
Försäkringsutbildning och
information

15/11-2013

09.00 – 15.00
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Vilka är här?

• Anna Pettersson
– Danderyd

– Haninge

– Huddinge

– Norrtälje

– Nynäshamn

– Sollentuna

– Södertälje

– Upplands Väsby

– Vallentuna

– Vaxholm

• Christer Persson
– Riskingenjör

• Inger Merimaa
– Botkyrka

– Ekerö

– Järfälla

– Lidingö

– Nacka

– Solna

– Tyresö

– Täby

– Värmdö

– Österåker

• Tore Kalmeborg
– VD



Hålltider

• Rast 10.15

• Lunch 11.30

• Kaffe 13.45

• Slut 15.00 (c:a)



Och du trodde att 

DU hade en dålig 
och tung dag!!!





Vad skall det här handla om?

Vad är försäkring egentligen?

och

Varför krångla till det med ett eget 
försäkringsbolag?



Agenda

• Kort om 
Stockholmsregionens 
Försäkring AB

• Vad är försäkring?

• Hur fungerar ett 
captive-bolag

• Egendomsförsäkring

• Följdskadeförsäkring

• Ansvarsförsäkring

• Olycksfall

• Tjänsteresa

• Fordon

• Saneringsavtal

• Skadehantering

• Risk Management

• Sammanfattning



Varför SRF?

Dåligt 
skaderesultat

Bristande RM 
eller otur?

Inga offerter

Utredning KSLRM fokus!
2008: Eget 

försäkringsbolag

Fördröjning pga
LOU

2011: Start SRF



Incident-pyramiden

1

30

250

500

1000

”katastrof”

tillbud

små skador

måttliga skador

stora skador

”incidenter”



Varför SRF?

Dåligt 
skaderesultat

Bristande RM 
eller otur?

Inga offerter

Utredning KSLRM fokus!
2008: Eget 

försäkringsbolag

Fördröjning pga
LOU

2011: Start SRF



Beslutsunderlag 2008

• Ändrad försäkringsstrategi:
– Långsiktighet

– Stabilitet

– Insyn

– Öppenhet

– Självkostnad

• Strategiskt vägval:
– Stabilitet och kontroll för hela gruppen på sikt

– Detta kräver dock engagemang och uthållighet



Ägare – 20 av 26 kommuner



Verksamhetsmål

• Stödja och förbättra kommunal riskhantering

• Långsiktig och stabil riskfinansiering



Vad gör SRF?

Kunskap

Service och råd

Administration

Skadehantering

Intern prissättning

Best practise -

kunskapsöverföring

Utveckling

Standards

Råd

Försäkring Riskhantering



Övrig service

• Skyddspolicy och tekniska regelverk

• Råd och assistans vid om-, ny- och tillbyggnation 
avseende säkerhet och skyddsnivåer

• Deltagande och input i kommunala RM och 
säkerhetsgrupper

• Assistans med riskanalyser, riskbeskrivningar, 
utvärderingar och rekommendationer

• Värderingsfrågor

• Utbildningar och seminarier



SRF idag

• 5 anställda

• Outsourcingavtal för skadehantering, 
ekonomi, IT

• Direktförsäkring av egendom, ansvar och 
olycksfall

• Upphandlar motor, tjänsteresa, saneringsavtal
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Risk







Vad är risk?

Möjligheten av…

- en oönskad händelse

- en avvikelse från det förväntade

I normalt språkbruk med negativa implikationer



Valmöjligheter för risk

Acceptera Agera

Reducera

Eliminera

Transferera

Risk Management (RM)



Varför hantera risk (RM)?

• Riskkostnad:

– Förebyggande + självrisk + premie (transferkostnad)

• Minskad riskkostnad endast genom minskade 
skador, oberoende av försäkring (transferering)

Därför att

• Försäkringsperspektivet:

– Risk = Summan av förväntade skadeutbetalningar över 
en given tidsperiod

– Premie = Risk + kapitalkostnad + administration + vinst



Vad är försäkring?

