
 

 

Försäkrings AB Göta Lejon 

 
  

goteborg.se  

 

Skadeanalys 2020 

Årsstatistik och analys av brandhändelser inom 

Göteborgs Stad 

2021-03-30 

 



 

 

Skadeanalys 2020 2 (18) 

Årsstatistik och analys av brandhändelser inom Göteborgs Stad  

Göteborgs Stad, Försäkrings AB Göta Lejon 2021-03-30 

Sammanfattning 
Göta Lejon sammanställer varje år skadekostnader över och under självrisk för 

samtliga förvaltningar och bolag i staden. Skador under självrisk betalar 

förvaltningar och bolag själva medan de över självrisk betalas av Göta Lejon 

och en viss del av de återförsäkringsbolag som staden upphandlar. 

Skadekostnaderna under självrisk för år 2020 var 190 mkr vilket är ca 16 mkr 

högre än 2019. Den enskilt största posten är skador orsakade av vatten. I denna 

kategori ingår både invändigt läckage från ledning och utifrån kommande 

vatten. Dessa skador kostade cirka 83 mkr och står för 43 procent av 

skadekostnaderna under självrisk. Den näst största posten är övriga skador som 

kostade ca 53 mkr och står för 28 procent av de totala kostnaderna. Glaskross, 

klotter och vandalisering kostade tillsammans 38 mkr vilket är 20 procent av de 

totala skadekostnaderna under självrisk. 

Kostnaden för vattenskador ökar 

Skadekostnaderna under självrisk har ökat med 45 mkr under de senaste fyra 

åren. Den tydligaste ökningen står vattenskadorna för. De ökade från att 2012 

kosta 50 mkr till att 2020 kosta 80 mkr. Även kategorin övriga skador har ökat 

under denna tidsperiod. Kostnaderna för glaskross, klotter och vandalisering har 

legat relativt stabilt över tid.  

Skador över självrisk kostade 163 mkr. Skador orsakade av vatten står för 42 

procent av skadekostnaderna. Brandskador står för 38 procent och övriga skador 

för 17 procent.  

Totala skadekostnaden i staden har ökat stadigt sedan 2017 

Den totala skadekostnaden 2020 uppgick till 353 mkr vilket är 53 mkr högre än 

föregående år. Stadens totala skadekostnader för egendomsskador har ökat 

stadigt sedan 2017 då kostnaden var 219 mkr. Även om kostnaderna för skador 

orsakade av vatten minskade jämfört med 2020 så bör det noteras att dessa 

kostnader ökat med ca 100 mkr från 2015 till 2020. Vattenskador orsakar stora 

kostnader både över och under självrisk. Göta Lejon rekommenderar därför 

stadens förvaltningar att systematiskt ta sig an denna frågeställning. Det är 

viktigt att inträffade skador inte bara åtgärdas utan även analyseras så att 

förebyggande åtgärder kan vidtas på fastigheter och anläggningar där liknande 

skador kan uppstå. 

Antalet bränder i stadens fastigheter var förhållandevis lågt under 2020. 

Framförallt var antalet skolbränder få. Även kostnaderna har varit låga åren 

2017–2020. Samtidigt ökade antalet bränder i de bostadsfastigheter Göta Lejon 

försäkrar. Det är möjligt att utfallet hänger ihop med det faktum att många 

skolor har behövt bedriva distansundervisning med färre elever på plats, 

samtidigt som många människor har behövt hålla sig hemma i större 

utsträckning än tidigare och arbetat på distans.  
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1 Skadeanalys för Göteborgs 
stad 
Göta Lejon har i uppdrag att redovisa stadens totala skadekostnader. 

Bolaget samlar därför varje år in uppgifter om egendomsskador och 

kostnaderna för dessa från samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs 

Stad. 

De flesta av Göta Lejons kunder har två eller fem prisbasbelopp i 

självrisk. Skador som överstiger denna nivå rapporteras till Göta Lejon 

och handläggs som försäkringsskador i försäkringssystemet Insman. Ett 

par av Göta Lejons kunder har ett stop loss-avtal vilket innebär att 

försäkringsersättning beror på det sammanlagda skadeutfallet under året. 

Skador som överstiger en förutbestämd avräkningsnivå rapporteras till 

Göta Lejon. Dessa skador handläggs men ersättning beror på 

skadeutfallet för hela året. 

