”När olyckan är framme
är restvärdeledarens snabba och
kunniga insats mycket betydelsefull.
Vårt samarbete skapar trygghet för
kunden i en traumatisk situation och
sparar pengar genom att rädda
tillgångar.”
Merith Bäck Malila,
Chef Storskador
på Trygg Hansa

Ett värdefullt uppdrag

Vår verksamhet är unik i världen och överbryggar det glapp som uppstår efter att en räddningsinsats utförts och innan efterföljande åtgärder sätts in. Varje år utför Sveriges alla 290
räddningstjänster och våra restvärdeledare omkring 10 000 uppdrag åt oss.
Vi har avtal med cirka 90 procent av sakförsäkringsbolagen, men även med captivebolag,
enskilda företag och myndigheter. Samarbetet begränsar konsekvenser och sparar
miljardbelopp varje för försäkringstagare, försäkringsbolag och samhället.
Vårt arbete utförs inom dessa fem arbetsområden:

Akut restvärderäddning
När en byggnad drabbats av brand- eller vattenskador kan det finnas behov av att räddningstjänsten utför akut restvärderäddning.
Det innebär åtgärder för att göra torrt och
rökfritt, på eller i byggnad. Uppdraget begränsas
till 16 persontimmar och kan till exempel bestå
av rökventilering, vattendammsugning, evakuera
inventarier samt skyddstäcka utrustning eller
hål i tak.

Fortsatt restvärderäddning
Mer omfattande åtgärder som inte ryms inom
begreppet akut restvärderäddning definieras
som fortsatt restvärderäddning. Det kan handla
om en garagebrand med fordon som blivit utsatta för stora mängder sot, trafikolyckor med
tunga fordon som släppt ut drivmedel i miljön
som följd eller förhöjda kloridhalter vid en industri brand som orsakar korrosion på värdefulla
maskiner. Restvärdeledarna har mandat att kalla
in de resurser som behövs för att begränsa
skadan – till exempel saneringsbolag, entreprenörer, byggföretag och grävare.

och ytterligare några är utbildade för att
hantera miljörelaterade skador. Restvärdeledarens uppdrag arvoderas efter tidsåtgång och pågår till kunden eller egendomsägaren är beredd
att ta över ansvaret för skadan. Krävs fler än 48
timmar måste en särskild beställning göras.

Samarbetet med myndigheter
Restvärderäddningen har ett nära samarbete
med svenska myndigheter. Varje år utför vi över
5 000 saneringsuppdrag på vägar och järnvägar på uppdrag av Trafikverket. Vi utbildar de
kommunala räddningstjänsternas brandbefäl i
bland annat arbetsjordning, arbete på väg- och
spårområde samt sanering. 700 brandbefäl
deltar varje år i utbildningarna som sker på 40
olika platser i landet. Sedan samarbetets start
2014 fram till 2017 har totalt 2 620 brandbefäl
utbildats. Restvärderäddningen hjälper även
Polismyndigheten Region Stockholm med övergripande riskbedömningar av arbetsmiljö och
stöd för beslutsfattande befäl vid brandolyckor.
Vårt samarbete med SOS Alarm gör det möjligt
för RVRs kunder samt våra företagskunders
kunder att kontakta oss via ett journummer,
oavsett var i landet de befinner sig.

Specialutbildade restvärdeledare
Restvärdeledaren är vår kunds representant på
skadeplatsen. Denne bedömer vad som måste
göras för att rädda så mycket som möjligt av
värde och samtidigt begränsa eventuella avbrottsskador. Det finns 80 restvärdeledare tillgängliga
dygnet runt, året om utspridda över hela Sverige.
I deras ansvar ingår även ett socialt omhändertagande av skadedrabbade vilket kan innebära
allt från information om nuläget till att hjälpa de
drabbade med tak över huvudet. Majoriteten av
restvärdeledarna är specialutbildade brandbefäl

Trygga egendomen med RVR
Är du intresserad av att teckna avtal med
Brandskyddsföreningens Restvärderäddning?
Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se/
restvarderaddning eller ta kontakt med oss
på rvr@brandskyddsforeningen.se

Snabba insatser vid
masskrock sparade
samhället miljonbelopp

Konst för miljoner kunde
räddas efter storbranden

Masskrocken på Tranarpsbron i Skåne, vintern
2013, innebar risk för omfattande skador och
stora kostnader för samhället. Över hundra bilar
var involverade i krocken och stora mängder
skadliga bränsleutsläpp rann ut från bilarna.

”Branden vid Stureplan i Stockholm förra
tisdagen förstörde en byggnad av högsta kulturhistoriska värde, Vildmannen 7. Men konst och
möbler till ett värde av miljontals kronor från
personer som bodde i grannhuset kommer att
kunna räddas, rapporterar P4 Stockholm.”

Tack vare snabba åtgärder från Brandskyddsföreningens restvärderäddning kunde körbanan
göras hinderfri och trafiken släppas på redan
dagen efter och miljörestvärdeledaren kunde
snabbt säkerställa att Rönne å, under Tranarpsbron, inte tagit skada av bränsleutsläppen. Ingen
brand utbröt trots att många olika bränslen
blandades på körbanan.
De snabba och kunniga åtgärderna beräknas ha
befriat samhället från minst 1-2 dygn med stillastående trafik och omkring 40 miljoner kronor
i reducerade kostnader.
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– All konst som hittades kommer kunna restaureras helt och det är fantastiskt. Det handlar
om många oljemålningar, flertalet med modern
prägel, original av Peter Dahl bland annat, säger
konservatorn Anna Catellani till P4 Stockholm.
Tillsammans med Brandskyddsföreningens
restvärdesledare var hon med och räddade
konstskatten ur grannfastigheten på Jakobsbergsgatan.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.
Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar
samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning,
förlag, restvärderäddning, besiktning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.
Brandskyddsföreningen, Box 472 44, 100 74 Stockholm, Årstaängsvägen 21 C
Tel 08-588 474 00, www.brandskyddsforeningen.se

Efter olyckan