Byta ut ett okänt utfall av en händelse som 
inträffar vid ett okänt tillfälle 

(d.v.s. Risk)

mot en budgeterbar kostnad



Försäkringsprincip

Risk 1 Risk 2 Risk 3 Risk 4 Risk n

Försäkringsbolag

Premier

Skada 1 Skada 2 Skada 3



Storleksfaktorer

• Försäkring är

– Utjämning över tiden

– Utjämning över kollektivet

• Ju större och mer likartad ett kollektiv är, 
desto bättre utjämningseffekt



Premier

• Sprider teoretisk riskkostnad över tiden

• Riskkostnaden är och förblir 

– skadeutfall + förebyggande aktiviteter + 
transfereringskostnad (vinst)

• En ”marknadspremie” är inte en reflektion av 
långsiktig riskkostnad



Skador

Premiens beståndsdelar

Vinst

Administration

EML-skadereserver 30%

10%

20%

Frekvensskador 15%

25%Storskador



Självrisk

• Används för att minska administrativa 
kostnader för små skador

• Främja riskmedvetenhet

• Främja skadeförebyggande aktiviteter



Premie / självrisk

• Högre självrisk = lägre premie

• Rabatten beror på förhållandet EML och 
självrisk

– Trähus eller stenhus – vilket ger högre rabatt?

• Rabatten avtar med ökande självrisk

– Beror på sambandet mellan frekvens och storlek



Skadefördelningsteori –
antal vs storlek
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Captive

• Försäkrar uteslutande sin ägares risker

– …dock tecknar vissa även 3-parts affärer

• Fokuserar en koncerns finansiella resurser för 
eget risktagande

• I princip en fondering för framtida skador

– …vilket för ett tillräckligt stort kollektiv genererar 
självkostnad över tiden



Grupp-captive

1. Resultatenheter

 Premier och skador individuellt

 Återförsäkring delvis

 Administration delad

2. Ömsesidighet

 Normal försäkringsprincip

 Inget vinstintresse

 Allting delas

SRF



Captive = egenfinansiering

Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3

Kommun 20

Risk

Premie

SRF

SRF premie

Återförsäkring
Öppen marknad

Åf premie

Transferering =
Utanför den ekonomiska 

sfären



Varför captive?

• Stabilare riskkostnader

• Försäkringsomfattningar

• Skadehantering i samsyn

• Incitament för riskhantering

• Kassaflöde och investeringsinkomster

• Administration och service, inga 
upphandlingar



Varför inte captive?

• Investeringsbehov

• Osäkerhet om ”bästa pris”

• Delägarskap och solidaritet



Grundprincipen

• SRF förvaltar ägarnas pengar

• Vi kan göra (i princip) allt, men 
konsekvenserna stannar kollektivt hos ägarna

• Det enda sättet att reducera riskkostnader är 
att begränsa incidenter och skador



Agenda

• Kort om 
Stockholmsregionens 
Försäkring AB

• Vad är försäkring?

• Hur fungerar ett 
captive-bolag

• Egendomsförsäkring

• Följdskadeförsäkring

• Ansvarsförsäkring

• Olycksfall

• Tjänsteresa

• Fordon

• Saneringsavtal

• Skadehantering

• Risk Management

• Sammanfattning



Kommun- och företagsförsäkring

• Paketförsäkring för flera risktyper
– Egendom/fastighet 

(brand, inbrott, vatten, maskin* och allrisk*)

– Avbrott

– Ansvar

• Olika *specialförsäkringsmoment



Andra egendomsförsäkringar

• Speciella försäkringar tex

• Cistern

• Oljeskada

• Skog

• Entreprenad



Vad

Säkerhets
föreskrifter

Försäkrade
skadehändelser 

Objekts-
typ

När VarVem

Självrisk
Försäkrings

belopp

Tilläggsavtal
Speciella 

försäkringar

Att tänka på vid försäkring



Egendomsförsäkring

VAD är försäkrat?

• All egendom som kommunen äger, ansvarar för eller 
åtagit sig att försäkra

• Undantag för vissa objektstyper t ex motorfordon

• Omfattningen = allrisk





Egendomsförsäkring

NÄR gäller försäkringen?

• Under försäkringstiden som står angiven i 
försäkringsbrevet

VAR gäller försäkringen?