Förvaltningar och bolag redovisar själva till Göta Lejon kostnaden för 

skador under självrisk eller avräkningsnivå. Beroende på 

försäkringslösning ligger denna gräns på antingen 2–5 basbelopp, 

250 000 kr eller 1 000 000 kr. För skador som överstiger denna nivå, för 

respektive förvaltning eller bolag, hämtar Göta Lejon uppgifter i stadens 

försäkringssystem. För enkelhetens skull benämns i denna rapport som 

skador under självrisk eller avräkningsnivå för ”under självrisk” och 

skador över självrisk eller avräkningsnivå för ”över självrisk”. 

Göta Lejon sammanställer uppgifterna till en årsstatistik enligt nedan: 

• Skadekostnad under självrisk (förvaltningarnas och bolagens egna 

uppgifter)  

• Skadekostnad över självrisk, från Insman 

• Total skadekostnad, summan av förvaltningarnas och bolagens 

egna uppgifter samt uppgifter från Insman 

 

Årsstatistiken visar hur skadekostnaderna för 

egendomsskador i Göteborgs Stad utvecklar sig 

över tid och fördelas mellan olika skadetyper. 

Årsstatistiken används bara för detta ändamål, 

och inte i jämförelse med andra redovisningar av 

skador. Göta Lejons bolagsredovisning av 

skador redovisar kostnader från andra nivåer än 

vad årsstatistiken gör. Årsstatistiken är dessutom 

en ögonblicksbild som exempelvis inte tar 

hänsyn till förändrad reservsättning. Detta gör 

att siffrorna skiljer sig från de i 

skaderedovisningen för bolaget. 

Det kan också finnas variationer i hur förvaltningar och bolag bokför och 

inhämtar skadekostnader under självrisk. Dessa felkällor är utanför Göta 

Lejons kontroll. 

Insman är Göta Lejons 

försäkringssystem. 

Systemet håller bland 

annat ordning på: 

• Försäkrade objekt 

• Skadereglering 

• Förvaltningarnas och 
bolagens försäkringar 
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Total sammanställning av samtliga uppgifter återfinns i bilagan 

”Årsstatistik 2020” och baseras på uppgifter från 55 av 62 rapporterande 

förvaltningar/bolag. 

1.1 Sammanställning av skadekostnader under 
självrisk 

Skadekostnaderna under självrisk var 190 mkr vilket är ca 16 mkr högre 

än 2019. Detta innebär att kostnaderna har ökat med 45 mkr under de 

senaste fyra åren.  

 

Figur 1: Skadekostnader under självrisk för hela staden 2016–2020. 

En illustration över skadekostnadernas fördelning per skadetyp återfinns i 

Figur 2. De enskilt största posterna är skador orsakade av vatten samt 

övriga skador.  

 

Figur 2: Skadekostnader under självrisk 2020 fördelat per skadetyp. 

I Tabell 1 återfinns en detaljerad redovisning av skadekostnadernas 

storlek, andel och förändring jämfört med 2019. Bakom den totala 
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ökningen på ca 16 mkr ligger en stor ökning avseende övriga skador samt 

en stor minskning av vattenskador.  

Tabell 1: Skadekostnader under självrisk 2020, hela staden. 

 
Vatten-

skador 

Övriga 

skador 

Glaskross, 

klotter och 

vandalisering 

Stöld och 

inbrott 
Brand Larm Totalt 

Kostnad (kr) 82 553 089  52 626 013 38 120 502 6 606 361 3 844 640 6 146 628 189 897 232 

Andel av 

total 
43% 28% 20% 3% 2% 3% 100% 

Förändring 

(kr) jämfört 

med 2019 

-24 186 350 +31 859 829 +3 986 901 +1 049 503 -635 949 +3 535 607 +15 609 540 

 

Den enskilt största posten är skador orsakade av vatten. I denna kategori 

ingår både invändigt läckage från ledning och utifrån kommande vatten. 

Dessa skador kostade cirka 83 mkr och står för 43 procent av 

skadekostnaderna under självrisk. Kostnaderna minskade med 23 mkr 

jämfört med 2019 vilket är en stor minskning. Det bör dock i 

sammanhanget noteras att denna skadekategori ökade mycket stort under 

2019, se Figur 4. Hårdast drabbade av vattenskador är förvaltningar och 

bolag med stora fastighetsbestånd, se Fel! Hittar inte referenskälla.. De 

tre största bostadsbolagen har alla skador över 10 mkr. 

