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Värdering av brandskyddsåtgärder 

I Sverige står cirka 1 % av bränder för knappt 50 % av de totala utbetalningarna efter bränder. Det är i 

många fall okänt vilka faktorer som gör att dessa bränder utvecklas från småbränder till storbränder.  

 

I projektet har kunskap om faktorer som leder till att vissa bränder utvecklas till storbränder tagits fram och 

det har undersökts om det finns karakteristika specifika för storbränder i olika typer av objekt. Kunskapen 

kan användas till att förbättra brandskyddet och därigenom på sikt reducera antalet storbränder. Projektet 

har resulterat i tre huvudrapporter som behandlar följande tre olika typer av objekt (byggnader).  

 

 Skolor och förskolor (skolbyggnader) 

 Vindar i flerbostadshus 

 Kärnkraftverk 

 

Brandutvecklingen i de flesta rumsbränder kan beskrivas med följande tre steg: brand i startföremålet, 

brand i startutrymmet och brand utanför startutrymmet. De tre olika objekten som studerats i projektet har 

inneburit en detaljerad studie av dessa tre steg. Fokus ligger på olika steg i rapporterna eftersom objekten 

skiljer sig mycket åt när det bland annat gäller byggnadskonstruktionen, verksamhet, brandbelastning och 

brandtekniskutrustning. I studien av skolbränder och vindsbränder har fokus legat på faktorer som styr hur 

en brand i ett utrymme kan bli en brand i flera rum eller till och med i flera brandceller. När det gäller brän-

der kärnkraftverk har fokus legat på brand i ett föremål och hur detta kan påverka ett angränsande utrymme. 

Att fokus ligger på olika steg av ett brandförlopp ger en bredd till den totala analysen.  

 

Under projektet har en systematisk metod för att genomföra kombinerade statistik- och fallstudier arbetats 

fram. Metodiken är presenterad i Journal of Fire Technology. Syftet är att hitta faktorer som bidrar till ett 

viss skada eller händelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dyraste skolbränderna startar på utsidan av bygganden och sprider sig upp till vinden där de sprids 

snabbt och kan orsaka en total skada. 



De sex olika stegen i den framtagna metodiken. 
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