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1. Inledning 

Brandkåren Attunda arbetar kontinuerligt med riskhantering och har sedan 2004  presenterat riska-
nalyser innehållande fördjupad riskinventering och riskbedömningar för förbundets medlemskom-
muner. 

Alla innevånare ska erhålla ett likvärdigt skydd mot olyckor. 

1.1. Mål och syfte 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en riskanalys vara en del av underlaget till 
handlingsprogrammet. Riskanalysen utgör också ett underlag till Brandkåren Attundas produktions-
mål samt som stöd och vägledning vid verksamhetsplanering. 

Syftet med riskanalysen är i första hand att inventera, beskriva och analysera risk- och säkerhetsni-
vån i förbundets område. Målet är att i riskanalysen åskådliggöra aktuell riskbild inom Brandkåren 
Attundas geografiska område, med jämförelse på regional och nationell nivå. 

Med bakgrund av detta ska de mål och metoder som beskrivs i handlingsprogrammet enligt lag om 
skydd mot olyckor och i våra produktionsmål kunna värderas och bedömas. 

All statistik som presenteras kommer där detta är möjligt att utgå från kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Vidare sortering sker efter de parametrar som kan anses speciellt intressanta för respektive 
olyckstyp. 

Målgruppen för rapporten är främst politiker i direktionen samt Brandkåren Attundas personal. Även 
andra anställda i Brandkåren Attundas medlemskommuner samt och andra räddningstjänster i reg-
ionen kan ha användning av analysen. 

1.2. Riskhanteringsprocessen 

Risk är enligt definition en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen av en oönskad 
händelse. När konsekvensen eller sannolikheten ökar, ökar även risken, se Figur 1. Risk uttrycks ofta 
som antal omkomna/år eller skadekostnad/år. 

 

Riskhantering bör alltid ske i form av en strukturerad och systema-
tisk process under ständig utveckling. Riskhantering innefattar hela 
processen, från definition av mål och avgränsningar, via riskidenti-
fiering och analys av risker till värdering av risk, genomförande av 
riskreducerande åtgärder samt uppföljning och erfarenhetsåterfö-
ring. Riskhanteringsprocessen som åskådliggörs i Figur 2 är en me-
tod för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med risker. 

 

 

 

 

Sannolikhet Risk 

Konsekvens 

Figur 1 Förhållandet mellan sannolik-
het, konsekvens och risk 
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Figur 2 Definition av olika begrepp i riskhanteringsprocessen så som de används i denna rapport. 

Så som figuren illustrerar omfattar denna riskanalys enbart de första stegen i riskhanteringsproces-
sen. Denna riskanalys syftar till att ge värdefull information till Brandkåren Attundas handlingspro-
gram som utgör nästa steg i denna cykel. 

Vanligtvis förknippas risker med bränder och explosioner. Risker i samhället kan vara allt från över-
svämning, terrorism, stöld, krig, mobbning, överfall, missbruk, skred, sjukdomsepidemier, goodwill-
förluster till bortfall av nyckelpersoner. 

Kriterier för värdering av risk utgår från de styrmedel som Brandkåren Attunda kontinuerligt arbetar 
utifrån, d.v.s. lagen om skydd mot olyckor samt den politiska inriktning och vision som Brandkåren 
Attunda arbetar efter. Tillsammans med de politiska och emotionella värderingarna av risk används 
olika analyser för att värdera effekten av prestationer och riskreducerande åtgärder. Beroende på 
vilket förhållande mellan kostnad-nytta som risken innebär samt vilka acceptanskriterier som finns 
hanteras risker på olika sätt. 

Det är omöjligt att eliminera alla risker. Brandkåren Attunda arbetar dock kontinuerligt med skadefö-
rebyggande arbete samtidigt som räddningsuppdrag genomförs när en olycka har inträffat. De olika 
riskreducerande åtgärderna som Brandkåren Attunda genomför sker t.ex. genom tillsynsarbete, in-
formationstillfällen och utbildning, dialog och kommunikation med andra förvaltningar och myndig-
heter.  

Vad som upplevs som en risk skiljer sig åt mellan olika individer och mellan medborgare, experter och 
näringsidkare. Upplevelsen av risk tenderar att öka exempelvis beroende på. 

 ofrivillig exponering 

 bristande personlig kontroll (över utfall och effekter) 

 avsaknad av personlig erfarenhet av riskkällan (okänd risk) 

 svårigheter att föreställa sig riskexponeringen 

 om effekterna av exponeringen är tidsmässigt fördröjda 

 om risken har genetiska effekter, d.v.s. hotar framtida generationer 

 om olyckorna är sällsynta men katastrofala (stort antal offer) 

 om fördelarna inte är uppenbara 

 om fördelarna gynnar främst andra (orättvisa) 

 om olyckor orsakas av mänskliga faktorer snarare än naturliga orsaker 

Exempelvis upplevs risken man utsätts för i trafiken ofta som tolerabel eftersom risken anses som 
frivillig, föraren upplever sig ha kontroll samt att effekten av en olycka oftast enbart påverkar en-
skilda individer. Det är också lätt att direkt se nyttan med att ta sig från en plats till en annan. 

Mål och avgränsningar 

Analys av risker 

Riskreducerande åtgärder 

Riskinventering 

Riskvärdering 

Riskbedömning 

Riskhantering 

Riskanalys för  
Brandkåren Attunda 

Ingår i  
handlingsprogram 

Uttrycks i produktionsmål 

Kriterier för 
värdering av risk 
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Att vara trygg är inte detsamma som att vara säker. Genom att reducera eller ta bort de risker som 
utgör det reellt största hotet mot liv, egendom och miljö kan fortfarande otryggheten vara stor. Sam-
tidigt kan trygga människor, där de risker de oroar sig för är reducerade eller eliminerade, vara ut-
satta för stora risker. I ett läge då prioriteringar måste göras är frågan om vilken risk som ska reduce-
ras – den som medför att medborgaren känner sig tryggare eller den som innebär att medborgaren 
lever säkrare. I många fall går trygghet och säkerhet hand i hand varför en åtgärd för att öka säker-
heten också ökar tryggheten. 

1.3. Avgränsningar 

Riskanalysen behandlar huvudsakligen olyckor som föranleder räddningsinsats och är avgränsad till 
olyckor som inträffar inom Brandkåren Attundas geografiska område, d.v.s. inom någon av förbun-
dets sex medlemskommuner. De kommuner som ingår i Brandkåren Attunda är Järfälla, Knivsta, Sig-
tuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

För att en olycka ska definieras som räddningstjänst krävs det enligt LSO att fyra kriterier ska vara 
uppfyllda: 

 behovet av ett snabbt ingripande 

 det hotande intressets vikt 

 kostnaderna för insatsen 

 omständigheterna i övrigt 

Under kapitel 3 redovisas olyckorna som räddningsuppdrag då det ibland vid ankomst visar sid att 
olyckan inte uppfyller kriterierna för räddningstjänst. Det kan t.ex. ha varit en brand men den är re-
dan släckt. För att visa belastning redovisas även sjukvårdsuppdrag och andra uppdrag. 

Katastrofer och extraordinära händelser som omfattas av Lag (SFS 2006:554) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LXO, innefat-
tas inte i riskanalysen. Kommunerna ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalyser enligt LXO genom-
förs. Dessa ansvarsområden berör varandra, vilket förutsätter ett samarbete mellan medlemskom-
munerna och Brandkåren Attunda. Denna riskanalys syftar inte till att vara underlag för kommunens 
planering för extraordinära händelser, d.v.s. mycket sällsynta händelser som drabbar kommunen och 
som kraftigt påverkar kommunens verksamhet negativt. Lagstiftningen skiljer mellan stora olyckor 
och extraordinära händelser men i vissa hänseenden åtgärderna likvärdiga ur organisationens synvin-
kel. 

I Brandkåren Attundas ansvarsområden ingår inte att förebygga trafikolyckor på statliga vägar. Dock 
är det vår ambition att genom samverkan kunna bidra till att öka trafiksäkerheten. Vad gäller kom-
munala vägar ansvarar kommunerna för förebyggande arbete och analyser över vilka åtgärder som 
ska prioriteras. För statliga vägar har Trafikverket detta ansvar. 

Brandkåren Attunda ska, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder. Förebyggandet av andra olyckor - utsläpp av farligt ämne, drunkning, vat-
tenskada, ras och skred, stormskada, och djurlivräddning ligger till stor del inom andra verksamhets-
områden i kommunerna men även här är det vår ambition att genom samverkan kunna bidra till ett 
säkrare samhälle. 

1.4. Metod och disposition 

Utgångspunkten för att identifiera de risker som Brandkåren Attunda bedömer att det är möjligt att 
påverka antingen genom att minska sannolikheten för att de inträffar eller konsekvensen av olyckan 
har identifierats genom att titta på riskerna kopplade till frekventa olyckor respektive stora olyckor. 

För att identifiera de mest frekventa olyckorna har vi studerat olycksstatistiken för den senaste 
femårsperioden inom vårt eget geografiska område och även jämfört denna med såväl regional som 
nationell statistik. Se kapitel 3. 
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För att undersöka om det finns några socioekonomiska faktorer på brand i byggnad och brand ej i 
byggnad har ett statistiskt underlag med kön, ålder och inkomst köpts in från Statistiska centralbyrån 
(SCB) hösten 2014. 

De stora olyckorna har identifierats dels med kommunernas risk och sårbarhetsanalyser som un-
derlag, dels genom ett samarbete med våra medlemskommuners säkerhetschefer och dels genom 
att själva studera vårt geografiska område och bedöma detta utifrån ett risk-perspektiv. Se kapitel 4. 

Då denna riskanalys ska ge underlag till Brandkåren Attundas handlingsprogram för de kommande 
fyra åren (2016-2019) är det viktigt att titta på hur våra medlemskommuner utvecklas de kommande 
åren samt övriga omständigheter som kan komma att påverka olyckorna, för vilka vi bedömer oss ha 
en påverkansmöjlighet. Framtiden behandlas vidare i kapitel 0. 

1.5. Statistik 

Den statistik som används i rapporten är i huvudsak hämtad från: 

 CORE – Brandkåren Attundas verksamhetssystem där såväl uppgifter från insatser och före-
byggande arbete finns samlat i en databas. De uppgifter som använts i rapporten är hämtade 
ifrån CORE insatsrapport. 

 STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition är ett nationellt informations-system om 
skador och olyckor i hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på en databas med inrap-
porterade trafikolyckor från polis och sjukvård. 

 IDA – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella databas över räddnings-
tjänstinsatser. I huvudsak insatsuppgifter från system motsvarande CORE men för hela Sve-
rige. 

 SCB – Statistiska centralbyrån med uppgifter om befolkningsmängd, ålder, kön osv. 

All statistik är förenad med osäkerheter, speciellt eftersom det statistiska underlaget ofta är begrän-
sat. Resultat skall därför användas med försiktighet, så att inte slutsatser dras på felaktiga grunder. 
Värden ska inte tas ur sitt sammanhang och bör inte tolkas som absoluta tal. 

I rapporten används olika källor, vilket medför att siffror i ett och samma kapitel inte alltid är direkt 
jämförbara. Detta förekommer i t.ex. analysen för trafikolyckor där siffror både från CORE insatsrap-
port används samt uppgifter från STRADA. All statistiskdata i rapporten anges med såväl källa som 
tidsperiod för dataunderlaget. Det har visat sig att STRADAs statistik för 2014 har brister med hänsyn 
till att Polisen har haft problem med sitt IT-stöd. Detta påverkar inte rapporten då 2014 inte ingår i 
underlaget. 

Brandkåren Attundas statistikuppgifter baseras i huvudsak på insatsrapporterna från de uppdrag som 
Brandkåren Attunda larmats på under aktuell period. Osäkerheter uppkommer till följd av individu-
ella skillnader, då insatsrapporterna fylls i på olika sätt. Det kan vara på grund av bristande kunskaper 
eller på grund av glömska. Vid ett larm fylls vissa delar i automatiskt baserat på utlarmningen och om 
det ändras så är det möjligt att en person missar att göra ändringen i insatsrapporten. Ett klart så-
dant exempel var när en station blev utlarmad till en båt som drev fritt på en sjö och händelsen blev 
kategoriserat till drunkning. Ingen person hittades eller var saknad så denna händelse borde ha kate-
goriserats om till förmodad räddning. Eftersom denna händelse var den enda som inträffat i kommu-
nen påverkar den i stor utsträckning den officiella statistiken som bl.a. Sveriges kommuner och lands-
ting presenterar i skriften Öppna jämförelser. 
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2. Områdesbeskrivning - Brandkåren Attundas verksamhets-
område 

2.1. Brandkåren Attunda 

Befolkning 

Brandkåren Attunda är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollen-
tuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Nedan presenteras övergripande Brandkåren Attundas geo-
grafiska område för att sedan i avsnitt 2.2-2.7 presenteras mer i detalj för respektive kommun. Kom-
munerna har tillsammans cirka 260 000 bofasta. Se fördelning i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1 Befolkningsmängd i Brandkåren Attundas verksamhetsområde per 2013-12-31 /ref: SCB, Statistiska centralbyråns 
statistikdatabas för befolkning/ 

 Folkmängd Därav andel % 

Kommun  kvinnor män 0-17 år 18-64 år 65- år 
med ut-

ländsk bak-
grund 

Sveriges befolkning 
31 dec 2013 

9 644 864 50,1 49,9 20,2 60,3 19,4 20,7 

Stockholms län 2 163 042 50,4 49,6 21,6 62,8 15,6 30,1 

Järfälla 69 167 50,1 49,9 22,6 59,7 17,6 35,0 

Knivsta 15 580 49,8 50,2 28,1 58,7 13,2 12,7 

Sigtuna 43 372 49,8 50,2 22,9 62,2 14,9 36,5 

Sollentuna 68 145 50,3 49,7 25,0 59,7 15,4 28,3 

Upplands-Bro 24 703 49,9 50,1 23,3 60,7 16,0 30,2 

Upplands Väsby 41 449 50,1 49,9 21,9 61,6 16,5 34,2 

Socioekonomi 

Brandkåren Attundas geografiska område är en blandning mellan förortskommun, pendlarkommun 
och landsbygdsområden.  

SCB har delat in Sverige i så kallade SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics). Tanken är att 
områdena ska vara homogena bostads- och verksamhetsområden som ska kunna användas för att 
undersöka områdeseffekter. I Figur 3 har dessa SAMS-områden tematiserats utifrån medianinkomst 
för respektive område. 

Medianinkomsten är den sammanräknade förvärvsinkomsten under ett år för befolkningen 20+ år 
och delas in i följande fyra kategorier:  

 låg inkomst 0 - 142 332 kr 

 medellåg inkomst 142 333 - 242 844 kr 

 medelhög inkomst 242 845 - 346 746 kr  

 hög inkomst >346 746 kr 

I Figur 3 går det även att utläsa att det finns 18 SAMS-områden inom Brandkåren Attundas geogra-
fiska område där medianinkomsten är att betrakta som hög och att det finns nio områden där media-
ninkomsten är att betrakta som låg. I dessa nio områden bor det sammanlagt endast 68 personer. 
Socioekonomiska aspekter analyseras i kapitel 3.2 Brand i byggnad, samt kapitel 3.4 Brand ej i bygg-
nad. 