Lokalförvaltningen och Higab har skadekostnader i storleksklassen 2–6 

mkr. Tre förvaltningar utan fastighetsbestånd: Social Resursförvaltning, 

Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har skadekostnader 

mellan 150 000 – 400 000 kr. 

 

Tabell 2: Skador orsakade av vatten – förvaltningar och bolag med högst kostnader under 

självrisk. 

Förvaltning/Bolag Vattenskador - kostnad under självrisk 

Bostads AB Poseidon 37 031 270 kr 

Familjebostäder 21 967 000 kr 

Bostadsbolaget 13 928 754 kr 

Lokalförvaltningen 6 241 000 kr 

Higab 1 989 897 kr 

Gårdstensbostäder 523 467 kr 

Social Resursförvaltning 388 423 kr 

Förskoleförvaltningen 223 853 kr 

Grundskoleförvaltningen 161 000 kr 

 

Den näst största posten är övriga skador vilka kostade ca 53 mkr och 

därmed står för 28 procent av de totala kostnaderna. Detta utgör en 

brokig samling skador: t ex skador på egendom till följd av trafik, 

maskinskador och grävskador. Högst kostnader för övriga skador har 

Göteborg Energi och Trafikkontoret som har kostnader på ca 18 
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respektive 27 mkr. Vanliga skadetyper är påkörd egendom, grävskador 

och skador i samband med entreprenad; kostnader som kan komma att 

återkrävas av vållande part.  

Tabell 3: Övriga skador – förvaltningar och bolag med högst kostnader under självrisk. 

Förvaltning/Bolag Övriga skador - kostnad under självrisk 

Göteborg Energi AB 27 442 862 kr 

Trafikkontoret 17 592 907 kr 

Bostadsbolaget 3 833 389 kr 

Bostads AB Poseidon 1 106 717 kr 

Higab 637 910 kr 

Social Resursförvaltning 461 878 kr 

Lokalförvaltningen 435 000 kr 

Göteborgs Hamn 400 000kr 

 

Glaskross, klotter och vandalisering kostade tillsammans 38 mkr vilket 

utgör 20 procent av de totala skadekostnaderna under självrisk. När det 

gäller kostnader för klotter så är detta i många fall kostnader för det 

klottersaneringsavtal som förvaltningen/bolaget har.  

Tabell 4: Glaskross, klotter och vandalisering – förvaltningar och bolag med högst kostnader 

under självrisk. 

Förvaltning/Bolag Glaskross, klotter och vandalisering - 

kostnad under självrisk 

Trafikkontoret 7 119 852 kr 

Göteborgs Spårvägar AB 

(inkl Ringlinjen) 

5 593 200 kr 

Bostadsbolaget 5 267 729 kr 

Grundskoleförvaltningen 4 940 000 kr  

Bostads AB Poseidon 4 634 275 kr 

Lokalförvaltningen 2 567 000 kr 

Familjebostäder 2 004 000 kr 

Social resursförvaltning 1 284 518 kr 

Göteborg Energi AB 947 374 kr 

 

1.1.1 Skadekostnadernas utveckling 

Skadekostnadernas utveckling år 2012–2020 visas i  Figur 3. 2014 låg 

skadekostnaderna under självrisk på ca 120 mkr. Sedan dess har 
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kostnaderna ökat, med undantag för 2016.  

 

Figur 3: Skadekostnader under självrisk 2012-2020. 

I Figur 4 visas hur respektive skadekategori förändrats över tid. Den 

tydligaste ökningen står skador orsakade av vatten för. Dessa skador 

ökade från att 2012 kosta 50 mkr till att 2020 kosta 80 mkr. 2019 kostade 

skadorna över 100 mkr. Även kategorin övriga skador har ökat under 

denna tidsperiod, dock inte lika mycket som vattenskadorna. 

Kostnaderna för övriga skador mer än fördubblades 2020.  
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Figur 4: Skadekostnader under självrisk 2012-2020. 

Kostnaderna för glaskross, klotter och vandalisering skador har legat 

relativt stabilt över tid och har kostat omkring 35 mkr varje år sedan 

2013.  

Bränder, stöld, inbrott och larm står totalt sett för låga kostnader över 

självrisk. Kostnaderna för bränder har t o m sjunkit sedan 2016. 

Kostnaderna för larm i det närmaste tredubblades 2020 men utgör 

fortfarande endast 3 procent av de totala skadekostnaderna under 

självrisk.  

