Naturskadehändelser
– förbättrad förmåga vid naturkatastrofer

Med konceptet Naturskadehändelser utökar
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning beredskapen vid naturkatastrofer så som översvämningarna
i Hallsberg 2015, skogsbranden i Västmanland 2014
och skogsbränderna under sommaren 2018.
Tidiga åtgärder som gör skillnad
RVR arbetar alltid utifrån grundprincipen att tidiga åtgärder
minskar följdkonsekvenser vilket även gäller för tjänsten
Naturskadehändelser. Våra restvärdeledare agerar endast i de
fall där vi gör bedömningen att olika åtgärder för skillnad för
skadeutfallet.
Syftet med konceptet Naturskadehändelser är att öka beredskapen och underlätta kostnadseffektiva insatser i ett tidigt
skede. Ju tidigare RVR involveras i räddningsarbetet desto
snabbare kan man minimera konsekvenserna av till exempel
en översvämning eller skogsbrand.
Följande sju områden ingår i tjänsten:
• Förebyggande information och åtgärder vid hot om skada.
• Kartläggning av skadeomfattning samt ägar- och
försäkringsförhållanden.
• Koordinering och prioritering av åtgärder utifrån
tillgängliga resurser.
• Regelbunden lägesuppföljning och information till
målgrupper och drabbade.
• Koordinering av inblandade aktörer.
• Effektivt efterarbete.
• Samverkan med experter och entreprenörer.
Uppdrag på plats
Naturskadehändelser drabbar ofta många olika parter som är
olika rustade att hantera situationen. Kunskapen och förmågan att hantera efterarbetet skiljer sig åt väldigt mycket.
Här kommer restvärdeledarna in som en oberoende part
för de drabbades intressen med uppdrag att överbrygga det
glapp som uppstår mellan räddningstjänstens insats och de
efterföljande åtgärder som sätts in.

Restvärdeledarnas uppdrag ute på plats går ut på att snabbt
sätta sin in i situationen och göra en analys av förutsättningarna för efterarbetet. Genom att ingå i räddningstjänstens stab får restvärdeledarna kontinuerlig information om
skadeutbredningen samtidigt som de har insyn i de drabbades
försäkringsförhållanden. Restvärdeledarnas tillgång till det
drabbade området har visat sig ha stor betydelse för de
skadedrabbade, deras försäkringsbolag och skogsägare.
Detta gör konceptet Naturskadehändelser till en unik
tjänst som lägger en god grund för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att åtgärda, minimera och förebygga
skador.
Stora och små uppdragsgivare
Restvärderäddningens uppdragsgivare är försäkringsbolag,
företag och myndigheter. Genom att sluta avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kan våra restvärdeledare
snabbt bistå vid olika typer av naturskadehändelser.
Våra 80 restvärdeledare finns tillgängliga dygnet runt.
Restvärdeledarens uppdrag arvoderas efter tidsåtgång och
pågår till kunden eller ägaren är beredd att ta över ansvaret
för skadan.

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

