport i vattendrag är de olika sätten för vattnet att spridas 
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över ett större område. Transport i mark sker då släckvattnet som når marken inte rinner av. 

Vattnet ansamlas då ofta i pölar och kommer antingen att avdunsta eller spridas neråt i 

marken. I vilken utsträckning vattnet transporteras ner i marken beror på vilket material 

marken består av. Grus, sand, morän, silt och lera har alla olika permeabilitet vilket innebär 

att genomträngligheten varierar. Grus och sand har exempelvis hög permeabilitet vilket 

innebär att flytande medier kan transporteras relativt lätt. Föroreningar som är löst i vatten 

transporteras oftast i en högre hastighet än andra trögflytande substanser vilket innebär att 

släckvattnet har goda förutsättningar att spridas beroende på markförhållandena.  

Transport i vattendrag sker genom att föroreningarna transporteras med strömmen och späds 

ut vilket leder till att föroreningarna får ett större utbredningsområde.  Där släckvattnet når 

vattendraget är oftast en högre koncentration av föroreningen under en kortare exponeringstid. 

Nedströms från källan är det lägre föroreningshalter men en längre exponeringstid. 

Ytavrinning innebär att endast små mängder vatten tillåts sjunka ned i marken. Flödet av 

vatten är då större än markens vätskeupptagningsförmåga. Ytavrinning kan även förekomma i 

de fall där grundvattennivån når ända upp till markytan.  Hur vattnet transporteras bestäms av 

miljöns utformning på den aktuella platsen. Lutning, underlagets egenskaper och släckvattnets 

volym är några faktorer som styr hur utbredd skadan blir. Vid ytavrinning kan 

räddningstjänsten ofta påverka flödets riktning och omfattning genom att bygga upp vallar 

och diken. Flödet av släckvattnet från en byggnad sker ofta genom dörröppningar. Ytor som 

gångvägar och garageuppfarter kan då utsättas för detta vatten. Dessa ytor är ofta väldigt 

svårgenomträngliga och om dräneringsmöjligheter för smältvatten saknas sker troligen en 

mycket effektiv ytavrinning beroende på topografin på plats. Släckvattnet når troligen fram 

till en dagvattenledning relativt fort.  

Om släckvattnet istället når till ytor som är hårdgjorda så motverkar såväl friktion som 

genomtränglighet en effektiv ytavrinning. Marken är mer benägen att ta emot vätskan på 

sådana platser och friktion i underlaget gör att släckvattnet har längre tid att penetrera ner i 

marken. Rörtransport av släckvatten kan ske på olika sätt. Avlopp och vattenledningar som 

tillhör den brinnande byggnaden kan transportera bort släckvattnet och då oftast till 

reningsverk. Vattnet som sprids utanför byggnaden transporteras via dagvattenledningarna till 

reningsverk eller ut i en recipient. När släckvattnet når grundvatten, reningsverk och 

vattenverk kan det innebära stora konsekvenser för miljön.  Eftersom grundvattnet rör sig 

långsamt i jorden kan föroreningar från exempelvis släckvatten finnas kvar under lång tid. 

Grundvattnet är ofta svårt att rena från föroreningar även långt efter att föroreningskällan 

neutraliserats. Föroreningar i grundvattnet kan ta lång tid att upptäcka och det är av stor vikt 

att hindra förorenat släckvatten att nå grundvattnet. Reningsverken är upprättade för att rena 

vatten från biologiskt nedbrytbara produkter. Därför kan problem uppstå när kontaminerat 

släckvatten når reningsverken.  Släckvattnets innehåll varierar och i vissa fall kan toxiska 

rester störa den process som pågår i reningsverken.   
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Ansvar 

Vid de räddningsinsatser där räddningsledare misstänker att miljön tagit skada kontaktas 

miljönämnden och länsstyrelsen. Ansvaret att åtgärda miljöproblemen ligger i detta skede hos 

verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren. Att arbetet genomförs kontrolleras av 

miljönämnden. Vid föroreningsrisk i vatten och avloppsnätet inkallas tekniska förvaltningen 

för att utreda utsläpp samt för att spåra och begränsa eventuella skador.  

Sanering 

Vilken metod som används för att sanera förorenad mark beror på vilken typ av förorening 

som föreligger, markförhållanden, utbredningsområde, känsliga objekt i närheten etc. I de fall 

en förorenings sprids i närheten av ett ur miljösynpunkt känsligt område som exempelvis en 

grundvattentäkt används ofta barriärer för att begränsa föroreningens utbredning.  
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Appendix C 

 Användarmanual modell räddade värden bostäder 
 

1: Bestäm byggnad/byggnader och delar av byggnad/byggnader som ska ingå i 

modellen. Bedömningen görs med avseende på brandspridningsrisk enligt föreskrifterna 

i rapporten. 

2: Bestäm efter eventuell diskussion med personal från saneringsföretag och 

försäkringsbolag vilka delar av byggnaden/byggnaderna som är i behov av sanering, 

vilka delar som eventuellt ska rivas och vilka delar som kan benämnas oskadade 

3: Bestäm hur stora ytor som tillhör de olika delarna i punkt 3. 

4: Använd ytorna samt tabellerna över nybyggnation, saneringskostnader och 

lösöresvärdering för att bestämma räddade värden efter insats i en bostadsbrand.  

Tabell 27, Schablonvärden för nybyggnation 

Byggnad Nybyggnadskostnad 
Villa 12 000 kr/m2 

Flerbostadshus 9000-11 000 kr/m2 
Industribyggnad, komplex, enplans, 
Prefab 

15 500 kr/m2 

Industribyggnad, flerplan, platsbyggd 10 900 kr/m2 
Varmlager, enplans 8 900 kr/m2 
Kallager, enplans 8 400 kr/ m2 

Kontorsbyggnad 15 000 kr/m2 

Hotell 19700 kr/m2 
Sjukhus 21 000 kr/m2 
Skola 14 600 kr/m2 
Idrottshall 14500 kr/m2 
 

Tabell 28, Prislista totalsanering 

Totalsanerad yta på plats Kostnad 
< 50 m2 382 kr/m2 golvyta 
51-100 m2 371 kr/m2 golvyta 
101-150 m2 371 kr/m2 golvyta 
>150 m2 371 kr/m2 golvyta 
Köksutrymmen   
<9 m2 3920 (fast pris) 
9- 15 m2 5040 (fast pris) 
>15 m2 382 kr/m2 golvyta 
Kokvrå 1680 (fast pris) 
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Tabell 29, schablonvärden lösöre bostad 

Rum Lösörets värde (kr) 
Vardagsrum 160 000 
Kök 48 000 
Sovrum för vuxna, exkl kläder 32 000 
Sovrum för barn och tonåringar, exkl. 
kläder 

26 500 

Kläder för vuxen 42 000 
Kläder för barn eller tonåring 26 500 
Källare 32 000 
Vind 32 000 
 

Tabell 30, Modell för räddade värden bostäder 

 Drabbat område  

1 Yta oskadat område                                m
2 

2 Nybyggnadskostnad                                 kr/m
2 

3 Värde på räddat lösöre kr 

                                 kr 

4 Räddat värde del 1   

   

 Drabbat område  

5 Yta av skadat område med 
saneringsbehov 

m
2 

6 Nybyggnadskostnad kr/m
2 

7 Värde på räddat lösöre  

8 Saneringskostnader 

(totalsanering) 

kr/m
2
 

   

9 Räddat värde del 2 kr 

   

10 Totalt räddat värde bostäder 

(4+9) 

kr 

 

 

 

   