1.1.2 Förvaltningar och bolag med högst skadekostnader 

under självrisk 

Högre skadekostnader under självrisk rapporteras av tre av 

bostadsbolagen, Göteborg Energi och Trafikkontoret. Dessa har 

kostnader från ca 25 mkr och uppåt. 

För Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder är det skador orsakade 

av vatten som främst ligger bakom de höga skadekostnaderna. För 

Göteborg Energi och Trafikkontoret är det istället övriga skador.  

Störst ökning i skadekostnader under självrisk har Göteborg Energi, 

Poseidon och Trafikkontoret. Störst minskning i skadekostnader stod 

Bostadsbolaget för. Skillnaderna i skadekostnad under självrisk är i vissa 

fall så pass stora att det är relevant att fråga sig om skillnaden till stor del 

beror på förändrade rapporteringsrutiner.  
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Figur 5: Förvaltningar och bolag med totala skadekostnader, under självrisk, överstigande 500 

000 kr. 

1.2 Förvaltningarnas och bolagens 
skadekostnader över självrisk 

Den totala skadekostnaden för skador över självrisk (för de fyra 

bostadsbolagen avses här skador överstigande 250 000 kr) ligger 37 mkr 

högre än föregående år, cirka 163 mkr jämfört med 126 mkr 2019. 

Stora skadekostnader över självrisk (sammanlagt över 5 mkr) har 

framförallt Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Göteborg Energi, 

Lokalförvaltningen, Älvstranden Utveckling, Renova och Higab. 

Under 2020 står skador orsakade av vatten för 42 procent av 

skadekostnaderna för skador över självrisk. Brandskador står för 38 

procent och övriga skador för 17 procent. Övriga skador består 

huvudsakligen av maskinskador och stormrelaterade skador av tak. 

1.3 Sammanställning totalt 

Den totala skadekostnaden, dvs skador både över och under självrisk, 

2020 uppgick till 353 mkr vilket är 53 mkr högre än föregående år. Det 

innebär att stadens totala skadekostnader för egendomsskador stadigt 

ökat sedan 2017. 
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Figur 6: Totala kostnader för egendomsskador i Göteborgs Stad under åren 2015 till 2020, 

fördelat på över respektive under självrisk. 

Förhållandet mellan skadekostnader över och under självrisk har 

förändrats något de senaste åren. Åren 2016 till 2018 stod skador under 

självrisk för ca två tredjedelar av de totala skadekostnaderna. De senaste 

två åren har förhållandet utjämnats. Skador under självrisk stod 2020 för 

54 procent av de totala skadekostnaderna.  

Olika typer av vattenskador kostade 2020 totalt drygt 150 mkr. Övriga 

skador kostade 81 mkr och brandskador 65 mkr. När den totala 

kostnaden för egendomsskador, både över och under självrisk, läggs ihop 

så märks att brandskador och vattenskador över tid står för närmare 60–

70 procent. Detta illustreras i Figur 7.  

 

Figur 7: Kostnadsfördelning per skadetyp åren 2013-2020. 
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En samlad analys av totala skadekostnaden, över och under självrisk, 

visar att bränder över tid är den huvudsakliga orsaken till stora enskilda 

skadekostnader, men de står inte för den största andelen av den totala 

skadekostnaden. Den största andelen står istället vattenskadorna för 

eftersom de ger stora kostnader både över och under självrisk. 

När det gäller skador orsakade av vatten så gick kostnaderna under 

självrisk ner under 2020. Samtidigt steg kostnaderna över självrisk för 

dessa skador. Sett över tid har kostnaderna för vattenskador ökat med ca 

100 mkr från 2015 till 2020. 

 

Figur 8: Total skadekostnad (mkr) för brand och vatten under åren 2012-2020. 

Kostnader relaterade till brott såsom skadegörelse, stöld och inbrott 

orsakar också stora kostnader totalt sett men dessa händelser är 

huvudsakligen under självrisk. 2020 kostade dessa skador knappt 50 mkr. 

Av dessa var 4 mkr över självrisk.   

1.4 Sammanfattande kommentarer 

Skadeutvecklingen har under flera år visat på stadig trend med ökande 

vattenskador. Det är en oroande utveckling som sannolikt har samband 

med ålder på installationer och i många fall eftersatt underhåll. För att 

minska dessa kostnader är det mycket viktigt att arbeta med 

förebyggande åtgärder. Göta Lejon rekommenderar stadens förvaltningar 

att systematiskt ta sig an denna frågeställning. Inträffade skador bör inte 

bara åtgärdas utan de bör också analyseras och så att förebyggande 

åtgärder kan vidtas på fastigheter och anläggningar där liknande skador 

kan uppstå. 