• På försäkringstagarens försäkringsställen 
inom Norden 



Försäkringsformer

Försäkringen gäller som fullvärdesförsäkring om inte annat anges i 
försäkringsbrevet

Fullvärde

• Uppkommen skada ersätts med hänsyn till 
gällande skadevärderingsregler, ersättningsregler 
och övriga villkorsbestämmelser även om 
ersättningen överstiger kalkylbeloppet eller det 
premiegrundande beloppet, d v s 
försäkringsbolaget står risken för att ha kalkylerat 
med ett för lågt belopp.



Försäkringsformer

• Inventarier/lös egendom i fastighet försäkras i 
allmänhet enligt fullvärdemetoden och ett 
schablonbelopp m h t byggnadens storlek. 
Egendomen behöver inte värderas i förväg utan i 
skadeögonblicket är den alltid försäkrad till sitt 
faktiska värde.



Försäkringsformer

Första risk (F)

• Angivet belopp baseras på nyanskaffningsvärdet 
(ersättningen är maximerad till angivet belopp)

• Vid skada lämnas ersättning för uppkommen 
skada intill försäkringsbeloppet



Försäkringsformer

Underförsäkring = det saknas försäkring som 
täcker hela egendomens värde

• Vid skada får man inte ersättning för HELA sin 
förlust. 

• Gäller dels vid totalskada då exvis en hel byggnad 
går förlorad, men också vid delskada då endast en 
del skadas.



Försäkringsformer

• Exempel: Ett företags all egendom är försäkrad till 
3 Mkr. Det verkliga värdet är 4 Mkr vilket innebär 
en underförsäkring med 1 Mkr. Vid ett inbrott 
stjäls egendom för 200 kkr. Företaget har då 
endast rätt till 3 Mkr/4 Mkr, d v s ¾ av 200 kkr. 

• Trots att det totala försäkringsbeloppet på 3 Mkr 
täcker värdet på den stulna egendomen (200 kkr) 
får den försäkrade bara ut 150 kkr. 
Underförsäkringen kan bara bli aktuell vid 
skadeförsäkring, inte personförsäkring.



Självrisker

• Används för att minska administrativa kostnader 
för små skador

• Främja riskmedvetenhet

• Främja skadeförebyggande aktiviteter



Självrisker

Kommunen har s k händelserelaterad självrisk och inte 
egendomsrelaterad och gäller enligt följande:

• Brand = höga nivåer (vanligast mellan 1-5 Mkr)

• Maskin och vatten = 10 bb

• Allt annat = 1 bb

• De kommunala bolagen har i några fall lägre 
självrisker vid vissa händelser



Försäkrad egendom (objektstyper)

• Byggnader, fullvärde, enligt fastighetslista från 
kommunen

• Inhyrda lokaler/bostadsrätter, fullvärde, enligt 
lista från kommunen

• Inventarier/fastighetsmaskin, fullvärde



Fastighetslista

• Fastighetsbeteckning

• Gatuadress

• Verksamhet

• Byggår

• Yta

• Byggnadsklass

• Antal våningar

• Larmsituation och andra skyddsåtgärder



Försäkrad egendom (objektstyper)

Samtliga belopp nedan avser förstarisk (F)

• Fast egendom ej hänförligt till byggnad, 50 pbb F
• Trädgård och tomt, 10 pbb F
• Kunders egendom, ej pengar och värdehandlingar, 25 pbb F
• Varor, 10 pbb F
• Pengar och värdehandlingar i godkänd förvaringsenhet (värde-

eller kassaskåp), 5 pbb F
• Ritningar, arkivalier och datamedia, RAD, 200 pbb F
• Arbetstagares egendom, ej pengar och värdehandlingar, 0,2 

pbb F



Försäkrad egendom (objektstyper)

Samtliga belopp nedan avser förstarisk (F)

