


Restvärderäddning 
 

 

 

 

 

 

 

 
Några kloka råd på vägen 





Avtalsparter 



Svarta Listan 



Restvärdeinsatser  - när då?  
• Brand 

• Vattenskador 

• Miljöskador 

• Transportskador 

• Oväder 

• Naturkatastrof 

 

Spar 1,5 -  2 miljarder per år 

  





Restvärdeledaren 
• Fullmakt att företräda och arbeta under 48 timmar 

• Koordinator för skadelidande på skadeplats 

• Socialt värde: har kunden i fokus – lyssna, informera och    

omhänderta i en svår situation 

• Förstår arbetet på skadeplats och har bra kontakt med  

myndigheter på plats 

• Kan ge snabba och korrekta besked till skadereglerare,  

besiktningsmän, och uppdragsgivare 

• Kan utföra kloridmätningar 



• Vid flerbolagsskada 

• Vid enbolagsskada där RL försökt söka ägare och/eller försäkringsbolag utan att lyckas 

• Vid fortsatt RVR 

– Transportskador 

– Miljö 

– Brand eller vatten i fordon 

• Vid oklar försäkringsbild eller övrigt oklara förhållanden 

• För kloridmätning 

• På begäran 

• Generellt för vissa avtalskunder 

• Bara för att fråga något 

När ska RVR-ledare larmas? 



Akut RVR 

• Räddningsledarens beslut 

• Max 16 persontimmar 

 

Åtgärder 

• Skapa torr och rökfri miljö på och i byggnad 

• Vägsanering 

• Sök ägare och försäkringsbolag 

• Betalningsgaranti 

 

 



Fortsatt RVR 
Allt annat 

– Mer än 16 mantimmar 

– Transportskada  

– Miljöskada, även tömma diesel ur lastbilstank 

– Brand- eller vattenskada i båt, tåg, bilar, grävmaskin, flyg…, 

Sanering, evakuering och arbetsjordning på järnväg 

 

Behörig representant  

 



Åtgärder fortsatt RVR 

Brand 
 

• Avskärma skadeplatsen 

• Torka av 

• Installera rökätare 

• Täta skadade byggnader 

• Ordna värme och el 

• Flytta  

• Påskynda elektroniksanering 

• Ordna bevakning 

• Kloridmätning 

• Avfuktare om det finns klorider 

 

 



Klorider 
• Gamla, smutsiga maskiner -  

sällan akut fara 

• Modern elektronik - ofta 

mycket känslig 

• ALLT rostar 

• Glöm kloridmätning om 

pulver använts 

• Avfuktare 



Kloridmätning 

MÄTPLATS BRESLE 

III 

Objekt 
Relativ 

fuktighet (%) 

Grund-

värde 

g/cm² 

-siemens 

differens 

  Slutvärde 

g/cm² 

Verktygsverkstad, 

rent utrymme 

21,6 % 11,2 3,5 x0,6= 4,6 

Ställverksrum 2-3 

ca 1 m höjd 

21,6 % 54,3 1,9 x0,6= 31,4 

Ställverksrum 2-3 

ca 2 m höjd 

21,6 % 26,5 5,0 x0,6= 12,9 

Mognadsrum 38,5% 54,6 2,7 x0,6= 31,1 

  

Föreslagna åtgärder: Olja in, avfukta, sanering 



Fortsatt RVR  

Fordon i garage 
• Kontakta alltid RVR-ledare 

• Ingen avspolning! 

• Vid kraftig smitta – starta inga motorer, 

ac, fläkt etc 

• Informera bilägare 

 



Fortsatt RVR - Vatten 

 • Ta bort golvlister 

• Ta bort blöta mattor och golv 

• Avskärma, plasta in, täck över, palla upp 

• Våtsug och torka 

• Sänk luftfuktigheten, installera avfuktare 

• Flytta hotade inventarier 

Försäkringsbilden är oftast inte helt enkel… 

 



Fortsatt RVR  

Transport- och miljöolyckor 
• Ta hand om oskadat gods vid transportskador 

• Omlastning 

• Ordna värme/kyla/el 

• Ordna bevakning 

• Tömning av dieseltank 

• Uppsamling av diesel 

• Gräva pumpgrop 

 

 



RVR på Järnväg 

Efter begäran av Trafikverket 

• Sanering 

• Evakuering 

• Räddningsfrånkoppling 
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Slut 

Frågor? 