Göta Lejon uppmanar även stadens förvaltningar och bolag att utvärdera 

de förutsättningar man har att bevaka och analysera skadekostnader 

under självrisk. Ju bättre kunskap som finns om uppkomna kostnader, 

desto bättre förutsättningar finns naturligtvis för att vidta rätt åtgärder.  
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2 Analys av brandhändelser 
Av stor betydelse för det skadeförebyggande arbetet är kunskapen om 

vad det är som inträffar, händelsernas orsaker och kostnader. Göta Lejon 

arbetar därför aktivt med analysarbete och uppföljning av skador och 

händelser inom alla försäkringsområden. 

2.1 Brandstatistik, exklusive 
Framtidenkoncernen 

Göta Lejon analyserar månadsvis statistik baserad på Räddningstjänstens 

insatsrapporter. Objekt som försäkras av Göta Lejon väljs ut bland 

rapporterna och statistik om brandtillbud tas fram. I statistiken ingår både 

bränder som rapporterats som försäkringsskador och mindre händelser 

som orsakat liten eller ingen skada. Den kostnad som redovisas nedan 

baseras på verklig skadekostnad avseende de händelser som orsakat en 

försäkringsskada. För de mindre händelserna har skadekostnaden 

uppskattats av Göta Lejon. I den totala uppskattade skadekostnaden är 

således felmarginalen liten. 

En sammanställning av samtliga bränder 2020 återfinns i Tabell 5. 

Vid årets slut hade 83 brandincidenter 

inträffat i egendom tillhörande Göta 

Lejons kunder. Framtidenkoncernens 

bostadsfastigheter är ej inräknade i denna 

sammanställning. Av dessa händelser var 

54 (65 procent) orsakade av mänsklig 

handling. Av dessa var i sin tur 21 

bränder orsakade av mänsklig handling 

med avsikt. Det innebär att en fjärdedel 

av samtliga bränder var orsakade av 

mänsklig handling med avsikt. 61 procent 

av bränderna larmades med hjälp av 

brandlarm som är direktkopplade till 

larmcentral.  

Den totala kostnaden för bränderna ligger på 27 mkr. Under året 

inträffade 12 bränder som hade en skadekostnad överstigande fem 

basbelopp. En av bränderna uppgick till 10 mkr.  

 

Anlagd brand? 

Räddningstjänsten 
kategoriserar bland annat 
om händelser är 
orsakade av mänsklig 
handling med avsikt, eller 
mänsklig handling utan 
avsikt. Det tidigare 
använda begreppet 
anlagd brand används 
därför inte längre i denna 
rapport.  
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Tabell 5: Sammanställning av bränder 2020 i objekt försäkrade av Göta Lejon, exkl Framtidens 

fastigheter. Sammanställningen baseras på indata från Räddningstjänsten. 

Verksamhet 

Totalt 

antal 

händelser 

Andel av 

totalt antal 

händelser 

Uppskattad 

skadekostnad 

(kr) 

Antal 

orsakade 

av 

mänsklig 

handling 

Antal orsakade 

av mänsklig 

handling med 

avsikt 

Upptäckt av 

automatlarm 

Skola 20 24% 793 825 14 11 17 

Särskilt behovsprövat 

boende 11 13% 17 000 10  9 

Gemensamhets-

boende 10 12% 2 275 960 8 1 7 

Seniorboende 7 8% 42 000 7 1 6 

Kontor, förvaltning 7 8% 3 145 625 2 1 2 

Verkstad/Industri 6 7% 58 500 2 1 2 

Förskola 6 7% 1 356 486 2 1 2 

Annan allmän 

verksamhet 4 5% 735 737 3 3 2 

Idrott, bad, motion 3 4% 302 816 2 1 1 

Kraftverk, värmeverk 3 4% 10 201 759   1 

Handel 2 2% 8 017 000 2 1 1 

Trygghetsboende 1 1% 2 000 1  1 

Sophantering, 

återvinning 1 1% 2 000     

Boende 1 1% 108 000 1    

Lager 1 1% 2 000     

Summa 83 1 27 060 708 54 21 51 

 

Antalet bränder minskade till 83 jämfört med 2019 då motsvarande siffra 

var 116. I Figur 9 visas antalet bränder över en femtonårsperiod. I detta 

diagram märks att 83 bränder är en förhållandevis låg siffra. I medeltal 

har det under denna period inträffat 93 bränder per år. 

