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Samhällets kostnader
för bränder år 2019
Slutsats
Bränder kostade samhället drygt 9 miljarder kronor år 2019.

Resultat
I rapporten skattas samhällets kostnader för egendomsskador
och personskador för 2019 års bränder och jämförs med 2005
års bränder.
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Kostnaden för bränder år 2019
Totalt uppgick kostnaderna för 2019 års bränder till 9,2
miljarder. Studien avgränsades till de största kostnadstyperna
för bränder vilket motsvarar mer än 95 procent av
totalkostnaden.
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De direkta kostnaderna, det vill säga de resurser som förbrukats
till följd av bränderna, uppgick till mer än 90 procent av den
totala kostnaden med egendomsskador som den absolut
största kostnadsposten. De indirekta kostnaderna, det vill säga
produktionsbortfall, utgjorde 8 procent av de totala
kostnaderna.

Egendomsskador 7 513 mnkr (82 %)
Produktionsbortfall 758 mnkr (8 %)
Försäkringsbolagens skaderegleringskostnad
749 mkr (8 %)
Sluten vård 166 mnkr (2 %)
Öppen vård 13 mnkr (<1 %)
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Jämförelse mellan år 2005 och 2019
Det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan
beräkningarna för de båda åren. Skillnaden kan bero på att
kostnaderna faktiskt har ökat över tid men den kan också
bero på att studierna delvis använder olika datakällor, metoder
och antaganden. I tabellen har justering skett för uppenbara
skillnader mellan beräkningarna.
Jämförelse av kostnaden för bränder år 2005 och 2019 (miljoner kr,
2019 års priser)
Kostnad
Egendomsskador

År 2005

År 2019

Skillnad

5 022

6 718

+1 696 (+34 %)

Försäkringsbolagens
skaderegleringskostnad

743

749

+6 (<1 %)

Produktionsbortfall

528

460

-68 (-13 %)

Sluten vård

163

166

+2 (+2 %)

Öppen vård

6

4

-2 (-33 %)

6 462

1

+1 633 (+25 %)

Totalt

8 097

Sluten vård: Oförändrad kostnad. Antal patienter i sluten vård
har minskat, men sannolikt har kostnaden per vårdtillfälle
stigit över tid.
Öppen vård: Oförändrad kostnad.
Produktionsbortfall: Minskad kostnad. Antal omkomna och
skadade till följd av bränder har minskat över tid.
Egendomsskador: Ökad kostnad. Antal egendomsskador har
ökat en del (+13 procent) men stigande fastighetspriser, högre
generell standard på t.ex. kök och högre värde på lösöret i
hemmen har sannolikt också påverkat.
Försäkringsbolagens skaderegleringskostnad: Oförändrad kostnad.

Användning av resultaten
Syftet med att göra totalkostnadsstudier är att:





Göra jämförelser mellan olika sjukdomar och olyckor
Följa utvecklingen över tid
Kartlägga vilka olika kostnader som uppstår och hur
stora de är
Ta fram underlag för andra ekonomiska utvärderingar

Summan är lägre här än vad som visades tidigare, eftersom endast de
kostnadstyper som ingick år 2005 finns med.
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