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Anlagd brand 

Den huvudsakliga målsättningen för detta arbete har varit att kvantifiera omfattningen av problemet anlagd 
brand. En annan målsättning var att identifiera vilken typ av tekniska system som varit verksamma mot ett 
urval av de anlagda bränderna som har inträffat samt vad orsaken har varit till att konsekvenserna blivit om-
fattande vid stora bränder. En ytterligare målsättning var att studera om det finns någon skillnad mellan 
större och mindre kommuner vad gäller anlagda bränder.  
 
Informationen togs fram genom att analysera den brandstatistik som finns tillgänglig och det var framför allt Rädd-
ningsverkets statistik som användes för att kartlägga omfattningen och fördelningen mellan olika objekt, som t ex 
anlagda bränder i bilar eller skolor, samt för att undersöka skillnaden mellan olika kommuner. För att studera teknis-
ka system och för mer detaljerade undersökningar av speciellt större anlagda bränder har man använt sig av uppgifter 
från Göteborgs kommuns försäkringsbolag Göta Lejon. Information om kostnader för anlagda bränder fanns tillgäng-
lig på nationell nivå i statistik från Försäkringsförbundet samt för Göteborgs kommun från Göta Lejon.  
 
Arbetet har visat att Räddningsverkets statistik från den kommunala räddningstjänstens insatsrapporter är mycket 
användbart för att kvantifiera omfattningen av anlagd brand samt fördelningen mellan olika objekt och byggnader. 
De objekt utanför byggnader där anlagd brand utgör en betydande del av bränderna är speciellt bränder i bilar och 
containers. När det gäller bränder i byggnader sker ett stort antal anlagda bränder i flerbostadshus men den bygg-
nadstyp där störst andel bränder anläggs är skolbyggnader.  
 
Det finns tydliga skillnader mellan olika kommuner när det gäller anlagd brand. Exempelvis är Malmö överrepresen-
terat när det gäller anlagda bränder i flerbostadshus och Göteborg är överrepresenterat med anlagda skolbränder. 
Mindre kommuner har ett stort antal anlagda bränder i bilar och containers viktat relativt kommunernas folkmängd.  
 
En viktig slutsats i rapporten är att statistiken från Göteborg/Göta Lejon visar att de anlagda skolbränderna i verklig-
heten är fler än vad som rapporteras av Räddningsverket. Den troliga förklaringen är att försäkringsbolaget redovisar 
uppgifter om även små brandincidenter som inte har krävt någon insats av räddningstjänsten och därmed inte finns 
med i Räddningsverkets statistik. Det är också troligt att räddningstjänsten vid tveksamhet om orsaken till en brand 
väljer att ange orsaken som okänd, när det försäkringsbolaget i stället tenderar att beteckna branden som anlagd.  
 
Göta Lejon utreder alla bränder med höga skadekostnader. Brandutredningarna innehåller detaljerade uppgifter om 
anlagda bränder och visar bl a att träfasader är utsatta vid anlagda skolbränder, låga byggnader med skärmtak utgör 
en risk, dålig brandcellsindelning kan ge stora konsekvenser, vid omfattande bränder har ofta stora antändningskällor 
använts (t ex en bil), men försvårad åtkomst skulle minska de omfattande bränderna.  
 
Göta Lejon visar att kostnaden för anlagda skolbränder är höga, men att system för tidig upptäckt (TU-system) kan 
minska kostnader för anlagd brand avsevärt. Arbetet visar att det är svårt att beräkna kostnaden för anlagda bränder 
på nationell nivå i detalj med tillgänglig statistik. 

Rapport 
Arbetet redovisas i SP’s rapport nr 2008:48 ”Brandstatistik—vad vet vi om anlagd brand”. Rapporten finns att ladda 
ned på www.brandforsk.nu, Brandforsks projektnummer 906-081. Ytterligare information kan fås genom  
projektledaren Per Blomqvist, SP Brandteknik, tel 010-516 56 70. 
 
 