Infrastruktur  

Infrastrukturen inom förbundet domineras av europavägarna E4 och E18, med omfattande trafik av 
såväl personer som gods. Även en lindrig olycka på motorvägarna medför ofta trafikstörningar som 
får konsekvenser för hela Stockholmstrafiken och som även kan komma att påverka flygtrafiken på 
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Arlanda. Arbetet med det stora trafiksystemet i form av ”Förbifart Stockholm” som förbinder södra 
och norra Stockholm har precis inletts.  

Längs motorvägsstråken löper järnväg med gods och persontransporter. Längs med E4:an löper Ost-
kustbanan, med bl.a. trafik till Arlanda och norrut och längs E18 löper Mälarbanan, som sträcker sig 
mellan Stockholm och Örebro. 

Arlanda flygplats ligger i Sigtuna kommun och är Sveriges största flygplats. 

Skyddsobjekt 

I  förbundet finns tre större sjukhus. En stor del av Brandkåren Attunda gränsar även mot Mälaren 
där Görvelnverket utgör vattentäkt för stora delar av Stockholmsområdet. 

Riskobjekt 

I Brandkårens Attundas område finns 12 st verksamheter som klassats som farliga enligt LSO 2:4 av 
Länsstyrelsen. Flertalet av de stora vägarna är även primår eller sekundärleder för farlig gods-    
transporter. Se Kapitel 4.4. 
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Figur 3 Medianinkomst per SAMS-område för personer över 20 år. 

2.2. Järfälla kommun 

Jakobsbergs sjukhus - I byggnaden bedrivs i huvudsak vårdverksamhet i form av geriatrik, lättare 
psykvård, dagmottagningar och vårdcentral. 

Görvälns vattenverk och Mälaren - Görvälnverket är ett vattenverk som tillhör Norrvatten och förser 
flera kommuner i norra Storstockholm med dricksvatten. Vattenverket levererar dricksvatten till ca 
en halv miljon människor i kommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
Skyddsvärt objekt. 

Personintensiva verksamheter – Barkarby handelsplats är ett större område med flera olika större 
varuhus så som t.ex. IKEA och butiker. Jakobsberg centrum är även ett köpcentrum med många per-
soner och stora lokaler i en brandcell. 

Knivsta 
kommun 

Sigtuna  
kommun 

Upplands-Bro 
kommun 

Upplands Väsby 
kommun 

Järfälla 
kommun 

Sollentuna 
kommun 

Medianinkomst  
för personer över 20 år. 
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I Järfälla finns två verksamheter som har bedömts som särskilt riskfyllda baserat på att de omfattas 
av skyldigheterna enligt LSO 2:4. Båda av dessa är belägna i Veddesta. 

 Kvalitena Veddesta 2:43  

 St. Jude Medical 

Den sistnämnda har avvecklat sin riskfyllda verksamhet i Järfälla, men har ännu inte avklassificerats 
som farlig verksamhet enligt LSO 2:4. 

Kvalitena Veddesta 2:43 - På aktuell fastighet bedriver tre olika företag verksamhet; Finisar, Tycho 
Electronics och Silex Microsystems. Alla dessa verksamheter inklusive fastighetsägaren (Kvalitena 
Veddesta AB) är var för sig klassade som farlig verksamhet (enligt LSO 2:4), p.g.a. den hantering av 
brandfarlig och giftig gas som hanteras i verksamheterna på fastigheten. På fastigheten hanteras 
även viss mängd brandfarlig vätska och kemikalier. 

En gemensam riskanalys för samtliga företags hantering av brandfarlig och giftig gas togs fram 2008 
där det fastslogs att konsekvensområdet för en olycka kan omfatta 300 meter från anläggningen. 

Hot mot personal – Inom distriktet har återkommande problem med hot och våld mot räddnings-
tjänstpersonal upplevts. 

2.3. Knivsta 

Knivsta kommun är den enda av Brandkåren Attundas medlemskommuner som inte tillhör Stock-
holms län, utan Uppsala län. Kommunen har två tätorter; Knivsta med ca 3300 invånare och Alsike 
med ca 2600 invånare. Resterande av Knivstas närmare 16 000 invånare bor på glesbygden. 
 

 

Figur 4 Knivsta kommun, befolkningsmängd 

 

Kommun är väldigt sårbar vad de gäller dricksvatten, i dagsläget tar kommun bara vatten från Gör-
välnverket. Om det skulle de hända något som medför att Görvälnverket slås ut har kommun enbart 
vattenreserver för ett dygn. De finns även fyra platser i kommunen där över 50 hushåll delar på 
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samma brunn (Glupens Samfällighetsförening, Vassunda Edeby Samfällighetsförening, Haknäs Sam-
fällighetsförening och Hagelstena Samfällighetsförening). Det skulle kunna få stora konsekvenser vid 
en brand om räddningstjänsten använder skum eller för mycket släckvatten i dessa områden. 

Stor del av Knivsta kommun ligger mellan E4:an (tung trafik med farligt god) och järnvägen (Ostkust-
banan) med mycket transporter av farligt gods, varav bl.a. två tåg om dagen med ca 2000 ton flyg-
bränsle. 

I Knivsta kommun finns en verksamhet som bedömts som särskilt riskfylld, AGA Gas. Verksamheten 
är belägen i Ar industriområde mellan Knivsta tätort och motorvägen (E4:an). Verksamheten är klas-
sad som en farlig verksamhet enligt LSO 2:4 utifrån den hantering av brandfarlig vara som sker inom 
anläggningen. Hanteringen har minskat inom anläggningen då acetylengasflaskor inte längre hante-
ras, men fortfarande hanteras ca 230 000 l brandfarlig gas samt ca 14 000 l brandfarlig vätska. För 
verksamheten finns ett flertal olika riskanalyser framtagna. Dels på komponent/händelsenivå och 
dels som beskriver påverkan på omgivningen. Dessa anger skyddsavstånd på 25-100 m från cister-
nerna beroende på verksamhet samt ett värsta scenario (BLEVE) med riskavstånd på ca 300 m. För 
gasanläggningen tillsätts ett luktämne för att gasen ska vara förnimbar. Denna har under en period 
läckt ut, vilket skapat oro i närområdet. Åtgärder har vidtagits. 

2.4. Sigtuna 

Sigtuna kommun hade under 2014 en befolkning på ca 44 000 personer, vilket är en ökning på cirka 
700 personer sedan föregående år.  

Arlanda flygplats är kommunens största arbetsplats med sina 16 000 anställda fördelade på cirka 250 
företag. Enligt beräkningar medför flygplatsen även att 50 000 arbetstillfällen skapas indirekt i när-
områden, exempelvis dagispersonal, taxichaufförer mm. Antalet resenärer till och från Arlanda ökade 
med 8 % under 2014 till rekordhöga 22,5 miljoner, en siffra som förväntas vara ca 32 miljoner till år 
2040. Rosersbergs logistikområde, även kallat Stockholm Nord har under 2014 fortsatt att utvecklas 
med bland annat invigning av Postens brevterminal vilken är en av landets största terminalen för 
brevsortering samt byggstart av Ericssons datacenter, ett av två i Sverige. Under 2014 färdigställdes 
Trafikplats Rosersberg vilket har lett till att företag och privatpersoner i Rosersberg lättare kommer 
ut på E4:an. Trafiksituationen på E4:an har dock försämrats under året i kommunen med regelbun-
den köbildning i höjd med Trafikplats Rosersberg. Detta har medfört att Trafikverket under 2014 har 
filmat motorvägen för att analysera vilka framtida åtgärder som behöver vidtas. 

I Sigtuna kommun finns fyra verksamheter som bedöms som särskilt riskfyllda: 

 Arlanda flygplats 

 Flybränsledepån 

 Becker industrial Coatings 

 Sherwin Williams 

Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats och klassas därmed per automatik som farlig verksam-
het enligt LSO 2:4. Den inneboende faran består av flygverksamheten som sådan, där en olycka kan 
leda till att många människor förolyckas. 

Arlanda flygbränsledepå är belägen på Arlanda flygplats och omfattar som mest hantering av 20 500 
m3 flygbränsle i cistern samt en 50 m3 diesel-cistern plus en hydrantledning med knappt 2 000 m3 
flygbränsle. Verksamheten omfattar också en lossningsanläggning för tåg. Från lossningsanlägg-
ningen till flygbränsledepå går en markförlagd pipeline för distribution av flygbränslet till flygbränsle-
depån på Arlanda flygplats. 

Verksamheten har i samband med prövning av farlig verksamhet uppgett att den största risken med 
verksamheten är personskador i samband med utsläpp och antändning av brandfarlig vätska.  

Hanteringen av brandfarlig vätska är av den storleken att verksamheten omfattas av den lägre kravni-
vån enligt SEVESO-direktivet. Verksamheten är även klassad som farlig verksamhet enligt LSO 2:4. 
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Becker Industrial Coatings är belägen precis intill Märsta pendeltågsstation. Becker Industrial Coa-
tings framställer färg till metallindustrin. Verksamheten innebär omfattande hantering av brandfarlig 
vätska, både som används i framställningen av färgen samt utgör beståndsdel i den färdiga produk-
ten. Lösningsmedel och dietyleter. 

Verksamheten klassas både som en farlig verksamhet enligt LSO 2:4 samt omfattas av SEVESO lägre-
kravnivån. Enligt verksamhetens egen riskanalys innebär deras hantering av brandfarlig vara främst 
en risk för allvarliga miljökonsekvenser vid olycka. 

Verksamhetens placering så nära Märsta Centrum kan dock få betydelse även för personsäkerheten, 
bl.a. med järnvägens närhet till verksamheten. 

Sherwin Williams (f.d. Becker Acroma) är belägen i Brista industriområde i Märsta. Sherwin Williams 
framställer färg, såväl lösningsmedelsbaserad, UV-baserad som vattenbaserad färg. Verksamheten 
innebär omfattande hantering av brandfarlig vätska (drygt 800 000 liter i olika klasser) samt även mil-
jöfarlig vätska och mindre hantering av organiska peroxider (200 kg). 

Verksamheten är klassad som en farlig verksamhet enligt LSO 2:4, men hanteringen är ej så omfat-
tande att verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningen. 

2.5. Sollentuna 

Sollentuna kommun har sju kommundelscentrum, där fem av dem är belägna längs med pendeltågs-
stationerna Rotebro, Norrviken, Häggvik, Sollentuna C och Helenelund. De två andra kommundel-
centrum är Edsberg och Sjöberg.  

Sollentuna sjukhus kommer från kvartal 2 under 2015 ha utrymt samtliga hyresgäster för att ge-
nomgå en omfattande ombyggnation. Det nya Sollentuna sjukhus beräknas stå klart 2018 och då vara 
inriktat mot geriatrisk sjukvård.  

Häktet - Häktet Sollentuna är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och ligger i Sollentuna cent-
rum. Häktet har 240 platser, varav 96 för intagna i gemensamhet och 144 för intagna med restrikt-
ioner. Av de 240 platserna utgör 24 särskilda ungdomsplatser. 

Attunda tingsrätt – Tingsrätten är den första domstolen som man kommer i kontakt med i ett brott-
mål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Attunda 
tingsrätts domsaga består av tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands 
Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Törnskogstunneln - Törnskogstunneln är den längsta av tre vägtunnlar som ingår i Norrortsleden, 
Länsväg 265, i norra delen av Storstockholm. Den ligger i Sollentuna kommun och har 2+2 körfält, två 
tunnelrör och är 2 071 meter lång. Tunneln öppnades för trafik den 24 juni 2008. 

Personintensiva verksamheter – Stinsen och Sollentuna centrum är två olika köpcentrum med många 
personer och stora lokaler i en brandcell. 

I Sollentuna kommun ligger en verksamhet som bedömts ha en högre inneboende risk, närmare be-
stämt Jästbolaget. 

Jästbolaget beläget invid Norrviken är Sveriges enda jästproducent. Jästbolaget tillverkar ungefär 20 
000 ton jäst om året.  Jästtillverkning är en avancerad biokemisk process som sker i en högt automa-
tiserad anläggning i Rotebro. Verksamheten har klassats som farlig verksamhet p.g.a. storskalig han-
tering av hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i kombination med verksamhetens belägenhet, invid 
Norrviken, pendeltåget samt OBS-”varuhuset”.  

Inom verksamheten föreligger storskalig hantering av ammoniaklösning och ammoniak, fosforsyra, 
svavelsyra och salpetersyra.  

Enligt Jästbolagets tekniska rapport från 2011-03-25 för riskbedömning av ammoniak och ammoniak-
lösning så är risken mycket låg för personskador utanför anläggningen. Däremot kan ett utsläpp av 
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ammoniaklösning ge stora konsekvenser på vattenlevande organismer i den intilliggande sjön Norrvi-
ken. Maximalt skyddsavstånd för ren ammoniak är 300 meter enligt ämnesdata. 

2.6. Upplands-Bro 

Upplands-Bro är till ytan sett Brandkåren Attundas näst största medlemskommun. Kommunen hade 
per 2013-12-31 närmare 25 000 invånare/Ref: Kommunens hemsida/, vilket innebär att kommunin-
vånarantalet har stigit med ca 1 000 personer sedan senaste riskanalys 2011. Upplands-Bro kommun 
har två kommundelscentrum; Kungsängen och Bro.  

I Upplands-Bro ligger två verksamheter som är att betrakta som farliga:  

 Fresenius Kabi och 

 Frööjd AB 

Båda dessa verksamheter omfattas både utav kraven i LSO 2:4 samt av Seveso kravnivå lägre. 

Fresenius Kabi ligger i Brunna industriområde och tillverkar emulgeringsmedel till medicinskt dropp. 
Anledningen att verksamheten betraktas som farlig beror på deras omfattande hantering av ett fler-
tal olika brandfarliga vätskor; dietyleter, aceton, etanol etc. 

Identifierade risker med verksamheten är brand, explosion och utsläpp av lösningsmedel, släckvatten 
eller processånga. 

Brunna industriområde växer kraftigt, vilket innebär att en olycka vid Fresenius Kabi bedöms kunna 
påverka fler människor på sikt.  

Frööjd AB är belägen inne på Ragnsells område på Högbytorp. I verksamheten hanteras en bety-
dande mängd explosiv vara i form av sprängmedel. Verksamheten består av lassning, lossning och 
lagring av explosivämnen tillhörande klass 1.1.D – massdetonerande. Utifrån verksamhetens egen 
riskbedömning från 2007 kan en olycka medföra allvarliga skador på människor genom den tryckvåg 
som skulle kunna uppstå eller genom kaststycken och splitter. Huvudsakligen bedöms människor 
inne på Ragnsells område påverkas av en olycka, men även trafikanter på E18 som ligger ca 400 me-
ter från anläggningen påverkas av splitter och kaststycken vid en olycka. 

Maximalt 19 500 kg sprängämnen tillåts lagras på aktuell anläggning. Mängden explosiv vara medför 
även att verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Seveso. 