• Vårdtagares egendom, ej pengar och värdehandlingar, 5 pbb F
• Barn/elevers egendom, ej pengar och värdehandlingar 2 pbb F
• Investering och värdeändring 40 Mkr
• Merkostnader vid återställande (myndighetskrav samt 

byggnads särart) 300 pbb F
• Skadegörelse utan samband med inbrott 300 pbb F
• Låsändring, stöld i samband med inbrott 10 pbb
• Transportförsäkring 10 pbb F
• Oljeskada, egen och tredjemans egendom 50 pbb F



Allmänna undantag egendom

(ingår dock om den är nämnd i försäkringsbrevet)

 Konst* (Fine Art) (ingår i kommun- och företagsförsäkringen)

 Förbrukningsmaterial (här avses t ex bränsle, drivmedel och 
smörjmedel, filter, dukar, däck och slangar, linor, packningar, 
remmar och kedjor, stenar, larmband, transportband, 
transportplåtar, gummibeklädnad, filtar och viror)

 Utbytbara verktyg, t ex formar, knivar, krossverktyg, press- och 
stansverktyg och slagor

 Varor under tillverkning

 Trafikförsäkringspliktiga fordon inklusive tillbehör

 Kraftledning



Allmänna undantag egendom

(ingår dock om den är nämnd i försäkringsbrevet)

 Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller 
grundmur som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som 
angränsande jord- eller vattenyta

 Luftfartyg, svävare, hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna 
skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, 
pontonkranar, mudderverk och byggnadsverk under bogsering 
till sjöss samt järnvägsanläggning

 Mobilkranar, tornsvängkranar, gräv-, schakt-, väg- och 
pålningsmaskiner

 Värmekulvert, ledning utanför byggnad





Allmänna undantag egendom

(ingår dock om den är nämnd i försäkringsbrevet)

 Produktiv skog och skogsmark 

 Fast egendom som inte hänförs till byggnad eller trädgård tex 
gator, broar

 Data

 Terrorism

 Dammgenombrott

 Mögel



Försäkrade skadehändelser (risker)

Egendom

 Brand

 Inbrott

 Vatten

 Rån

Glas

 Egna transporter

 Kyl och frys

Tillägg

Maskin

Allrisk

Avbrotts-, Extrakostnads-
& Hyresförlust

Byggherre- entreprenad



Försäkrade skadehändelser (risker)

Brand

• Brand (eld som kommit lös)

• Explosion

• Åsknedslag

• Elfenomen

• Sotutströmning

• Storm



Försäkrade skadehändelser (risker)

Inbrott

• Någon brutit sig in eller tagit sig in med hjälp 
av nyckel som åtkommits genom stöld eller 
inbrott.

Vatten

• Med vatten förstås skada genom oförutsedd 
utströmning av vatten eller annan vätska.

Undantag 



Försäkrade skadehändelser (risker)

Maskin
• (Byggnad) eller föremål
• Plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller 

förlust som inte omfattas av övrig 
egendomsförsäkring.

• Försäkringsbelopp fullvärde

Undantag
• Förbrukningsartiklar
• Slitage 



Försäkrade skadehändelser (risker)

Allrisk

• Byggnad eller föremål

• Arbetsområde vid entreprenad

• Plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller 
förlust som inte omfattas av övrig 
Egendomsförsäkring

• ”Allt är försäkrat”

Undantag

• Naturligtvis många undantag



(Dock inte vid stöt mot mark)



Byggherre- & entreprenad-
verksamhet

Basprincip

• Kommunen är alltid byggherre

• Ovanligt med arbeten i egen regi

• Skyddet subsidiärt som standard:

– Försäkringskrav vid upphandling

– Ändringar i ABT06 via AF



Försäkringsbelopp och självrisk

• Egendom, 5 Mkr första risk

• Hjälpmedel, 500 000 första risk

• ROT, 5 Mkr första risk

• Ansvar:

– Person- och sakskada, 10 Mkr

– Ren förmögenhetsskada, 1 Mkr

– Skada till följd av grundvattenändringar, 1 Mkr

• Självrisk 1 bb



Villkor - Entreprenad

• Egendom på arbetsområde

• När försäkringen gäller

– Entreprenadtid

– Provdrift upp till 4 veckor (montage)