 

Figur 9: Antal bränder i objekt försäkrade av Göta Lejon åren 2002-2020. Uppgifterna baseras 

på indata från Räddningstjänsten. 
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Den totala kostnaden för bränder 2020, 27 mkr, kan jämföras med 2019 

då kostnaden var 40 mkr. Vissa år utgör enskilda bränder mycket stora 

skadekostnader, vilket var fallet 2019 när Slottsskogshallen brann. 2020 

var det istället ett tiotal bränder som tillsammans utgjorde den 

huvudsakliga kostnaden. De tre största bränderna kostade 10, 8 

respektive 3,7 mkr. Kostnader för bränder mellan åren 2010 och 2020 

visas i Figur 10. 

 

Figur 10: Kostnad för bränder i objekt försäkrade av Göta Lejon, 2010-2020. Diagrammet 

inkluderar inte bränder i bostäder. 

Under 2020 inträffade 20 bränder på skolor, vilket kan jämföras med 44 

bränder 2019. I kategorin ingår både grundskola, gymnasium och annan 

högre utbildning. Skolbränderna står för 24 procent av totala antalet 

bränder. Av skolbränderna var 55 procent orsakade av mänsklig handling 

med avsikt.  

Antalet skolbränder är det lägsta noterade sedan 2005. Det är dock värt 

att notera att antalet bränder som inte orsakats av mänsklig handling med 

avsikt är den högsta noteringen för perioden. 
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Figur 11: Antal bränder i skolor försäkrade av Göta Lejon, 2005-2020. 

Kostnaderna för skolbränder under året uppgick till ca 800 000 kr. Det 

innebär att kostnaderna för skolbränder hållit sig på en mycket låg nivå 

de senaste fyra åren. 

 

Figur 12: Kostnad för bränder i skolor försäkrade av Göta Lejon 2005-2020. Branden på 

Torslandskolan 2009 är exkluderad från sammanställningen; den kostade mer än 100 mkr. 

2.2 Brandstatistik för Framtidenkoncernen 

På samma sätt som ovan sammanställer Göta Lejon månadsvis statistik 

baserat på Räddningstjänstens insatsrapporter för Framtidenkoncernens 

bostadsfastigheter. De fastigheter som försäkras av Göta Lejon väljs ut 

bland rapporterna och statistik om brandtillbud tas fram. I statistiken 

ingår både bränder som rapporterats som försäkringsskador och mindre 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0

ANTAL SKOLBRÄNDER 2005 - 2020

Antal anlagda (mänsklig handling med avsikt) skolbränder

Antal icke anlagda (mänsklig handling utan avsikt/ej
mänsklig handling) skolbränder

0

2

4

6

8

10

12

2005 2010 2015 2020

KOSTNAD SKOLBRÄNDER (MSEK)



 

 

Skadeanalys 2020 17 (18) 

Årsstatistik och analys av brandhändelser inom Göteborgs Stad  

Göteborgs Stad, Försäkrings AB Göta Lejon 2021-03-30 

händelser som orsakat liten eller ingen skada. Någon uppskattning av 

kostnader görs ej avseende dessa bränder.  

I Framtidenkoncernens fastigheter inträffade 163 brandincidenter under 

2020, vilket kan jämföras med 121 incidenter under 2019. Drygt hälften 

(58 procent) av bränderna startade i kök. Det vanligaste startutrymmet 

var därefter i soprum (9 procent), trapphus (6 procent) och sovrum (5 

procent). 98 procent av samtliga bränder inträffade i så kallat vanligt 

boende (ej trygghetsboende eller andra typer av boenden).  

2.3 Sammanfattande kommentarer 

2020 visade på lågt antal bränder i stadens fastigheter. Framförallt 

minskade de anlagda bränderna stort i skolor och få bränder inträffade. 

Samtidigt ökade antalet bränder i de bostadsfastigheter Göta Lejon 

försäkrar. 2020 var ett speciellt år där många skolor har behövt bedriva 

distansundervisning med färre elever på plats. Många människor har 

behövt hålla sig hemma i större utsträckning än tidigare och arbetat på 

distans. Det är möjligt att detta återspeglas i uppkomsten av bränder. 
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