2.7. Upplands Väsby 

Löwenströmska sjukhuset – Verksamheten in-
nehåller förutom traditionell vårdverksamhet 
även sluten psykiatrisk tvångsvård i en separat 
del av sjukhuset. Sjukhuset håller på att rustas 
upp och kan förväntas finnas kvar under en 
lång tid. 

Väsby centrum är ett köpcentrum i centrala 
Väsby samt många personer kan vistas i områ-
dena kring Vilundabadet där sport- och fritids-
aktiviteter är samlade. 

Vattenskyddsområde – I princip utmed hela 
E4:ans sträckning löper ett skyddsområde för 
vatten. Området är bebyggt med både bostä-
der, verksamheter och motorväg.  

I Upplands Väsby kommun ligger en riskklas-
sad verksamhet, vilken tillika är den enda verksamhet inom Brandkåren Attundas område som klas-
sas som en SEVESO-högre anläggning, nämligen Orica Sweden AB. Verksamheten kommer dock inom 

Figur 5 Upplands Väsby, utvecklingsområden 
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snar framtid att minska sin hantering av explosiv vara, vilket medför att verksamheten enbart kom-
mer att omfattas av den lägre kravnivån framgent. Denna är dock inte klassad som LSO 2:4 men en-
ligt uppgifter från Länsstyrelsen kommer detta ske inom kort. 

Verksamheten utgörs av depåverksamhet av sprängämnen och tändmedel samt en s.k. SSE-station, 
(Site mixed emulsions) med tillhörande laddtruck. Den senare är en lastbil som lastas med råvarorna 
till sprängmedel i lastbilens olika fack, varpå råvarorna blandas till sprängmedel i borrade hål på 
sprängplatsen och därmed blir explosiva. Den senare verksamheten startade i början på 2014, och 
det var i samband med detta som verksamheten uppnådde den högre gränsnivån i Sevesodirektivets 
bilaga 2 (verksamheten har inte ämnen som var och ett kommer över den högre gränsnivån, men 
man kommer över nivån om man räknar ihop vissa ämnen, den s.k. summeringsregeln). Verksam-
heten har i sin säkerhetsrapport identifierat fyra scenarier med störst risk, varav explosion i laddtruck 
anses vara det scenario med störst direkta konsekvensområde: 1800 m från platsen för detonation 
finns risk för skador på glas och fasader. Vid vissa typer av bränder i ammoniumnitrat kan dock kon-
sekvensområdet vid ogynnsam vind eventuellt bli ännu större, men inga beräkningar är utförda på 
detta. Man har idag tillstånd att hantera 35 500 kg sprängmedel och på området finns 50 000 kg am-
moniumnitrat som är oxiderande och mindre mängder brandfarliga vätskor, giftiga vätskor och hälso-
skadliga vätskor. 
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3. Frekventa olyckor 

För att bedöma vilka oönskade händelser som är att betrakta som frekventa utgår denna analys från 
de händelser som har inträffat/som Brandkåren Attunda har larmats till inom förbundets geografiska 
område under femårsperioden 2009-2013. 

Brandkåren Attunda delar in utryckningsstatistiken utifrån insatstyp beroende på om det vid utalar-
meringen anses vara en olycka som har inträffat, vilket resulterar i ett räddningsuppdrag, eller om 
det är ett annat uppdrag1. Statistiken är hämtad från Brandkåren Attundas verksamhetssystem CORE 
om inget annat anges. Figur 6 visar en sammanställning över de insatser som Brandkåren Attunda 
har larmats till under perioden 2009-2013. 

 

Figur 6 Antal och kategorisering av händelser som Brandkåren Attunda larmats till under perioden 2009-2013. 

Vid ankomst görs en bedömning om räddningsuppdraget uppfyller kriterierna för räddningsinsats en-
ligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 1 kap. 2§, se stycke 1.2. I detta kapitel redovisas fortsättningsvis 
enbart räddningsuppdragen om inget annat beskrivs, d.v.s. de olyckor vars staplar är rödmarkerade i 
diagrammet ovan. 

                                                           

1 Annat uppdrag kan vara ett larm utan att en olycka har inträffat eller hjälp till t.ex. ambulans. 
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Trenden för samtliga räddningsuppdrag och andra uppdrag är ökande. 

Sammanställning antal olyckor och andra uppdrag 

I genomsnitt har Brandkåren Attunda larmats ut på ca 2600 uppdrag per år under perioden 2009-
2013. Nästan hälften av dessa utgörs av räddningsuppdrag och vid ankomst har det visat sig att 75 % 
av dessa uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO. Det motsvarar 2,6 räddningsuppdrag per 
dygn. I Tabell 2 nedan sammanställs de uppdrag (räddningsuppdrag såväl som andra uppdrag) som 
Brandkåren Attunda larmats på under aktuell period. 

Tabell 2 Sammanställning över antalet räddningsuppdrag och andra uppdrag under perioden 2009-2013. 

Totalt antal olyckor och andra uppdrag år 2009-2013 13175  

Antal räddningsuppdrag 6479 49 % 

- varav uppfyller kriterierna för räddningstjänst vid ankomst 4835 75 % av räddnings-
uppdragen. 

Sjukvårdsuppdrag och självmord/hot om självmord 1266 10 % 

Annat uppdrag 5430 41 % 

De fem vanligaste räddningsuppdragen eller annat uppdrag   

Automatlarm 3439 26 % 

Brand ej i byggnad 2247 17 % 

Trafikolycka 2126 16 % 

Sjukvårdsuppdrag 1162 9 % 

Förmodad brand 1077 8 % 

Räddningsuppdraget varaktighet   

Medelvärde, från larm till räddningstjänsten tills räddningsuppdragets avslut. 45 minuter 

Medianvärde, från larm till räddningstjänsten tills räddningsuppdragets avslut. 33 minuter 

 

I enlighet med tabellen var det enskilt vanligaste räddningsuppdraget under perioden brand ej i bygg-
nad tätt följt av trafikolyckor. Läs mer om dessa under kapitel 3.2 till 3.7. 

Det vanligaste ”annat uppdrag” som genomförts under perioden var automatlarm. Detta är en tjänst 
där räddningstjänsten larmas ut då ett brandlarm på en fastighet som är vidarekopplat till SOS alarm 
indikerar att det brinner. Om det vid framkomst av räddningstjänsten visas att det verkligen brinner 
typas automatlarmet om till brand i byggnad. Är automatlarmet falskt och beror på något annat än 
brand registreras det fortsättningsvis som automatlarm. I genomsnitt så larmades Brandkåren At-
tunda ut på 1,9 automatlarm per dygn som vid ankomst inte visade sig bero på en brand. 

Brandkåren Attunda larmas på sjukvårdsuppdrag antingen genom avtal med Stockholms läns lands-
ting och blir då utlarmade då det finns misstanke om ett hjärtstopp hos en person. Då larmas rädd-
ningstjänsten ut tillsammans med ambulans och polis så att hjälp ska komma fram så fort som möj-
ligt. Det andra avtalet är med Uppsala läns landsting och det berör Knivsta kommun där räddnings-
tjänsten larmas ut vid så kallade ”I väntan på ambulans larm” d.v.s. räddningstjänsten kommer i regel 
fram först innan ambulans anländer och får göra det akuta omhändertagandet. 

Förmodad brand är vid utalarmeringen t.ex. en undersökning av röklukt. Uppdraget kan ha kategori-
serats som brand i byggnad eller brand ej i byggnad men i och med att räddningspersonal på plats 
inte har hittat någon brand vid ankomst kategoriseras händelsen om som förmodad brand. Görs inte 
denna om kategorisering kan det bli fler antal brand i byggnad eller brand ej i byggnad än vad som 
egentligen har inträffat. 



 18 (67) 

3.1. Jämförelse av de vanligaste räddningsuppdragen. 

I tabell Tabell 3 har de vanligaste räddningsuppdragen under perioden 2009-2013 jämförts dels kom-
munvis, dels med nationell som statistik från Stockholms län och i förhållande till motsvarande siffror 
för perioden 2006-2010 (pil). 

Tabell 3 De vanligaste räddningsuppdragen per 1000 invånare och område, ett medelvärde för perioden 2009-2013. 

 Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp  
farligt ämne 

Drunkning Övrigt 

Sverige 1,12 1,51 1,67  0,26 0,04 1,67 

Stockholms län 0,75 1,52 0,98 0,15 0,03 1,84 

BK Attunda 0,83 1,78 1,64 0,28 0,02 1,66 

Järfälla 0,70 1,51 1,10 0,30 0,02 1,53 

Knivsta 0,93 1,59 2,59 0,39 0,07 1,07 

Sigtuna 1,18 2,65 2,32 0,29 0,05 2,45 

Sollentuna 0,73 1,34 1,50 0,27 0,03 1,46 

Upplands-Bro 0,94 1,78 1,95 0,26 0,05 1,49 

Upplands Väsby 0,66 1,84 1,61 0,25 0,03 1,74 

 

Röda celler visar att medelvärdet per 1000 invånare för Stockholms län, Brandkåren Attunda eller 
kommun var högre än för Sveriges medelvärde. Gröna celler visar på ett lägre medelvärde. 

Pilarna visar en förändring i utvecklingen sen medelvärdet för åren 2006 till 2010. Röd uppåtgående 
pil visar att medelvärdet har ökat, svart neutral pil att medelvärdet är oförändrat och grön nedåtgå-
ende pil att medelvärdet har minskat. 

Utifrån tabellen kan det konstateras att antalet larm per 1000 invånare har förändrats. Bidragande ill 
detta kan vara ändrade rutinerna på räddningscentralen. Ändrade rutiner kan innebära att Brandkå-
ren Attunda blivit larmade till fler uppdrag som inte varit tydliga räddningsuppdrag, t.ex. fler trafiko-
lyckor där konsekvensen av olyckan har varit mindre. 

De räddningsuppdrag som i stor utsträckning har orsakat personskador och/eller mer omfattande 
egendomsskador har i de följande kapitlen analyserats mer ingående. 

3.2. Brand i byggnad 

Brand i byggnad har utgjort 16 % av Brandkåren Attundas räddningsuppdrag och 8 % av samtliga 
uppdrag. 

Brandkåren Attunda har under tidsperioden 2009-2013 blivit larmade till 1030 bränder i byggnad. 
Detta motsvarar 206 bränder i byggnad per år. Medelvärdet i Brandkåren Attundas verksamhetsom-
råde under tidsperioden är 0,83 bränder i byggnad per 1000 invånare och år. I Tabell 4 redovisas me-
delvärdet samt medelvärdet per 1000 invånare och i Figur 7 redovisas antal per 1000 invånare för 
brand i byggnad per år.  
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Tabell 4 Medelvärdet för antalet bränder i byggnad dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per kom-
mun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. /Ref: Siffrorna kommer ifrån MSBs officiella 
insatsstatistik, Räddningstjänst i siffror./ 

 
Riket 

Sthlms 
län 

Brandkåren 
Attunda 

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna 
Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Medelvärde 
brand i 
byggnad 
2009-2013 

10643 1573 206 47 14 48 48 23 26 

Medelvärde 
brand i 
byggnad per 
1000 inv 
2009-2013 

1,12 0,75 0,83 0,70 0,93 1,18 0,73 0,94 0,66 

  

Antalet bränder i byggnad har varierat över åren. Vid en jämförelse per 1000 invånare har Brandkå-
ren Attunda haft fler bränder i byggnad än Stockholms län regionalt, men lägre än Sverige nationellt.  

Medelvärdet för antalet bränder i byggnad per 1000 invånare för åren 2009 -2013 jämfört med me-
delvärdet för åren 2006-2010 visar på en ökning av antalet bränder i byggnad per 1000 invånare för 
Brandkåren Attunda. För kommunerna Järfälla och Upplands Väsby har medelvärdet minskat, för 
Knivsta kommun oförändrat och övriga kommuner har haft en ökning. 

  

Figur 7 Diagram över antal brand i byggnad dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per 1000 invå-
nare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 
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Av de inträffade bränderna i byggnad inträffade flest i bostäder, där 57 % av bränderna inträffade, i 
enlighet med Tabell 5 Bostadsbränder redovisas ytterligare i kapitel 3.3. 

Tabell 5 Antal bränder per objektstyp och år. 

Objektstyp 2009 2010 2011 2012 2013 Medelvärde 2009-2013 

Bostad 98 133 117 133 138 124 

Industri och produktionsanläggningar 18 21 15 28 16 20 

Förskola/Skola/Fritidsgård 8 10 11 9 19 11 

Handel 8 12 12 5 10 9 

Vård 3 7 6 6 12 7 

Restaurang/danslokal 5 5 9 2 7 6 

Hotell/pensionat 4 0 2 1 1 2 

Annan allmän byggnad 15 15 17 16 25 18 

Annan övrig byggnad 23 19 8 6 10 13 

 

Brandens omfattning vid släckning 

Brandens omfattning efter släckning påver-
kas av byggnadens konstruktion, underhåll 
och själva släckningsarbetet. 

Vid de händelser som har inträffat där bran-
den har spridit sig mellan två byggnader så 
har dessa byggnader varit belägna på samma 
fastighet. Brandspridningen har berott på 
korta avstånd mellan byggnaderna eller att 
en byggnad spärrats av på grund av före-
komst av acetylengas och att branden däri-
genom spridit sig. 

Figur 8 visar hur omfattande inträffade brän-
der under studerad period blivit. Det kan 
konstateras att knappt 20 % av de inträffade 
bränderna har spridit sig utanför startutrym-
met. 
  

Figur 8 2009 till 2013 års bränders omfattning efter släckning. 
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Personskador vid brand i byggnad 

I och med att flest bränder och flest personskador har inträffat i boendemiljö analyseras detta vidare 
i efterföljande kapitel. I tabell Tabell 6 redovisas personskador vid brand i byggnad utifrån objektstyp. 

 

Tabell 6 Personskador vid brand i byggnad utifrån objektstyp för åren 2009-2013. 

Personskador vid andra objektsty-
per har inträffat vid flera tillfällen. 
En person har omkommit i sam-
band med åldringsvård. Brandor-
saken berodde på en fristående 
lampa som trillat ner i sängen och 
genom värmeöverföring tänt en 
fleecefilt på sängen. Två personer 
omkom i en barack i det fria. 

Tre personer blev svårt skadade 
vid två tillfällen på kemisk indu-
stri. Det ena var vid branden på 
AGA gas då en flaska med acety-
len exploderar när man skruvat 
loss ventilen i samband med revis-
ion av tomma flaskor. Det andra 
tillfällen var när en syrgasflaska 
exploderade och en person blev 
svårt brännskadad och två perso-
ner blev lindrigt skadade. 

 

Branden i förvaltningsbyggna-
den var en arresterad man i 
polishuset som anlade brand i 
filtar och madrass i sin cell.  

En person blev svårt brännska-
dad i en vårdbyggnad då ett 
värmeljus trillat ner och an-
tände personens byxor. Vård-
personalen lyckades släcka 
branden innan räddningstjäns-
tens ankomst. 

De lindrigt skadade var till stor 
del rökskador. 