– Garantitid

• 5 år för fel som upptäcks

• 6 år vid avhjälpande av fel



Försäkrad egendom

• Arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom

• Tilläggsavtal för:
– Konsortier

– ”Våta” arbeten

– Tunnlar och broar

– Vissa typer av hjälpmedel
• Motorfordon

• Gräv och schakt

• Kranar



Undantag - Egendom

• Skadehändelser av typen

– Medvetet risktagande

– Förmögenhetsbrott

– Gradvis förändring

– Fel & brist

– Användbarhet

– Dataförlust
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Följdskador - typer

Avbrottsförsäkring
gäller för avbrott i verksamheten till följd av under 
försäkringstiden inträffad egendomsskada

Generellt
• inte så aktuellt för kommuner utan mer för 

tillverkande företag
• ersätter fasta kostnader och vinst vid avbrott 

under ansvarstid
• karens



Följdskador - typer

Hyresförlust 

• Hyra eller nedsättning av hyran

• Minskat med minskade kostnader för 
uppvärmning belysning mm



Följdskador - typer

Extrakostnadsförsäkring 

Skäliga extrakostnader för ofrånkomliga åtgärder att 
upprätthålla verksamheten

• Extrakostnadsförsäkring vid smittsam sjukdom

• Extrakostnadsförsäkring för alternativ 
vatttenleverans

• Avbrottsförsäkring i verksamheten - kommun

Karens, undantag m m



Egendomsskador anmäls till:

Crawford & Company AB 
Box 6044 
171 06 Solna 

Skadeanmälan dagtid: 08 – 514 200 00 

Skadeanmälningsblankett hämtas från: www.srfab.net eller 
www.crawco.se

Skadeanmälan per e-post: skadecenter@crawco.se

mailto:skadecenter@crawco.se


Elektriska nämnden

• Avtal mellan alla försäkringsbolag och EN

• Regelbunden besiktning av vissa objekt

• För kommuner:

– Kalkylvärde per objekt > 500 bb (c:a 21,4 MSEK)

– Skolor, förskolor, vårdanläggningar, äldreboenden, 
samlingslokaler

• Varför?

– Ansvar enligt Ellagen 
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Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som 
framställs mot kommunen till följd av inträffad 
person- eller sakskada. Gäller även för vissa 
förmögenhetsskador.

Gäller inom EU

Tjänsteresa gäller i hela världen



• allmän ansvarsregel: 2 kap. 1 § skadeståndslagen

"Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
vållar personskada eller sakskada skall ersätta 
skadan".

• man ska ha vållat skada 

• man ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös

• skadan ska vara på person eller sak.

https://lagen.nu/1972:207#K2P1


Omfattning:

• all verksamhet som försäkringstagaren bedriver, 
anordnar eller medverkar i, dock endast till den del 
försäkringstagaren ansvarar för detta.

• försäkringsbelopp 50 MSEK/skada, 100 MSEK/ÅR
– separata beslut från Danderyd, Vaxholm, Värmdö och                 

Österåker 10 MSEK/skada, 20 MSEK/år

• självrisk 1 prisbasbelopp (pbb) = 44 500 år 2013





Olika typer av ansvarsförsäkringar

• Patientansvarsförsäkring, Patientskadelagen

• Särskilda ränte- och rättegångskostnader

• Skada orsakad av elever eller annan 

• Nyckelförlust

• Omhändertagen egendom

• Konsultansvar



forts.

• Ren förmögenhetsskada:

- Personuppgiftslagen (PUL)

- Myndighetsutövning

- Plan- och bygglagen (PBL)

- Lekmannarevisorer, (ABL) 

- Felaktiga upplysningar och råd

- Lagen om offentlig upphandling (LOU)





Inträffandeteorin

Problem – ren förmögenhetsskada vid 
myndighetsutövning

• Vid myndighetsutövningen, när beslut fattas?

• När en ekonomisk konsekvens uppstår?

• När skadelidande agerar?



forts.
• Skada orsakad av vårdtagare,

särskilt myndighetsbeslut enligt

– Socialtjänstlagen (SOL)
– Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)
– Lag om vård av missbrukare (LVM)
– Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade(LSS) 



HD-dom 27 mars 2013

• Landskrona – LVU-placerad ungdom



Övriga försäkringar

• Förmögenhetsbrott

• Rättsskyddsförsäkring miljöbrott 

• Krisförsäkring

• Besöksolycksfall

• VD- och styrelseansvar



Ansvar - undantag

• Uppsåt och risktagande

• Skada på egen egendom

• Känd eller förutsebar miljöskada

• Nederbördsskada

• Utfästelse och garanti

• Arbetsskador



Skadeståndskrav

• Om någon kräver skadestånd
– medge inte något ansvar
– svara att ni anmäler kravet till ert försäkringsbolag för                                     

utredning
– begär skriftlig dokumentation, foto mm

• Försäkringsbolagets åtagande
– utreda om skadestånd föreligger
– förhandla med skadelidande
– föra försäkringstagarens talan vid rättegång
– betala skadestånd



Ansvarsskador anmäls till:

Crawford & Company AB 
Box 6044 
171 06 Solna 

Skadeanmälan dagtid: 08 – 514 200 00 

Skadeanmälningsblankett hämtas från: www.srfab.net eller 
www.crawco.se

Skadeanmälan per e-post: skadecenter@crawco.se

mailto:skadecenter@crawco.se
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Kollektiv olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är den kroppsskada 

som den försäkrade ofrivilligt drabbats av 

genom en plötslig yttre händelse (ett 

utifrån kommande våld mot kroppen) 



• gäller för olycksfallsskada för de kategorier 
respektive kommun har angett till SRF, som 
t.ex:

- Förskolebarn och skolelever
- Omsorgstagare enligt särskilt myndighetsbeslut
- Övriga grupper

• kommunen bestämmer verksamhetstid eller 
heltid 

• gäller inte för sjukdom



Omfattning:

• läke- och tandskadekostnader

• resekostnader och merkostnader

• personliga tillhörigheter rehabiliteringskostnader, 
hjälpmedel 

• vid medicinsk invaliditet < 50 %,
vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet 
> 50 %                   



forts.

• dödsfall p.g.a. olycksfall 

• sveda och värk, vanprydande ärr, kristerapi 

• dödsfall oavsett orsak t.o.m. 25 års ålder

• smitta HIV och hepatit



Tilläggsskydd

• Lyte och men 

• Sjukhusvård till 18 års ålder 



Storskada just nu

• Dykolycka, bruten nacke vid dykning

- Skadekostnad f.n. uppskattad till 1 335 000 



Kollektiv olycksfallsskada anmäls till:

Sverigeskador AB
Box 2080 
372 02 KALLINGE 
E-post srf@sverigeskador.se

Tfn 0457 - 794 91

Skador före 2013-01-01 anmäls till ERV.

mailto:srf@sverigeskador.se
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Tjänstereseförsäkring

• Med tjänsteresa avses en resa eller ett 
uppdrag som görs utanför den ordinarie 
arbetsplatsen. Gäller för resa både inom och 
utom verksamhetsorten

• Tjänsteresan ska vara beordrad och bekostad 
av arbetsgivaren men gäller även om den 
bekostas av annan.





Försäkrade

Gäller för:

• Anställda/förtroendevalda/praktikanter/perso
ner utsedda av kommunen som företar 
tjänsteresa för kommunens räkning

• Elever tillhörande kommunens grund-
/gymnasie- och friskolor för resor och praktik i 
skolans regi eller för resor och praktik som är 
sanktionerad av skolan
(gäller subsidiärt för skolelever)



• Gäller i hela världen utom länder UD avråder 
att resa till

• Ingen självrisk förutom rättsskyddsförsäkring, 
20 % av kostnaden dock lägst 1 000 kr

• Försäkrings- och servicekort tas med på 
utlandsresan, kontakta SRF



Travel Insurance Card



• Omfattning

• Sjukdom och olycksfall

• Invaliditets- och dödsfallsersättning

• Reseavbrott

• Ersättares resa – ny resa

• Kristerapi

• Ersättning vid kidnappning



forts.