 
  

Objektstyp Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade 

Flerbostadshus 6 12 66 

I det fria 2 0 0 

Åldringsvård 1 1 2 

Villa 1 0 6 

Kemisk industri 0 3 2 

Rad-/par-/kedjehus 0 1 4 

Fritidshus 0 1 1 

Övrig vårdbyggnad 0 1 1 

Förvaltningsbyggnad/kontor 0 1 0 

Hotell/pensionat 0 0 3 

Kraft-/värmeverk 0 0 2 

Restaurang/danslokal 0 0 2 

Annan tillverkn. ind 0 0 1 

Annan övrig byggnad 0 0 1 

Handel 0 0 1 

Lantbruk, ej bostad 0 0 1 

Metall-/maskinindustri 0 0 1 

Totalt 10 20 94 

Figur 9. Personskador vid brand i byggnad. 
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Socioekonomiska aspekter på brand i byggnad 

 

 

Inom Brandkåren Attundas geografiska område finns 13 områden där antalet bränder per km2 övers-
tiger fem bränder per år och km2 enligt figur Figur 10. Dessa områden beskrivs i Tabell 7. Inget av de 
tretton områdena hör till de med låg inkomst utan de flesta hör till områden med medellåg inkomst. 
Det innebär en månadslön om mellan 11 800 till 20 300 kr per månad. Att inga områden med låg in-
komst faller ut beror troligtvis på att det knappt bor några personer där och heller inte är speciellt 
tätbebyggt. Vid en jämförelse med antal bränder per 1000 invånare så överstiger elva av dessa områ-
den Brandkåren Attundas medelvärde för åren 2009-2013 som är 0,83 bränder i byggnad per 1000 
invånare. 

Sigtuna 
kommun 

Knivsta 
kommun 

Upplands-Bro 
Kommun 

Upplands Väsby 
kommun 

Järfälla 
kommun 

Sollentuna 
kommun 

Antal brand i byggnad per km2 
(antal baserat på ett medelvärde 
för åren 2009-2013) 

Figur 10. Antal brand i byggnad per km2. Antal baserat på ett medelvärde för åren 2009-2013. 
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Tabell 7 De tretton områden där medelvärdet för antalet brand i byggnad per km2 överstigen fem bränder i byggnad per 
km2 och år. 

SAMS-område Kommun Medianinkomst Antal personer 
per km2 

Antal BIB  
per 1000 inv och år 

Antal BIB 
per km2 och år 

Väsby industriområde Upplands Väsby Medellåg 1224 4,19 5,13 

Ekillatorp Sigtuna Medelhög 1805 3,43 6,18 

Valsta centrum Sigtuna Medellåg 6812 2,02 13,76 

Tingvalla Sigtuna Medellåg 9994 1,82 18,20 

Bagarby Sollentuna Medellåg 11774 1,79 21,09 

Jakobsbergs centrum Järfälla Medellåg 10816 1,30 14,05 

Tallbohov Järfälla Medellåg 8027 1,25 10,05 

Gamla Märsta Sigtuna Medellåg 6580 1,25 8,23 

Norra Valsta Sigtuna Medellåg 9259 1,23 11,41 

Sätuna Sigtuna Medelhög 7774 1,06 8,27 

Edsbergs centrum Sollentuna Medellåg 7905 0,90 7,08 

Södra Nibble Järfälla Medellåg 12131 0,61 7,43 

Hammaren Järfälla Medellåg 10718 0,56 6,03 

  
Det går med andra ord inte att dra slutsatsen att det är i områden med låg inkomst där det brinner 
mest men att det ändå är i områden där medianinkomsten är förhållandevis låg. 

3.3. Brand i bostad 

Brand i bostad har utgjort närmare 60 % av inträffade bränder i byggnad under studerad period. Det 
var även i bostäder som flest personskador till följd av brand inträffade. 

Brandkåren Attunda har under tidsperioden 2009-2013 blivit larmade till 614 bostadsbränder vilket 
motsvarar 125 bostadsbränder per år. Medelvärdet för Brandkåren Attunda under tidsperioden är 
0,49 bostadsbränder per 1000 invånare och år. 

Tabell 8 Medelvärdet för antalet brand i bostad dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per kommun 
och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

 
Riket 

Sthlms 
län 

Brandkåren 
Attunda 

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna 
Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Medelvärde 
brand i  
bostad 
2009-2013 

6219 982 125 26 9 28 28 17 15 

Medelvärde 
brand i  
bostad per 
1000 inv. 
2009-2013 

0,65 0,47 0,49 0,39 0,61 0,68 0,43 0,69 0,37 
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Figur 11. Diagram över antal brand i bostad dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per kommun och 
per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

 
Antalet bostadsbränder har varierat över åren. Vid en jämförelse per 1000 invånare har Brandkåren 
Attunda haft fler brand i bostad än Stockholms län regionalt, även om det bara skiljer två hundrade-
lar, men lägre än Sverige nationellt.  

Medelvärdet för antalet brand i bostad per 1000 invånare för åren 2009 -2013 jämfört med medel-
värdet för åren 2006-2010 visar på en ökning av antalet bostadsbränder per 1000 invånare för Brand-
kåren Attunda. För kommunerna Järfälla och Upplands Väsby har medelvärdet minskat för denna pe-
riod. 

Brandorsak vid brand i bostad 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ska kommunen ef-
ter en insats se till att olyckan undersöks för att i skälig omfatt-
ning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 

Brandorsak Antal 

Glömd spis 157 

Annan 83 

Tekniskt fel 55 

Anlagd med uppsåt 52 

Levande ljus 35 

Rökning 32 

Soteld 25 

Värmeöverföring 21 

Självantändning 17 

Fyrverkerier 9 

Gnistor 4 

Barns lek med eld 3 

Blixtnedslag 2 

Explosion 2 

Heta arbeten 2 

Återantändning 2 

Okänd 110 

  Figur 12 Diagram och tabell för brandorsak vid brand i bostad 2009-2013 
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insatsen genomförts. Olycksundersökningen av olycksförloppet sker för varje enskilt fall genom in-
satsrapportering. I vissa fall kompletteras den med en utökad olycksundersökning. Att utreda bran-
dorsaken kan vara en del i en olycksundersökning. 

Den mest frekventa orsaken till uppkomst av bostadsbränderna under aktuell tidsperiod var i enlig-
het med Figur 12 glömd spis (orsaken till 26 % av antalet inträffade bostadsbränder). Antal bränder 
där brandorsaken var angiven till ”Annan orsak” har ökad sedan föregående riskanalys. Annan orsak 
anges när de andra orsakerna inte riktigt passar in och kan t.ex. vara brand i mikrovågsugn, kortslut-
ning i ett eluttag m.fl. Andelen med brandorsaken ”Tekniskt fel” har också ökat och gått om brandor-
saken ”Anlagd med uppsåt”. Brandorsaken ”Levande ljus” och ”Rökning” har däremot minskat. 

Förekomst och funktion brandvarnare 

Enbart vid 32 % av de bostadsbränder dit Brandkåren 
Attunda blivit larmade har det kunnat bekräftas att en 
fungerande brandvarnare har funnits. Vid 8 % av brän-
derna har det funnits en brandvarnare som inte har 
fungerat. 

 

 

Vid en jämförelse med tidigare riskanalyser går det att utläsa att andelen fungerande brandvarnare 
ökar och att andelen ej fungerande brandvarnare har minskat. Fortfarande en stor andel där det ej 
rapporterats in om det fanns brandvarnare eller ej.  

Tabell 9 Funktion och förekomst av brandvarnare under olika tidsperioder. 
Andel funktion brandvarnare för re-
spektive tidsperiod. 

År 
2009-2013 

År 
2006-2010 

År 
2003-2007 

År 
2000-2005 

År 
1998-2002 

Fanns, användes och fungerade 32 % 29 % 19 % 11 % 4 % 

Fanns ej 26 % 28 % 49 % 64 % 81 % 

Fanns, okänt om fungerade 8 % 4 % 12 % 22 % 12 % 

Vet ej om fanns 34 % 39 % 20 % 3 % 3 %  

Brandvarnare Antal  

Fanns, användes och fungerade 196  

Fanns ej 158  

Fanns, okänt om fungerade 48  

Vet ej om fanns 205  

Figur 13 Diagram och tabell av förekomst och funktion av brandvarnare vid brand i bostad under perioden 2009-2013. 
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Skadade och omkomna vid brand i bostad inom Brandkåren Attunda 

Statistiken över skadade och omkomna är hämtade ifrån Brandkåren Attundas verksamhetssystem 
CORE. Boendeformerna som är inkluderade i bostad är 
flerfamiljshus, rad-/par-/kedjehus, villa och fritidshus. 
 

Tabell 10 Skadade och omkomna vid brand 

 
Brandens omfattning beskriver hur mycket en brand har spridit sig i en byggnad innan räddnings-
tjänsten kom på plats och kunde släcka branden. Brandens omfattning beror bl.a. på hur lång tid det 
har tagit för någon att upptäcka branden och tiden det tar från larm till SOS till räddningstjänstens 
ankomst. 
I Figur 14 redovisa brandens omfattning då personer skadats svårt eller omkommit. Som det går att 
utläsa från diagrammen så har personer skadats svårt och omkommit trots att branden redan är 
släckt eller har slocknat vid räddningstjänstens ankomst. 

 
Fungerande brandvarnare har bara funnits vid en av bränderna där en person omkommit. Där perso-
ner skadats svårt fanns fungerande brandvarnare vid fem av bränderna. 
 
Tre personer omkom med brandorsaken levande ljus respektive med brandorsaken rökning. En per-
son omkom med brandorsaken glömd spis. För svårt skadade var den vanligaste brandorsaken glömd 
spis följt av brandorsaken rökning och annan med två svårt skadade för respektive orsak. Brandorsa-
kerna självantändning, tekniskt fel och värmeöverföring har vardera orsakat en svår personskada. Två 
personer har skadats svårt med okänd orsak. 

Analys av omkomna vid brand i bostad i Sverige 

Under år 2013 deltog Brandkåren Attunda i ett nationellt projekt för att jämställdhetsintegrera rädd-
ningstjänsten. Där genomfördes en analys av omkomna i Sverige under perioden 1999-01-01 t.o.m. 
2013-03-31. Underlaget har inhämtats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSBs 
dödsbrandsdatabas. I Figur 16 redovisas antalet döda i bostadsbränder i Sverige under projektperi-
oden utifrån kön och åldersgrupp. 

Kommun Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade 

Järfälla 1 7 22 

Knivsta 1 1 3 

Sigtuna 1 1 22 

Sollentuna 1 1 10 

Upplands-Bro 1 1 11 

Upplands Väsby 2 1 8 

Totalsumma 7 12 76 

Medelvärde 
2009-2013 

1,4 2,4 15,2 

Figur 15 Brandens omfattning vid släckning då personer skadats svårt eller omkommit under åren 2009-2013. 

Figur 14 Fördelning av personskador 
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Figur 16 Antalet omkomna kvinnor resp. män utifrån åldersgrupp i bostadsbränder i Sverige under projektperioden. 

I analysen granskades olika förutsättningar utifrån en systemanalys för säkert boende. Systemana-
lysen handlar om att det krävs både ett säkert beteende med att den boende har förmåga, medve-
tenhet, kunskap och vilja samt att bostaden ska vara säker och ha skyddsåtgärder så som t.ex. var-
nade system, begränsande system, förlåtande system, med flera. Varnade system är t.ex. brandvar-
nare, begränsande system är t.ex. fungerande brandcellsgränser och förlåtande system är t.ex. spis-
vakt samt boendesprinkler. Utifrån kvinnors och mäns förutsättningar till ett säkert beteende skulle 
t.ex. en bostad kunna utformas olika för att det ska bli ett säkert boende. 

I analysen som Statisticon gjorde utvärderas databasen med omkomna utifrån systemanalysen. Över-
gripande slutsatser från rapporten är följande: 

 Under perioden 1999-2012 har antalet omkomna i bostadsbränder varierat mellan 50 och 
112 individer per år. Relaterat till Sveriges population betyder det att ca 1 per 100 000 invå-
nare har omkommit i en bostadsbrand varje år. 

 I 93 % av bostadsbränderna med dödlig utgång har en person omkommit. 

 Risken att omkomma i en brand är större för män än för kvinnor. Vad detta beror på om det 
är för att män oftare utsätts för risken, d.v.s. är närvarande vid en brand, eller för att deras 
beteende skiljer sig från kvinnornas vid ett brandtillbud kan inte utläsas från materialet. 

 Risken ökar med ålder (bortsett från den yngsta gruppen 0-10 år). Från tjugoårsåldern och 
uppåt är antalet förolyckade män per 1000 individer för samtliga åldersklasser högre än för 
kvinnor. 

 Huruvida personer med funktionsnedsättning har en högre risk för att omkomma i brand går 
inte att avgöra utifrån underlaget då det råder en betydande osäkerhet i rapporteringen av 
funktionsnedsättning. 

 Risken att omkomma i en bostadsbrand är betydligt större för ensamstående jämfört med 
boende i familj. Årsvisa antalet omkomna per 1000 invånare är högre för ensamstående jäm-
fört med familjeboende i alla ålderskategorier både för män och kvinnor. Både för män och 
kvinnor ökar risken med ålder, både för ensamstående och familjeboende. 

 Skillnaden mellan män och kvinnor är inte speciellt markant bland familjeboende. Skillnaden 
mellan män och kvinnor bland ensamstående är däremot stor i vissa ålderskategorier. För 
ålderskategorier från 50 år och uppåt så är antalet omkomna per 1000 invånare betydligt 
högre bland ensamstående män jämfört med ensamstående kvinnor. 
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 Antalet omkomna i bostadsbränder per 1000 invånare ser lite olika ut för olika kommuner. 
Det går dock inte att dra några generella slutsatser utifrån detta, då en hög risk i vissa fall är 
en effekt av att antalet kommuninvånare är litet så enstaka bränder ger upphov till en hög 
risk sett till antalet invånare. 

 Det går inte att avgöra från materialet huruvida beteendet hos de omkomna (om man gjort 
utrymningsförsök och/eller släckförsök) skiljer sig mellan olika grupper (t.ex. män vs kvinnor) 
då information om detta ofta saknas. 

 I 17 % av fallen har det konstaterats att det fanns en fungerande brandvarnare, och i 52 % av 
fallen fanns det inte (okänt i 31 % av fallen). Fungerande släckutrustning kunde bara konsta-
teras i 5 % av fallen, i 57 % saknades det och i 38 % var det okänt. 

 Flest kvinnor (53 %) och män (58 %) har omkommit när brandens omfattning vid ankomst var 
brand i flera rum eller brandceller. Bara 13 % hade en fungerande brandvarnare i detta fall. 

3.4. Brand ej i byggnad 

Brandkåren Attunda har under tidsperioden 2009-2013 larmats till nästan 2200 bränder i annat än 
byggnad. Det motsvarar i genomsnitt 440 larm per år och 1,78 larm per 1000 invånare och år. 68 % 
av bränderna inträffade under sommarhalvåret april till september. Medelvärdet för respektive kom-
mun redovisas i Tabell 11. 

Tabell 11 Medelvärdet för antalet brand ej i byggnad dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per 
kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

 
Riket 

Sthlms 
län 

Brandkåren 
Attunda 

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna 
Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Medelvärde 
brand ej i  
byggnad 
2009-2013 

14335 3184 125 102 24 110 88 43 74 

Medelvärde 
brand ej i  
byggnad 
1000 inv 
2009-2013 

1,51 1,54 1,78 1,51 1,59 2,65 1,34 1,78 1,84 

 

  

Figur 17 Diagram över antal brand ej i byggnad dit Brandkåren Attunda har larmats till under 
åren 2009-2013 per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för 
jämförelse. 
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Figur 17 visar antalet brand i annat än byggnad som Brandkåren Attunda har larmats till under åren 
2009-2013. Antalet har varierat mycket från år till år, men vid en jämförelse med resultatet från före-
gående riskanalys så har det skett en minskning i antal i Upplands-Bro och i Upplands Väsby kom-
mun. Vid en jämförelse per 1000 invånare så har det bara skett en ökning i antal per 1000 invånare 
för Sigtuna kommun.  

Brandorsak vid brand ej i byggnad 

Det stora antalet brand i annat än byggnad har berott på anlagd brand (34 % av inträffade bränder), 
se Figur 18. Den stora mängden okänd orsak antas även till stor del också vara anlagda bränder. De 
anlagda bränderna inträffade till 74 % mellan kl. 19:00 och 04:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandobjekt  

Tabell 12. Objekt i vilket brand ej i byggnad inträffat under perioden 2009-2013. 

De flesta bränderna inträffade i per-
sonbilar, containrar, skog och mark. 
Bilbränderna inträffade till 60 % mel-
lan klockan 19:00 till 04:00. Under 
denna period var 55 % av bilbrän-
derna anlagda.  

Fördelat över dygnet så var 41 % an-
lagda därefter 17 % tekniskt fel, 3 % 
annan orsak samt 34 % okänd orsak. 

  

 

 

 

Brandorsak Antal  

Anlagd med uppsåt 768 

Grillning/lägereld 136 

Tekniskt fel 132 

Eldning annat 102 

Annan 92 

Barns lek med eld 78 

Rökning 34 

Återantändning 27 

Värmeöverföring 23 

Självantändning 21 

Friktion 14 

Eldning av gräs 12 

Fyrverkerier 12 

Övriga gnistor 10 

Tågbromsning 7 

Blixtnedslag 3 

Explosion 3 

Heta arbeten 3 

Trafikolycka 2 

Okänd 754 

Brandobjekt Antal Medelvärde 
2009-2013 

Procentuell 
fördelning 

Personbil 561 112,2 25,1 % 

Container 274 54,8 12,3 % 

Annan trädbevuxen mark 251 50,2 11,2 % 

Ej trädbevuxen mark 163 32,6 7,3 % 

Papperskorg 71 14,2 3,2 % 

Produktiv skogsmark inkl. hygge 47 9,4 2,1 % 

Soptunna 46 9,2 2,1 % 

Övriga vägfordon 16 3,2 0,7 % 

Fartyg/Båt 3 0,6 0,1 % 

Tåg 3 0,6 0,1 % 

Skogsmaskin 1 0,2 0,0 % 

Övrigt 797 159,4 35,7 % 

Figur 18. Tabell och diagram för brandorsak ej i byggnad under åren 
2009-2013. 
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Skadade och omkomna 

Under år 2009-2013 har ingen person omkommit, men däremot har en person skadats svårt och 16 
personer har skadats lindrigt vid bränder utanför byggnader. Brandorsaken för den person som ska-
dats allvarligt berodde på anlagd brand i en bil och var troligtvis ett självmordsförsök. De lindriga per-
sonskador som uppstått så har brandobjektet varit personbil, husvagn alternativt annat motorfor-
don. 

Socioekonomiska aspekter på brand ej i byggnad 

 

Figur 19. Antal brand ej i byggnad per km2. Antal baserat på ett medelvärde för åren 2009-2013. 

Antal brand ej i byggnad 
per km2 
(antal baserat på ett medel-
värde för åren 2009-2013.) 

 

Knivsta kommun 

Sigtuna 
 kommun 

Upplands-Bro 
 kommun 

Upplands Väsby 
kommun 

Järfälla  
kommun 

Sollentuna kommun 
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Inom Brandkåren Attundas geografiska område finns 30 områden där antalet bränder ej i byggnad 
per km2 överstiger fem bränder per år och km2 enligt Figur 19. Dessa områden beskrivs i Tabell 13. 
Inget av de 30 områdena hör till de med låg inkomst utan 65 % hör till områden med medellåg in-
komst. Det innebär en månadslön om mellan 11 800 till 20 300 kr per månad. Vid en jämförelse med 
antal bränder ej i byggnad per 1000 invånare så överstiger 26 av dessa områden Brandkåren At-
tundas medelvärde för åren 2009-2013 som är 1,78 bränder ej i byggnad per 1000 invånare. 

Tabell 13. De trettio områden där medelvärdet för antalet brand ej i byggnad per km2 överstigen fem bränder ej i byggnad 
per km2 och år. 

SAMS-område Kommun Medianinkomst Antal personer 
per km2 

Antal BEIB 
per 1000 inv. och år 

Antal BEIB  
per km2 och år 

Ekillatorp Sigtuna Medelhög 1805 6,00 10,82 

Östra Norrbacka Sigtuna Medellåg 4434 4,78 21,20 

Märsta kyrka Sigtuna Medelhög 1948 4,50 8,78 

Västra Norrbacka Sigtuna Medelhög 1769 4,39 7,76 

Vibblaby Järfälla Medelhög 3030 3,68 11,15 

Märsta centrum Sigtuna Medellåg 5143 3,65 18,77 

Rotsunda Sollentuna Medellåg 1505 3,57 5,37 

Rotebro centrum Sollentuna Medellåg 3494 3,15 10,99 

Norra Smedby Upplands Väsby Medellåg 2598 3,06 7,96 

Vilunda Upplands Väsby Medellåg 2750 2,91 8,00 

Gamla Märsta Sigtuna Medellåg 6580 2,71 17,84 

Sätuna Sigtuna Medelhög 7774 2,21 17,18 

Centrala Knivsta Knivsta Medellåg 2398 2,21 5,29 

Södra Ekilla Sigtuna Medelhög 3397 2,19 7,45 

Tallbohov Järfälla Medellåg 8027 2,10 16,84 

Valsta centrum Sigtuna Medellåg 6812 2,02 13,76 

Norra Nibble Järfälla Medelhög 2645 1,90 5,03 

Helenelunds centrum Sollentuna Medellåg 7627 1,89 14,41 

Tingvalla Sigtuna Medellåg 9994 1,71 17,06 

Norra Vilunda Upplands Väsby Medelhög 3774 1,53 5,76 

Jakobsbergs centrum Järfälla Medellåg 10816 1,52 16,39 

Viksjö centrum Järfälla Medelhög 4943 1,19 5,88 

Barkarby Järfälla Medelhög 5619 1,11 6,23 

Hammaren Järfälla Medellåg 10718 1,06 11,39 

Södra Nibble Järfälla Medellåg 12131 1,05 12,74 

Edsbergs centrum Sollentuna Medellåg 7905 0,90 7,08 

Apoteksskogen Upplands Väsby Medellåg 6650 0,86 5,74 

Bagarby Sollentuna Medellåg 11774 0,83 9,77 

Västra Kallhäll Järfälla Medellåg 8649 0,59 5,13 

Häggviks industriområde Sollentuna 0 0 0,00 6,39 

 
Inga av de områden där medianinkomsten är klassad som låg återfinns bland de områden som har 
flest brand ej i byggnad per km2. Dock återkommer nästan samtliga av de områden där det även var 
flest brand i byggnad per km2 i denna tabell. Vilket gör att det går att dra slutsatsen att det bör finnas 
några gemensamma faktorer för dessa områden.  Vad dessa faktorer är har ej analyserats vidare. 
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3.5. Trafikolyckor 

Brandkåren Attunda har under tidsperioden 2009-2013 blivit larmade till 2097 trafikolyckor vilket 
motsvarar 419 trafikolyckor per år. Medelvärdet per 1000 invånare för Brandkåren Attunda under 
tidsperioden är 1,64 trafikolyckor per 1000 invånare och år. 

Som en jämförelse redovisas även antal inrapporterade trafikolyckor som polis och/eller ambulans 
gör till Transportstyrelsen databas STRADA. Polis och ambulans blir utlarmade i en högre grad då en 
trafikolycka inte alltid behöver hjälp från räddningstjänsten. Ett antagande som görs vid procenträk-
ning av andel räddningsuppdrag i Tabell 14 är att polis och/eller ambulans alltid kommer till olyckan 
när räddningstjänsten är där. En skillnad är dock för Knivsta där ambulanser från Uppsala universi-
tetssjukhus inte rapporterar in till STRADA. 

Tabell 14. Tabell över medelvärdet för antalet trafikolyckor. Första två raderna visar de olyckor dit Brandkåren Attunda har 
larmats till under åren 2009-2013 per kommun och per 1000 invånare. Tredje och fjärde raden redovisar antalet och per 
1000 invånare trafikolyckor dit polis och/eller ambulans har blivit larmade till och som rapporterats i Transportstyrelsen da-
tabas STRADA. Sista raden redovisar den procentuella andelen av trafikolyckorna dit räddningstjänsten har blivit utlarmade 
till. 

 Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Medelvärde trafikolyckor 
2009-2013 

73,8 39,1 96,0 99,2 46,8 64,6 

Medelvärde trafikolyckor per 
1000 inv 
2009-2013 

1,1 2,59 2,32 1,5 1,95 1,61 

Medelvärde trafikolyckor 
2009-2013 ”STRADA” 

132,8 34,4 122,4 176 58 100 

Medelvärde trafikolyckor per 
1000 inv 
2009-2013 ”STRADA” 

1,97 2,29 2,96 2,66 2,41 2,49 

% räddningsuppdrag 56 %        114 % 78 % 56 % 81 % 65 % 

 
Vid en jämförelse av Tabell 14 med föregående riskanalys från 2011 kan det konstateras att en ök-
ning har skett både av antalet trafikolyckor som räddningstjänsten blir larmade till och som antal tra-
fikolyckor som blir inrapporterade till STRADA. Den procentuella andelen dit räddningstjänsten blir 
larmade till har även ökat.  

Antalet trafikolyckor som Brandkåren Attunda blir utlarmade till har ökat. Vid en jämförelse per 1000 
invånare har Brandkåren Attunda fler trafikolyckor än Stockholms län regionalt men något lägre än 
Sverige nationellt. Medelvärdet för antalet brand i byggnad per 1000 invånare för åren 2009 -2013 
jämfört med medelvärdet för åren 2006-2010 visar på en ökning av trafikolyckor per 1000 invånare 
för Brandkåren Attunda. Medelvärdet har även ökat för samtliga kommuner. 
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Figur 20. Diagram över antal trafikolyckor dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-2013 per kommun och 
per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

Statliga och kommunal vägar 

I databasen STRADA går det att utföra utökade sökningar beroende på om vägen är statlig eller kom-
munal alternativt om det är motorväg eller annan väg. Inom Brandkåren Attundas geografiska om-
råde har 42 % av trafikolyckorna inträffat på statlig väg samt 24 % av olyckorna har inträffat på E4 el-
ler E18. Enligt Tabell 15 så skiljer sig den procentuella andelen mellan de olika kommunerna. Detta 
beror på olika andelar statlig/kommunal/enskild väg som finns i kommunen. 

Tabell 15. Antal samt andel trafikolyckor på statliga vägar samt på E4 och E18 enligt STRADA under perioden 2009-2013. 

 Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Antal trafikolyckor 
2009-2013 

662 171 612 874 287 498 

Andel trafikolyckor på 
statliga väg 

19 % 77 % 50 % 45 % 52 % 39 % 

Andel trafikolyckor på 
E4/E18 

18 % 35 % 16 % 31 % 33 % 23 % 

 
Antalet på E4 och E18 ingår i antalet för statliga vägar. För t.ex. Järfällas del så har trafikolyckorna på 
statliga vägar i stort sätt enbart skett på E18. 

Skadade och omkomna vid trafikolyckor 

Statistiken över skadade och omkomna är hämtade ifrån STRADAs statistik för personskador och ut-
går ifrån sjukvårdspersonalens bedömningar. Antal skadade och omkomna skiljer sig ifrån de uppgif-
ter som finns registrerade i CORE. T.ex. så är inte skadade och omkomna på järnväg med i detta un-
derlag. 

Tabell 16 visar det totala antalet skadade och omkomna kvinnor och Tabell 17 visar totala antal ska-
dade och omkomna män under åren 2009-2013 på väg. 

Tabell 16. Antal skadade och omkomna kvinnor under åren 2009-2013. 

Skadade och omkomna kvinnor per  
kommun 

Totalt Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade 

Järfälla 199  26 173 

Knivsta 94  15 79 

Sigtuna 202  33 169 

Sollentuna 283  33 250 

Upplands-Bro 98  11 87 

Upplands Väsby 151 1 12 138 
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Totalt år 2009-2013 1027 1 130 896 

Medelvärde per år 205,4 0,2 26 179,2 

Tabell 17. Antal skadade och omkomna män under åren 2009-2013. 

Skadade och omkomna män per 
kommun 

Totalt Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade 

Järfälla 345 2 44 299 

Knivsta 116 6 26 84 

Sigtuna 389 9 63 317 

Sollentuna 465 5 46 414 

Upplands-Bro 159 3 29 127 

Upplands Väsby 271  50 221 

Totalt år 2009-2013 1745 25 258 1462 

Medelvärde per år 349 5 51,6 292,4 

 

Fler män än kvinnor har skadats i trafikolyckor vilket går att utläsa i Tabell 18  

Tabell 19. Den totala fördelningen var 63 % skadade/omkomna män och 37 % skadade och omkomna 
kvinnor. För omkomna så var det 96 % män som omkommit och 4 % kvinnor. 

Tabell 18  

Tabell 19 visar skillnaden för skadade och omkomna beroende på om vägen är kommunal eller stat-
lig. Skillnaden för antalet olyckor utifrån hastighetsbegränsning på vägen var att på kommunala vägar 
inträffade 57 % av olyckorna där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, för statliga vägar inträffade 
36 % av olyckorna där hastighetsbegränsningen var 110 km/h. 

Tabell 18. Antal skadade och omkomna kvinnor beroende på om vägen är statlig eller kommunal. 

Fördelning statlig/kommunal väg, kvinnor.  
År 2009-2013 

Omkomna Svårt ska-
dade 

Lindrigt ska-
dade 

Totalt 

Antal skadade/omkomna kvinnor kommunal väg 1 48 331 380 

Antal skadade/omkomna kvinnor statlig väg 0 71 488 559 

Procent skadade/omkomna kvinnor kommunal väg 100 % 40 % 40 % 40 % 

Procent skadade/omkomna kvinnor statlig väg 0 % 60 % 60 % 60 % 

 

Tabell 19. Antal skadade och omkomna män beroende på om vägen är statlig eller kommunal. 