• Bagageskydd

• Försening

• Trygghetspaket

• Ansvarsskydd

• Rättsskydd

• Överfallsskydd

• Självriskskydd



Tillägg

• Avbeställningsskydd

• Business Visitor, (besöksolycksfall)



Skada tjänstereseförsäkringen 
anmäls till:

ERV Företagsskador 
Box 1 
172 13 Sundbyberg 

e-post corporateclaims@erv.se, 
tfn 0770-456 900 

• Vid allvarligt sjukdoms- eller olycksfall 
kontakta ERVs larmcentral som är öppen 
dygnet runt, året om, tfn 0770-456 919

mailto:corporateclaims@erv.se
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Motorfordonsförsäkring

• De flesta motorfordon måste enligt 
trafikskadelagen ha en trafikförsäkring

• Gäller alla fordon som är registreringspliktiga, 
som t.ex. personbilar, mc, mopeder, 
snöskotrar, fyrhjulingar, bussar och traktorer 
och även EU-mopeder , klass 1



Omfattning

• trafikförsäkring (är obligatorisk),

• delkaskoförsäkring ger ett skydd för bland 
annat brand-, stöld, -glas och maskinskador på 
det egna fordonet samt räddning och 
rättskydd samt

• vagnskadeförsäkring - gäller för skador på det 
egna fordonet som inte har vållats av annan.



Omfattning

• Gäller för skador på fordon

• Gäller till den del denne bär risken för skada på eller 
förlust av försäkrat fordon

• Gäller i länder som är anslutna till ”gröna 
kortområdet”

• Trafikförsäkringen gäller i hela världen



forts.

• Trafikförsäkring, Helförsäkring

• Vagnskadeförsäkring ingår utan anmälan samt när 
vagnskadegaranti för personbil upphör

• Registreringspliktiga fordon ingår automatiskt

• Oregistrerade fordon anmäls vid årets början

• Självrisker - varierande





Motorfordonsskador anmäls till:
Crawford & Company (Sweden) AB 
Motorskadeavdelningen
Box 6044
171 06 Solna 
e-post bilskador.zurich@crawco.se, 
Tfn 08-514 200 00, fax 08-514 200 29 (utom garantiskador) 
Garantiskador
Regleras av respektive märkesförsäkring 

Personskadereglering
Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige 
Box 5069 
102 42 Stockholm 
Personskadegruppen tfn 08-579 33 000 

Vid bärgning Assistanskåren tfn 020-912 912 

Vid utlandsskada SOS-international tfn +45 70 10 50 50

mailto:bilskador.zurich@crawco.se
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Skadedjurssanering

• Det finns många situationer där man själv inte 
vill ta hand om uppkomna olägenheter.



Omfattning

• Skadedjurssanering

• Försäkring för husbock- och hästmyra 

• Försäkring för sanering efter dödsfall 



Tilläggsskydd

• Vägglöss

• Skadedjurskontroll och förebyggande 

besiktning

• Fågelsäkring och omhändertagande av 

djurkadaver



Undantag

• Lokaler där livsmedelshanterande verksamhet 
bedrivs ingår inte

• Enligt livsmedelslagstiftningen - egentillsyn



Skador skadedjurssanering anmäls till:

• Nomor AB (publ)
Bergshauptmansgatan 58
791 61 Falun

• Tfn.0771-122 300. 

• Växelnummer: 0771-122 300

• Kundtjänsten har öppet vardagar kl. 07.00-17.00

• www.nomor.se/kontakt

http://www.bomor.se/kontakt
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Skador

• Ett captive agerar alltid för sina ägares bästa, 
inte för sitt eget

• Intern process minimerar dispyter

• Återförsäkrare kommer ibland in i bilden

• Sub-optimeringar måste hanteras



Skadehantering

• Karin Dellenholt, skadeansvarig, 08-4129745

• Kommun- och företagsförsäkringar
– Crawford & Co

• Kollektiv olycksfall
– Sverigeskador AB

• Motor
– Zurich

• Tjänsteresa
– ERV



Rutin

• Kontaktuppgifter på hemsidan

• Länka alltid dit

• Skaderegleraren bekräftar alltid att ärendet är 
mottaget

• Skador under självrisk – vid behov



När och varför händer skador?