Fördelning statlig/kommunal väg, män.  
År 2009-2013 

Omkomna Svårt ska-
dade 

Lindrigt ska-
dade 

Totalt 

Antal skadade/omkomna män kommunal väg 2 94 503 599 

Antal skadade/omkomna män statlig väg 20 145 812 977 

Procent skadade/omkomna män kommunal väg 9 % 39 % 38 % 38 % 

Procent skadade/omkomna män statlig väg 91 % 61 % 62 % 62 % 

 
Skillnaden mellan antal olyckor på kommunal och statlig väg kan även redovisas per olyckstyp enligt 
Figur 21. 
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Diagrammen följs åt för män och kvinnor även om män drabbades procentuellt högre. De olyckstyper 
som inträffade oftare på kommunal väg var cykel/moped vs. motorfordon, fotgängare vs. motorfor-
don, fotgängare/cykel/moped samt korsande. För avsvängningsolycka var antalet olyckor lika för 
statlig och kommunal väg. Övriga olyckstyper inträffade oftare på statlig väg än kommunal väg. 

Under 2009-2013 har 23 personer under tåg omkommit inom Brandkåren Attundas verksamhetsom-
råde fördelade enligt Tabell 20. Dessa är huvudsakligen orienterade till tågstationer och spårområ-
den. I Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby förolyckas fler personer i tågolyckor än i trafiken i öv-
rigt. 

Tabell 20. Antal omkomna personer under tåg, 2009-2013. 

Kommun Omkomna personer under tåg 

Järfälla 5 

Knivsta 4 

Sigtuna 1 

Sollentuna 8 

Upplands-Bro 1 

Upplands Väsby 4 

Totalt år 2009-2013 23 

Medelvärde per år 4,6 

 

3.6. Drunkningsolycka eller drunkningstillbud 

Brandkåren Attunda har under tidsperioden 2009-2013 larmats till 28 drunkningsolyckor eller drunk-
ningstillbud. Det motsvarar i genomsnitt 5,6 larm per år och 0,02 larm per 1000 invånare och år. Me-
delvärdet för respektive kommun redovisas i Tabell 21.  

Figur 22 visar antalet drunkningsolyckor och drunkningstillbud dit Brandkåren Attunda har larmats till 
under åren 2009-2013. Antalet varierar från år till år och en händelse ger ett stort utslag i antal per 
1000 invånare då denna olyckstyp händer sällan. Ett tillbud som den enstaka händelsen i Knivsta där 
en båt drev omkring på en sjö utan någon person i båten ger därför stora utslag i statistiken. 

  

Figur 21. Diagram över skadade och omkomna kvinnor och män per olyckstyp för kommunal respektive statlig väg för åren 
2009-2013. 
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Tabell 21 Medelvärdet för antalet drunkningsolyckor och tillbud dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-
2013 per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

 
Riket 

Sthlms 
län 

Brandkåren 
Attunda 

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna 
Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

Medelvärde 
drunknings-
olycka och 
tillbud 
2009-2013 

372 60 5,6 0,8 0,2 1,8 1,8 0,6 0,4 

Medelvärde 
drunknings-
olycka och 
tillbud 1000 
inv 2009-
2013 

0,040 0,029 0,020 0,012 0,014 0,042 0,027 0,0245 0,010 

Figur 22. Diagram över drunkningsolyckor och drunkningstillbud dit Brandkåren Attunda har larmats till under åren 2009-
2013 per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse. 

Skadade och omkomna 

Av de 28 utlarmade drunkningsolyck-
orna/tillbuden under år 2009 till 2013 så 
har åtta personer omkommit, två personer 

skadats allvarligt samt sex personer har ska-
dats lindrigt. Av de åtta personer som om-
kommit så var det fem män, en kvinna samt 
en pojke om 3 år samt en utan dokumente-
rat kön. Dödsolyckorna har inträffat på bad-
platser samt i områden i närheten av bryg-

gor samt från båt. Två av olyckorna har även inträffat där det inte har varit djupt vatten.  

Två av männen samt den utan dokumenterat kön var hjälp till polis att få upp personerna ur vattnet. 
Då de bekräftats döda under en längre tid. De två olyckorna med svårt skadade har båda inträffat vid 
båtklubbar där den ena personen troligtvis ej var simkunnig. Båda dessa var män. 

Av de personer som skadats lindrigt så var det tre män och tre kvinnor. Olyckorna som inträffat var 
både eventuellt självmordsförsök till räddningsförsök av en av de som avled. Det har funnits alkohol 
inblandad i en av olyckorna. 

 Vid åtta av de utlarmade drunkningsolyckorna så har det varit falskt alarm d.v.s. ett tillbud utan att 
det har funnits någon saknad person i vattnet.  

Tabell 22. Vattentemperatur vid skadade och omkomna, åren 2009 
till 2013, 

 Lindrigt skadade Svårt skadade Omkomna 

Under 10 °C 2 0 2 

10 till 15 °C 1 1 1 

16 till 20 °C 2 1 5 

Över 20 °C 1 0 0 

Totalt 6 2 8 
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3.7. Slutsats 

Genomgående har det inom Brandkåren Attundas område skett fler oönskade händelser i genom-
snitt än det statistiskt har gjort i Sverige nationellt (dock undantaget Sollentuna kommun). Sigtuna 
kommun har under den studerade perioden (2009-2013) haft en ökning av antalet räddningsuppdrag 
inom samtliga områden som undersökts och ligger även högt jämfört med nationella medelvärdet 
inom samtliga av dessa områden. 

Totalt har 10 personer omkommit till följd av brand i Brandkåren Attundas geografiska område under 
den studerade femårsperioden. Sju av dessa (d.v.s. 70 %) har omkommit vid brand i bostaden. 

Bränder utanför byggnaden/i annat än byggnad har varit det mest frekventa räddningsuppdraget 
som Brandkåren Attunda larmats på under perioden. Det kan dock konstateras att personskadorna 
för denna typ av bränder är betydligt lägre än för bränderna i byggnad. Majoriteten av denna typ av 
bränder har varit bilbränder och markbränder. För flera av medlemskommunerna, med särskilt tydlig 
tendens i Järfälla, så var antalet bränder i annat än byggnad särskilt många under 2013. Detta bör åt-
minstone i viss utsträckning kunna härledas till den period av social oro som rådde i Stockholms län 
under två veckor i maj månad detta år.  

För brand i byggnad finns en tydlig koppling till områden med medellåg inkomst. För brand ej i bygg-
nad är den kopplingen inte lika tydlig. 

Antalet trafikolyckor som Brandkåren Attunda larmats på har ökat jämfört med perioden 2006-2010. 
Vad gäller antalet omkomna, svårt skadade och även lindrigt skadade i trafikolyckor har detta däre-
mot minskat i antal jämfört med perioden 2006-2010. Detta visar att Brandkåren Attunda larmas till 
fler trafikolyckor med mindre konsekvens, vilket enligt tydligare bl.a. kan vara en följd av att byte av 
larmcentral och därmed rutiner för utlarmning skedde under 2009.  

Under 2009-2013 har 23 personer under tåg omkommit inom Brandkåren Attundas verksamhetsom-
råde. Dessa olyckor utgör en liten andel av våra räddningsuppdrag men står för en stor del av person-
skadorna. Räknas dessa olyckor in under trafikolyckor så utgör de 47 % av alla omkomna i trafiken 
under perioden. För att kunna dra mer långtgående slutsatser om dessa olyckor behövs en fördelning 
på bakomliggande orsaker såsom suicid, olycka och brott.  
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4. Stora sällan förekommande olyckor 

Till skillnad från de olyckor som inträffar mer frekvent kan det finnas risk för olyckor vilka kanske ald-
rig inträffat tidigare. Det är av naturliga skäl svårare att värdera dessa men i detta avsnitt redovisas 
risker vilka kan ge ge upphov till stora olyckor inom Brandkåren Attundas geografiska verksamhets-
område.  

Händelser som är så omfattande eller allvarliga att resurserna måste organiseras, ledas och användas 
på särskilt sätt ställer särskilda krav.  

Händelserna karakteriseras normalt av något av följande:  

 Stor geografisk spridning.  

 Lång utsträckning i tid.  

 Tvärsektoriell påverkan – flera kommuner, myndigheter eller aktörer är berörda och flera 

sektorsansvar (legalt stöd) är involverade i krishanteringen.   

 Stora ekonomiska värden är förstörda eller påverkade direkt eller indirekt.  

Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting behandlar händel-
ser med denna stora påverkan men avsikten med detta avsnitt är inte att identifiera dessa händelser 
även om gränsdragningen ibland kan vara svår att göra. Händelser som omfattas av den lagstift-
ningen ingår inte i riskanalysen då den är framtagen utifrån kriterierna i LSO.   

Brandkåren Attunda har identifierat följande områden som bedöms kunna ge upphov till stora 
olyckor, där vi förväntas vara en central aktör i hanteringen av olyckan: 

 Olycka vid en verksamhet med omfattande hantering av farliga ämnen 

 Olycka vid transport av farligt gods 

 Vissa typer av naturolyckor av mer lokal karaktär 

4.1. Olyckor utifrån kommunernas RSA 

Metodiken för identifieringen av stora (sällan förekommande) risker grundas i en modell utarbetad 
av Räddningstjänsten Syd utifrån medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).  

Som utgångspunkt för att identifiera potentiella stora sällanförekommande olyckor har risk- och sår-
barhetsanalyser (RSA) från Brandkåren Attundas sex medlemskommuner använts. Arbetet har ut-
förts tillsammans med samtliga kommuners säkerhetssamordnare och genomfördes i tre steg:  

Steg 1 – Identifiering och kategorisering av stora olyckor från respektive RSA.  

Steg 2 – Komplettering och förtydligande utifrån Räddningstjänstens områdesansvar.  

Steg 3 – Riskerna inom respektive kategori inventeras/redovisas utifrån steg 2.  

Utifrån dessa potentiella olyckor identifieras stora olyckor där Brandkåren Attunda har ett legalt eller 
samordnande ansvar.  

Steg 1 - Identifiering av potentiella stora olyckor  

I Tabell 23 har samma benämningar för de olika olyckstyperna använts som i respektive RSA. Sam-
manställningen togs fram tillsammans med kommunernas säkerhetssamordnare/säkerhetschefer.  
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Tabell 23. Olyckstyper från RSA kopplade till olika kategorier. Kursiverade olyckstyper är inte hämtade från RSA-analyserna 
utan kom fram under workshopen. 

Kategori Olyckstyp 

Kommunikationsolycka  Stor kommunikationsolycka väg/järnväg 

Brand  Storbrand 

 Skolbrand 

CBRNE Spridning av gift och smitta 

 Kärnkraftsolycka 

Naturrelaterade händelser Extremt väder 

 Klimatförändring och översvämning 

Antagonistiska hot och 
handlingar 

Spridning av gift och smitta 

Skolskjutning 

 Upplopp/demonstrationer 

Samhällsviktig infrastruktur 
eller försörjningssystem 

IT-störning och liknande 

Vattenförsörjning 

El-/teleavbrott 

 Fjärrvärmeavbrott 

 Förgiftat vatten 

 Tele/elektroniska kommunikationer 

 Transportstörningar 

Sjukdomar  Matförgiftning 

Övriga olyckor Allvarliga person eller sakskador 

 

Då hanteringen och metodiken för flera av olyckstyperna principiellt inte skiljer sig kan flera av dem 
behandlas på ett likartat sätt. Det spelar sedan ingen roll för Brandkårens förmåga om den enskilda 
händelsen t.ex. gäller en olycka på väg eller järnväg. För att bedöma de grundläggande förhållnings-
sättet samt i senare skede räddningstjänstens förmåga har de därför generaliserats och grupperats i 
nedan olika kategorier.  

Tabell 24. Olyckstyper från RSA kopplade till olika kategorier.  

A Kommunikat-
ionsolycka  

Kommunikationsolycka (väg-, tåg-, båt, flygtransport) med många per-
sonskador, omfattande materiella skador och/eller allvarlig påverkan på 
transportflödet. Exempelvis bussolycka, tågurspårning eller flyghaveri. 

B Brand  Brand med stora personella och/eller omfattande materiella skador. Ex-
empelvis omfattande brand många drabbade. 

C CBRNE CBRNE-händelser Utsläpp farligt ämne med omfattande påverkan på 
människors hälsa och säkerhet eller miljön. Exempelvis terrorhandling, 
spridning av gift eller smitta i mark, hav eller vattendrag. 

D Naturrelaterade 
händelser 

Extremt väder som innebär stor fara för allmänheten och mycket stora 
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis storm/orkan, allvar-
liga översvämningsproblem eller mycket stora snömängder.  
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E Antagonistiska 
hot och hand-
lingar 

Antagonistiska hot och handlingar med stora personella och/eller om-
fattande materiella skador. Även hot och handlingar som allvarligt på-
verkar verksamhetens värdegrund, verksamhetsidé eller förutsättningar 
för att lösa kärnuppgift omfattas. Exempelvis hot och våld, upplopp, de-
monstrationer.  

F Samhällsviktig in-
frastruktur eller 
försörjningssy-
stem 

Allvarlig påverkan på samhällsviktig infrastruktur eller försörjningssy-
stem. Exempelvis allvarlig påverkan på elförsörjning, vattenförsörjning, 
system för tele- eller data-kommunikation, finansiella system eller trans-
portflöden.  

G Sjukdomar  Sjukdomar Pandemi/epidemi och/eller epizooti/zoonos2 med många 
drabbade eller stor påverkan på personella resurser, nyckelfunktioner/-
kompetens eller samhällsviktiga funktioner. 

Steg 2 - Komplettering och förtydligande utifrån områdesansvar  

Nedanstående figur användes därefter för att ange Brandkåren Attundas ansvar för olyckstypen 
utifrån ett legalt och ett samordnande perspektiv. Det finns ett visst samband mellan de två ax-
larna men placeringen kan ändå variera utifrån olyckskategori. X-axeln anger i hur hög grad 
Räddningstjänsten koordinerar hjälpbehovet och y-axeln vilket sektoriellt ansvar, dvs legal skyl-
dighet/stöd, Räddningstjänsten har. 

Olyckskategori C är uppdelad på två områden eftersom Räddningstjänstens roll kan skilja sig bero-
ende på orsaken till situation. I detta fall beror skillnaden på om ursprunget till utsläppet/smittan är 
avsiktlig (C2)eller inte (C1).  

Utifrån Figur 23 konstateras att kategori A-D främst är de områden där räddningstjänsten har en vik-
tig roll att fylla. Betydelsen av räddningstjänstens insats ökar även desto längre ut på respektive axel 
kategorin placeras. Det finns flera delar som påverkar resultatet från Brandkåren Attundas arbete 
inom respektive kategori (t.ex. utbildning/övning, stab- och ledningsförmåga, hur upparbetade sam-
verkanskanalerna är samt motsvarande förmåga hos motpart/samverkande organisation). 

I steg tre har en fördjupning inom de områden gjorts där Brandkåren Attunda tillsammansmed kom-
munernas säkerhetssamordnare tydligt ser ett legalt och/ eller ett samordningsansvar. Baserat på 
detta (se Figur 23) har kategori E-G samt C2 lämnats utan vidare hantering. 

Inom kategorierna har Brandkåren Attunda identifierat stora olyckor vilka inte bedöms nå kriterierna 
för LXO. 

                                                           

2 Svårkontrollerad smittsam sjukdom hos djur som kan orsaka allvarlig sjukdom och dödsfall hos människor 
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A Kommunikationsolycka   E Antagonistiska hot och handlingar 

B Brand   F Samhällsviktig infrastruktur eller försörjningssystem 

C CBRNE   

D Naturrelaterade händelser  G Sjukdomar  

 

Tabell 25. Identifierade risker för stora olyckor. 

Olyckskategori Identifierade risker 

A - Kommunikationsolycka Stora transportleder – E4, E18, Mälarbanan, Ostkustbanan, Ar-
landa 

B - Brand Objekt med krav på skriftlig redogörelse, farliga verksamheter 

C - CBRNE Farliga verksamheter, farligt gods 

D - Naturrelaterade händelser Översvämning, ras och skred, snö och storm. 

4.2. A - Kommunikationsolycka  

Här ser vi främst olyckor med många resenärer både på väg, järnväg och flyg. Dessa olyckor karaktä-
riseras ett större antal skadade eller omkomna vid en och samma händelse. Brandkåren Attundas 
område präglas av reseströmmar både för pendlartrafik och resenärer till t.ex. Arlanda. Förekomsten 

Hela sektoriella ansvaret 

Inget sektoriellt ansvar 

(dvs inget legalt stöd) 

Låta sig  

koordineras 

Koordinera  
hjälpbehovet 

A 

B 

C1 

C2 

D 

EF 
F 

G 

Figur 23. Olyckskategorier placerade i matris för områdesansvar och legalt stöd. 
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av transporter med höga personantal kan ske i princip var som helst i området men kanske med 
högre sannolikhet på någon av transportlederna. 

4.3. B - Brand med stora konsekvenser 

Gränsdragningen på när en brand betecknas som en sällanförekommande storbrand beror i stor ut-
sträckning på vilket perspektiv man anlägger. För Brandkåren Attunda är en storbrand en insats med 
över 100 mantimmar eller där många personer eller flera hushåll direkt drabbas. 

Skillnaden i detta avsnitt mot avsnittet där frekventa olyckor redovisas är att här ska det vara många 
drabbade eller att konsekvensen stor för egendom eller miljö.  

SRVs föreskrift (2003:10) om skriftlig redogörelse anger denna typ av objekt där bränder kan drabba 
många men kan även vara räddningsinsats som kräver regionala eller nationella resurser. Ett annat 
exempel kan vara tex en radhusbrand vilken resulterar i en totalskada till skillnad från de bränder 
som släcks inom en radhuslägenhet. 

4.4. B/C - Verksamheter med hög inneboende risk 

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga 
konsekvenser för människa, egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet. Generellt handlar det 
om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen. 

Vissa verksamheter klassas utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som s.k. farliga verksam-
heter, i enlighet med 2 kap. 4 §. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om vilka anläggningar som ska 
omfattas av dessa krav i LSO, d.v.s. beslutar om vilka verksamheter som ska klassas som farliga verk-
samheter, även benämt 2:4-anläggningar. Dessa anläggningar åläggs att analysera sina risker och 
hålla en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats och samt vid 
behov även ytterligare vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa risken för och vid allvarliga 
olyckor. Brandkåren Attunda ansvarar för tillsyn av efterlevnaden av kraven enligt denna paragraf 
inom vårt verksamhetsområde.  

Vissa verksamheter omfattas av kraven i SEVESO-direktivet och därigenom av kraven i Lag (1999:381) 
om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Dessa verksamheter 
brukar vanligtvis benämnas Seveso-verksamheter.  

Seveso-klassade verksamheter delas in i två kategorier: lägre respektive högre kravnivå, där högre 
kravnivå innebär tuffare krav avseende förebyggande åtgärder för verksamheten. Sommaren 2015 
kommer SEVESO (III) direktivet träda i kraft. I och med detta kommer samtliga verksamheter som 
omfattas av Seveso-lagstiftningen även klassas som s.k. farlig verksamhet enligt LSO 2:4. Idag är detta 
enbart praxis. 

För SEVESO- anläggninger finns även skyldigheter som åligger de kommuner i vilken verksamheten är 
belägen, i form av krav på att upprätta en plan för räddningsinsats, ge information till allmänheten 
och genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheterna från an-
nan verksamhet. 

Riskfyllda verksamheter inom BA:s område 

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns ett antal verksamheter som omfattas av kra-
ven i LSO 2:4 och/eller Seveso-lagstiftningen. Figur 24 är en kartering över riskfyllda verksamheter 
inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde. 
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Figur 24 Kartering över farliga verksamheter inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde. 

 

Kort sammanställning över ovan nämnda riskfyllda verksamheter samt den dominerande faran som 
verksamheten innebär framgår av Tabell 26. 

  

2.4 
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Tabell 26 Verksamheter med hög inneboende risk i Brandkåren Attundas område. 

Kommun Verksamhet LSO 
2:4 

Se-
veso 

Brandfar-
lig vätska 

Brandfar-
lig eller 
giftig gas 

Explo-
siva äm-
nen 

Konse-
kvensom-
råde 

Järfälla Veddesta 2:43 X   X  300 m 

Upplands-
Bro 

Fresenius Kabi X X X   300 m 

 Frööjd AB X X   X 400 m 

Sollentuna Jästbolaget X  X X  300 m 

Upplands 
Väsby 

Orica Swedens AB  X   X 1800 m 

Sigtuna Arlanda flygverk-
samhet 

X      

 Flygbränsledepån X X X    

 Becker Industrial 
Coatings 

X X X    

 Sherwin Williams X X X    

Knivsta AGA Gas X   X  300 m 

 

De konsekvensområden som anges för verksamheterna i tabellen är hämtade från respektive verk-
samhets riskanalys. Presentationen har gjorts enbart för de verksamheter där detta framgår av be-
fintlig riskanalys och de har inom ramen för denna riskanalys inte värderats i relation till varandra. 

4.5. C - Transportleder för farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de 
kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. 
Föreskriften ADR-S reglerar hur transport av farligt gods ska gå till på väg och i terräng. Motsvarande 
reglemente för transport på järnväg heter RID-S. Till transport räknas även lastning, lossning, förva-
ring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

Tabell 27 ADR-S och RID-S utgår från en indelning av farligt gods i nio klasser utifrån ämnenas farliga egenskaper. 

Klass Ämnesgrupp Exempel på ämnen 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Dynamit, ammunition 

Klass 2.1 Brandfarliga gaser Gasol, acetylen 

Klass 2.2 Icke brandfarliga gaser Kväve, syre, koldioxid 

Klass 2.3 Giftiga gaser Klor, svaveldioxid, ammoniak 

Klass 3 Brandfarliga vätskor Bensin, diesel 

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

Fosfor, svavel 

Klass 4.2 Självantändande ämnen Vit fosfor 

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Natrium 

Klass 5.1 Oxiderande ämnen Väteperoxid, kaliumbromat 

Klass 5.2 Organiska peroxider Härdare vid plasttillverkning 
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Klass 6.1 Giftiga ämnen Bekämpningsmedel 

Klass 6.2 Smittförande ämnen Laboratorieavfall 

Klass 7 Radioaktiva ämnen Kärnkraftsavfall, medicinisk utrustning 

Klass 8 Frätande ämnen Starka syror och baser 

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest, lithiumbatterier 

 

Statistik på insatser 

Enligt insatsstatistik från MSB:s databas IDA har det i hela landet registrerats 557 räddningsinsatser 
med farligt gods under tidsperioden 2009-2013, varav ett fåtal inom Brandkåren Attundas verksam-
hetsområde. Majoriteten av dessa insatser rör utsläpp av klass 3, brandfarlig vätska, som också utgör 
majoriteten av transporter av farligt gods. I Figur 25 nedan framgår det att ungefär hälften (47 %) av 
alla olyckor med farligt gods sker i samband med lastning och lossning. Detta kan antas till stor del 
ske på kända platser såsom drivmedelsstationer och industrier, alltså platser som har tillstånd enligt 
LBE eller är klassade som farlig verksamhet. Dessa verksamheter kontrolleras av räddningstjänsten 
genom tillsyn och det finns möjlighet att ha en god kännedom om hanteringen och till viss del förbe-
reda en eventuell insats genom övning och insatskort/insatsplan. Det är förhållandevis enkelt att ta 
hänsyn till dessa riskobjekt i kommunernas planarbete genom generella riskavstånd eller genom risk-
analyser.  

29 % av insatserna sker under transport med vägfordon. Detta innebär att en stor del av olyckorna är 
utspridda på vägnätet och det är svårt att veta vilken sorts olycka som ska uppstå på vilken plats. 
Både för räddningsinsatsen och kommunens planarbete utgör dessa olyckor ett svårare moment.  

 

Figur 25. Räddningsinsats med farligt gods uppdelat efter vid vilken typ av transport olyckan skett, 2009-2013.  

Farligt gods inom BA:s område 

Respektive Länsstyrelse utfärdar i samråd med berörda myndigheter rekommendationer för vilka 
vägar som ska användas för transport av farligt gods. Vägarna delas upp i primära vägar som ska an-
vänds för genomfartstrafik. Där transporteras ofta stora mängder och olika typer av farligt gods. Det 
sekundära vägnätet är främst avsett för lokala transporter från det primära vägnätet och leverantör 
eller mottagare av farlig verksamhet. Det sekundära vägnätet bör inte användas för genomfartstrafik. 

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde transporteras stora mängder farligt gods, både på 
vägar och järnvägar. Rekommenderade vägar åskådliggörs i bild nedan, till dessa kommer järnvägs-
transporter på Oskustbanan och Mälarbanan.  
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Figur 26. Rekommenderat vägnät för transport av farligt gods på väg inom BA:s område. Primärt heldraget och sekundärt 
streckat.  

Vid en olycka med farligt gods som leder till utsläpp finns risk att grundvattnet förorenas. Figur 27 
visar grundvattentäkternas sårbarhet längs E4:an i Upplands Väsby som är en av Attundas största 
transportleder med farligt gods. Utsläpp är alltså särskilt kritiskt ur miljöaspekt om olyckan sker inom 
vattenskyddsområden.  
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Figur 27 Sårbarhetskartorna visar markens genomsläpplighet och hur stor risken är för att ett farligt ämne snabbt kan nå 
grundvattnet. De klassade områdena markeras med färg – mörkrött signalerar stor risk, gult måttlig och grönt låg risk 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av de-
taljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsleder. Inom detta område finns rekommende-
rade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, Bilaga 3. Rekommenderade skyddsavstånd till 
transportled för farligt gods. Flera andra Länsstyrelser har liknande rekommendationer. Närmast 
transportled för farligt gods placeras enligt rekommendationen icke-personintensiv kvartersmark 
såsom parkering och odling. På ett större avstånd placeras industrier, kontor och sällanköpshandel. 
På störst avstånd placeras kvartersmark som är personintensiv och där människor kan vara sovande 
såsom bostäder, centrumbebyggelse, skolor och idrottsanläggningar. Skyddsavstånd anses vara det 
grundläggande skyddet från eventuella olyckor om rekommenderade avstånd underskrids ska det 
genom analys av identifierade risker visas att risknivån är acceptabel eller skyddsavståndet ersättas 
med andra åtgärder. I dagsläget sker förtätningar kring farligt godsleder i flera av medlemskommu-
nerna och de rekommenderade skyddsavstånden följs inte alltid. Detta kan leda till att risker byggs in 
eller att riskerna kommer nå oacceptabla nivåer med en framtida ökning av transport av farligt gods.  

Sårbarhet 
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4.6. D – Naturolyckor 

Utöver extra ordinära händelser kännetecknas naturolyckan även av mindre händelser men med stor 
lokal påverkan. Analyserade naturolyckor inom brandkårens Attundas område är: 

 Högt vattenstånd (översvämning/skyfall etc.) 

 Stora snömängder 

 Storm 

 Ras och skred 

Högt vattenstånd 

Högt vattenstånd kan leda till översvämning som här definieras som att vatten täcker ytor utanför 
den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. De konsekvenser en översvämning kan medföra är 
beroende av vilka förebyggande åtgärder som vidtagits.  

Konsekvenserna av en översvämning sträcker sig från det lilla klart avgränsade som endast drabbar 
den enskilde och som faller inom Lagen om skydd mot olyckor och hanteras av räddningstjänst – till 
enorma katastrofer som räddningstjänsten inte kan (eller ska hantera själv) utan regleras i lagen om 
extraordinära händelser som säger att kommunerna ska planera för dem i sina risk- och sårbarhetsa-
nalyser.  

MSB har gjort en landsomfattande bedömning av översvämningsrisker. 18 geografiska områden där 
betydande översvämningsrisk föreligger har identifierats. Två områden berör direkt Brandkåren At-
tundas verksamhetsområde – Oxsundaån och Mälaren. 

 

Figur 28. Konsekvensområden inom Upplands Väsby kommun för ett statistiskt 50-årsflöde för Tyresån, Oxundaån (grönt) 
samt vissa delar av Mälaren (rött). 
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Figur 29. Konsekvensområden inom Upplands Väsby kommun för dimensionerande flöde (högsta beräknade flöde) för Ty-
resån, Oxundaån samt vissa delar av Mälaren.  
 

I Figur 29 ovan markeras både karteringen för Tyresån och Oxsundaån samt den för Mälaren av rött 
och ett visst överlapp förekommer. Generellt beror översvämningsrisk runt Mälaren samt Fysingen 
på höga vattenstånd i Mälaren och övriga områden härrör till höga vattenstånd i Tyresån och 
Oxsundaån. Länsstyrelserna kring Mälaren håller på att ta fram rekommendationer för lägsta 
grundläggnignsnivåer i förhållande till Mälaren för ny bebyggelse /ref: Remiss – Rekommendationer 
för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder, Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 
Uppsala och Västmanland län, 2014/, se Figur 28. I remissen framgår att sammanhängade bebyggelse 
och samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras nästan två meter över dagens medelnivå för 
Mälaren för att stå rimligt säkra för komamnde års översvämningar.  
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Figur 30 Länsstyrelsernas rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. 

Vad gäller tätbebyggda områden inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde berörs Upplands 
Väsby mest av konsekvensområdena för översvämning. Vid en översvämning enligt högst beräknade 
flöde berörs främst områden kring Väsbyån som rinner längs med Ostkustbanan genom centrum, ett 
område i Hammarby vid Fysingens södra ände, längs Frestabäcken vid Norrvikens norra ände samt 
områden kring Edssjön och ner mot Rotebro i Sollentuna.  Inom dessa områden ligger i dagsläget en 
skola, nya Messingen, Ostkustbanan, en psykiatrisk mottagning, Marabou-fabriken, skola, förskolor, 
samt en mängd bostäder.  