• Utfall är slumpmässigt och därför helt 
oförutsebart

• Socio-ekonomiska faktorer av mindre betydelse

• Runt 400 skolbränder per år, 50% anlagda

Inga skador betyder 
inte

att ingenting kommer att hända



Skador – totalt per år
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Storleksintervall – för egen räkning
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Geografisk spridning



Skador per verksamhet
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Skador per skadetyp
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Vattenledningar

När Verksamhet Orsak Kostnad (Mkr)

110701 Sporthall Rost 1,0

120206 Skola Frysning 4,5

121220 Skola Rörkoppling 6,0

130120 Förskola Rörkoppling 5,5

130204 Skola Frysning 6,0

130128 Skola Anlagd 1,0

130325 Förskola Röravslut 1,8

120901 1,0

130120 1,0

27,8



Motor 2009 – 2013
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Olycksfall 2009 – 2013 
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Åtgärder

Förhindra

UpptäckaBegränsa

Brandlarm 2014

Vattenledningsskydd 2015



Riskbesiktningar

• Objektsbeskrivning

• Byggnationssätt

• Byggnadsbeskrivning, ytor, byggnadsår

• Externa besiktningar:  el, brandlarm,sprinkler, brandtillsyn

• Brandskyddsdokumentation

• SBA verksamhet samt fastighet

• Brandskyddsutbildning all personal

• Räddningstjänstens insatstider

• Tekniska skydd:  brandlarm,sprinkler, inbrott, kamera

• Släckutrustning, brandsektionering, brandventilation

• Bevakning

• Heta arbeten

• Speciella risker

• Omgivning

• Skadehistorik

• Åtgärdslistor med bilder



Riskbesiktningar

• Försäkringsbelopp och EML
EML= Estimated maximum loss
Är till för våra återförsäkrare och innebär en tänkt brand på den plats i 
byggnaden som ger största tänkbara skada.

Brandlarm och sprinkler fungerar inte samt två branddörrar står öppna till 
angränsande brandceller

Skador på byggnad, innehåll, extrakostnader samt hyresförlust läggs ihop till 
ett totalt EML belopp

Där för är det viktigt att kommunernas fastighetslistor stämmer



Brandlarm

• Utrymningslarm

– Automatiskt

– Manuellt

• Automatiskt brandlarm vidarekopplat 

• Kombilarm, dvs gemensam centralapparat 
med ett annat larm som inbrottslarm.



SRF krav från 2015 brandlarm

• Anläggarintyg och aktuell orienteringsritning

• Revisionsbesiktning varje år

• Automatiskt brandlarm eller kombilarm kopplat direkt till 
räddningstjänst eller larmcentral utanför verksamhetstid

• Vad som ska larmas beror på vilken verksamhet

• Ansvaret hos fastighetsägaren



Tekniska krav

• SBF 110

– Alla ytor är försedda med detektorer

• SBF 110 Bil. A

– Detektorer endast i vissa utrymmen



Verksamheter

• SBF 110

– Vård

– Äldreboende

– Övrigt där det finns 
problem med utrymning

• SBF 110 bil. A

– Skola

– Förskola

– Idrottsanläggningar

– Samlingslokaler



Tidplan

• 1 januari 2015

• Avsteg i samråd med SRF

• Kraftigt förhöjd självrisk vid avvikelse



Vattenskador

Mycket vattenskador senare år vilket medför att 
vi måste finna nya åtgärder för att minska dessa
• Avstängningsventil som stänger av inkommande vatten när 

brandlarm eller inbrottslarm aktiveras efter verksamhetstid

• Problemet är hur länge verksamhetstiden är i vissa 
verksamheter



Kommande riktlinjer
Huvudområde Ämne

Byggnadsteknik Byggnadsklasser

Utrymning

Brandceller

Ventilation

Drifttekniska system

Bärförmåga

Verksamhetsklasser

Brand Larmsystem

Räddningstjänst

Fasta släckanläggningar

Anlagd brand

Ordning och reda

SBA

Inbrott Larm

Lås

Skalskydd

Punktskydd

Värdeskåp

Nyckelhantering

Vatten Larm

Avstängningsskydd
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Tack!

Heja Sverige!