Inom dessa områden pågår byggnationer och planärenden. Bland annat byggs/planeras det för nya 
Kulturhuset, Väsby Fyr, datalagringshall, Väsby Entré samt bostadsförtätningar.  

När bebyggelse förtätas ökar andel hårdgjorda ytor som inte absorberar regnvatten - såsom tak, as-
falt eller stensättning - vilket leder till mer vatten som måste tas om hand i dagvattensystemet eller 
kommer att ansamlas i lågpunkter. De konsekvensområden som tagits fram och redovisas ovan 
åskådliggör endast konsekvenserna av en översvämning orsakad av tillrinnande vatten. Konsekven-
serna av lokala skyfall och påverkan av bebyggelsens förtätning har ännu inte kartlagts. Detta innebär 
att områden även utanför de i figurerna utpekade kommer att påverkas vid lokala skyfall.  

Stora snömängder 

Stora snömängder kan främst ge problem med framkomlighet och kommunikation både för brandkå-
ren men även samhället i övrigt. Brandkåren bör se över sin förmåga att ta sig fram i djup snö samt 
samverkan med övriga myndigheter.  

Storm 

En förändring av klimatet riskerar att leda till ökad risk för stormskador både vad gäller nedblåsta 
träd men även påverkan på annan bebyggelse. Denna typ av olycka karaktäriseras främst av många 
samtidig inträffade händelser under kort tid. Olyckskategorin ställer höga krav på strategisk ledning. 

Ras och skred 

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns inga kända större områden med risk för ras 
och skred. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms Läns kartering (http://ext-webbgis.lansstyrel-
sen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/) finns dock mindre områden där det inte kan säkerställas att 
stabiliteten är tillfredställande utan mer detaljerade utredningar. För Knivsta kommun som tillhör 
Uppsala län har ingen sådan informations funnits tillgänglig.   

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
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4.7. Slutsats 

Bränder med stora konsekvenser accepteras normalt inte av samhället även om sannolikheten i det 
enskilda fallet kan vara mycket låg. Därför är det en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta 
mot dessa risker.  

Att etablera ny bebyggelse i direkt anslutning till farliga verksamheter, transportleder för farligt gods 
och i riskområden för översvämning är problematiskt. Detta ökar konsekvenserna ytterligare i sam-
band med olycka.  

Hantering av olyckor inom detta område handlar dels om en säkerställd förmåga att hantera och pri-
oritera insatser men för vissa kategorier även påverka i samhällsplaneringen när man är i närheten av 
dessa områden.  

Brandkåren Attunda bör vara med och bevaka dessa frågor vid nyetablering t.ex. i kommunernas 
bygg- och planprocess. 

Naturolyckor som t.ex. stora snömängder kan ge problem med framkomlighet och kommunikation. 
Brandkåren bör se över sin förmåga att ta sig fram i utsatta väderförhållande samt samverkan med 
övriga myndigheter.  
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5. Analys av Brandkåren Attundas resursbehov utifrån inträf-
fade olyckor 

5.1. Antal larm utifrån tidpunkt och månad 

Larm per månad 

I Figur 31 redovisas antalet räddningsupp-
drag (rött) och andel av dessa som upp-
fyller kriterierna för räddningstjänst 
(orange) för året 2013 uppdelat per må-
nad. 

Linjerna visar medelvärdet för räddnings-
uppdrag (svart) och medelvärdet för an-
delen som uppfyller kriterierna för rädd-
ningstjänst (gul) för åren 2009-2013. 

Flest räddningsuppdrag inträffade i ge-
nomsnitt under maj månad för att minska 
fram till december/januari där en ny topp 
kommer. 

Enligt Figur 32, röd färg, inträffade flest 
räddningsuppdrag och andra uppdrag på 
tisdagar och fredagar mellan klockan sex-
ton och sjutton sett över veckodagarna 
och dygnet. Men det är ingen stor skillnad 
mellan de olika veckodagarna.  

 

Som en jämförelse redovisas de räddningsuppdrag som uppfyller kriterierna för räddningstjänst, dvs 
de olyckor då det har behövts ett snabbt ingripande, det hotande intressets vikt, kostnaderna för in-
satsen och/eller omständigheterna i övrigt. 
 

Figur 31 Antal räddningsuppdrag och antal som vid ankomst uppfyll-
ler kriterierna för räddningstjänst per månad. 

Figur 32 Antal räddningsuppdrag och andra uppdrag under en vecka per timme med en jämförelse med de räddningsupp-
drag som uppfyller kriterierna för räddningstjänst. 
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I Figur 33 visas antal räddningsuppdrag 
per klockslag under år 2013 med medel-
värdet för åren 2009-2013. 

Minst räddningsuppdrag inträffade på 
morgonen mellan klockan fyra och sex 
och flest inträffade på eftermiddagen 
mellan sexton och sjutton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Samtidiga insatser 

Inom Brandkåren Attundas geografiska område 
så inträffar händelser ibland samtidigt. Händel-
sen kan både vara ett räddningsuppdrag, sjuk-
vårdslarm eller annat uppdrag. Om händel-
serna inträffar samtidigt inom ett stationsom-
råde kan det ta längre tid innan en resurs från 
en annan station når fram om det inte går att 
lösgöra en resurs från den redan pågående 
händelsen.  

Observera att uppskattningen av andelen sam-
tidiga insatser är en studie av registrerade tider för insatser som överlappar varandra. Insatserna kan 
ha pågått parallellt under en lång tid eller så 
kan överlappningen bara vara några sekunder; 
båda fallen ger utslag som en överlappande in-
sats i denna studie. Detta i kombination med 
felkällor förknippade med de registrerade tiderna gör att resultaten bör ses som storleksordningar. 

Figur 34 visar att vid fler tillfällen än vart fjärde larm inom Brandkåren Attundas geografiska område 
så pågår redan ett annat larm. Vid åtta tillfällen under tre års tid inträffade fem eller fler larm samti-
digt. I Bilaga 1. Samtidiga insatser redovisas samtidiga insatser per kommun. Det rör sig i genomsnitt 
om sex till åtta samtidiga uppdrag per år för de olika kommunerna. Detta motsvarar 3-9% av samtliga 
insatser. Vid ett tillfälle hade Upplands-Bro kommun tre samtidiga trafikolyckor på E18 på grund av 
svår halka vilket var det mest extrema. 

Figur 34 Procentuell andel samtidiga insatser inom Brandkå-
ren Attundas geografiska område för perioden 2011-2013. 

Figur 33 antal räddningsuppdrag över dygnet under år 2013 med ett 
jämförande medelvärde för åren 2009-2013. 
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5.3. Resurskrävande räddningsuppdrag 

Tabell 28 Antal larm där fler än 100 mantimmar har använts under räddningsuppdraget. 

En resurskrävande insats kan både vara över en längre tid eller en kraft-
samling under en kort period. Brandkåren Attunda har i genomsnitt fem 
händelser per år över 100 mantimmar, enligt Tabell 28. 

År 2013 var det år som haft flest händelser med åtta ärenden. Enbart vid 
två tillfällen under de senaste 10 åren har mantimmarna överstigit 500 och 
det var vid AGA-gasbranden år 2012 samt en bil- och gummiverkstads-
brand år 2007.  

Resursbehov kopplat till mantimmar. 

För att koppla antalet mantimmar till resursbehovet redovisas antalet inblandade fordon för de åtta 
händelser över 100 mantimmar år 2013 i Tabell 29. Fordonen behöver inte ha varit på plats samti-
digt. 

Tabell 29 Resursbehov för olika räddningsuppdrag för år 2013. 

5.4. Slutsats 

Trenden är ökande för samtliga räddningsuppdrag och andra uppdrag som Brandkåren Attunda blivit 
utlarmade till de senaste fem åren (med undantag för brand ej i byggnad). Automatlarmsuppdrag (vi-
ket inte är att klassa som ett räddningsuppdrag) är det mest frekventa uppdraget, med nästan två 
larm per dygn inom Brandkåren Attundas geografiska område.  

Det var vanligt (27%) att det inom Brandkåren Attundas geografiska område inträffade uppdrag sam-
tidigt som det redan pågick ett uppdrag på en annan plats. Det var mindre vanligt att det inträffade 
ett till uppdrag inom samma kommun, se Bilaga 1. Samtidiga insatser. Vanligast var att det inträffade 
i Sigtuna kommun där det vid 9 % redan pågick ett annat uppdrag. 

I genomsnitt inträffade fyra resurskrävande insatser per år där mer än 100 mantimmar behövdes. 
Alla dessa händelser var brand i byggnad. Orsaken till bränderna kan dock bero på ett utsläpp av far-
ligt ämne som vid Aga-gasbranden år 2012 som krävde mer än 500 mantimmar. 

 

  

År Antal 

2013 8 

2012 3 

2011 3 

2010 5 

2009 5 

 Mantimmar Släckbilar Tankbil Höjdfordon Ledningsfordon Övrigt 

Industribrand 399 tim 7 4 3 6 1 

Sigtunahöjden 318 tim 10 7 1 4 1 

Vindsbrand -Fjärilsstigen 280 tim 8  5 5 1 

Venngarn händelse 1 186 tim 8 11  6 2 

Venngarn händelse 2 157 tim 6 5  3  

Soptipp 121 tim 3 3  2  

Villabrand - Lennartsnäsv 120 tim 5 4 1 2 2 

Scoutstuga 117 tim 4 2 1 3 1 
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6. Framtidsanalys 

6.1. Framtidsutveckling Sverige och Attunda till 2020  

Framtidskommissionen har på uppdrag av regeringen skrivit en rapport om Sverige 2020. Tillsam-
mans med uppgifter från Statistiska centralbyrån, SKL och Attunda-kommunernas samhällsplanering 
har ett antal sannolika utvecklingsområden beskrivits utifrån fyra perspektiv: demografi, teknik, sam-
hällsplanering och klimat. Nedanstående beskrivning berör Sverige generellt men där det funnits un-
derlag har delar av Attundas kommuner beskrivits mer specifikt.  

 

  

Figur 35: De fyra perspektiv som beskrivs i presentationen 

Demografi 

Den förväntade livslängden ökar, hälften av de som föds idag kommer att nå en ålder av 100 år. Den 
äldre delen av befolkningen växer över tid. Detta leder till en förändrad försörjningskvot vilket bl.a. 
kan medföra att vi får problem med att behålla exempelvis den pensionsålder som vi har idag. 

Befolkningsmängd och urbanisering  

Totala befolkningsmängden i Sverige idag är ca 9,7 miljoner men redan 2018 beräknas befolknings-
mängden vara ca 10,5 miljoner. Befolkningsökningen sker i de tre storstadsregionerna och 70 % av 
befolkningsökningen sker i storstäderna. Attundas medlemskommuner har idag ca 250 000 innevå-
nare och förväntas 2020 ha ca 300 000 innevånare. I Stockholmsregionen kommer invånarantalet un-
der samma tid öka från ca 2,1 miljoner innevånare idag till ca 2,5 miljoner innevånare 2020. 

Migration och integration  

Nettomigrationen (förhållande mellan hur många som immigrerar och hur många som emigrerar) be-
räknas ligga på ca 60 000 per år. Indikationer tyder på att den siffran blir ännu högre den närmaste 
tiden. Andelen innevånare i Sverige med annan etnisk bakgrund spås bli ca 35% år 2020. Samtidigt 
kommer de ekonomiska klyftorna blir större – rika blir rikare och fattiga blir fattigare. 

Detta riskerar att leda till ökad segregation och utanförskap där s.k. social oro kan bli en mer vanligt 
förekommande företeelse. 

Klimat  

Den mänskliga påverkan som sker genom utsläpp av växthusgaser gör att vi redan idag är inne i en 
klimatförändring vilken leder till en höjning av jordens medeltemperatur. Konsekvensen av detta är 
att vi får mer inslag av extremväder. Sommartid förväntas torka och mycket varmt väder medan det 
vintertid förväntas stora nederbördsmängder, skyfall, storm och snöfall. 
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Teknik och kommunikation 

I framtiden kommer våra fordon i högre grad gå från dagens fossila bränslen till el-drift vilket kan ge 
andra risker vid t.ex. trafikolyckor och bränder. 

Det finns även en trend att kommuner vill locka människor att bo i just deras kommun genom profile-
ring. Detta kan ske genom spektakulära byggnader – högre komplexa, energismarta och miljövänliga. 
Detta medför även nya byggmaterial, nya metoder att bygga och nya byggnadstekniska lösningar, vil-
ket i sin tur ger nya utmaningar och risker.  

Kollektivtrafik blir en viktig satsning i framtiden för att tillgodose människors möjlighet att resa miljö-
vänligt. Snabbtåg och utökad kollektivtrafik i tätorterna (tunnelbanor). 2021 ska tunnelbanelinjen till 
Järfälla vara klar. 

Trafikleder, spårbunden trafik läggs större utsträckning i tunnlar eller överdäckas för at skapa ut-
rymme. Detta för att frigöra mark för att exempelvis byggas bostäder uppe på. 

I den regionala utvecklingsplanen förslås sju stadskärnor runt Stockholms innerstad. Sollentuna-Kista 
är en och Jakobsberg-Barkarby en annan. Områdena skall utvecklas till ett samhälle med företag, uni-
versitet, bostäder, köpcentra etc. 

Järfälla kommun 

Järfälla har en ny översiktsplan sen sommaren 
2014. I den beskrivs att den övergripande princi-
pen är att växa med kvalitet. Målet är att bygga 
900 nya bostäder per år. En central regional 
stadskärna planeras till Jakobsberg och Barkarby 
med stadskaraktär. Där har flygfältet i Barkarby 
avvecklats och bostäder har börjat etablerats.  

Likaså Kallhäll och Bolinder strand kommer ut-
vecklas med sitt Mälarnära område enligt den 
vinröda färgen på bilden. 

Det kommer att bli förtätning norr om Skälby, i 
Viksjö och längs med Passadvägen. 

Där avstånden till kollektivtrafik är sämre kom-
mer en småskalig bebyggelsestruktur utvecklas 
t.ex. Vid Uddnäs, norr om Stäket samt ut mot 
Görväln. 

Just nu sker en större utbyggnad av Mälarbanan, 
järnvägen på sträckan Tomteboda–Kallhäll, to-
talt cirka 20 km. Kapaciteten ska öka från två till 
fyra spår. 

Etapp 1: Barkarby-Kallhäll klart 2016. Projekte-
ring pågår för etapp 2: Tomteboda-Barkarby. 
Hela utbyggnaden ska vara klar år 2025. E18 
passerar genom Järfälla kommun med transpor-
ter av farligt gods. Kommunens riskobjekt är 

främst läkemedelsföretag som omfattas av Seveso direktivet samt Görvelns vattenverk. 

Det finns långtgående planer på att förlänga tunnelbanans blåa linje från Akalla till Barkarby station. 
Det planeras för två nya tunnelbanestationer, båda belägna i Järfälla kommun. En kommer att place-

Figur 36 Järfällas framtidsutveckling /översiktsplan Järfälla/ 
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ras i anslutning till pendeltågsstationen i Barkarby och den andra stationen i Barkarbystaden. Place-
ring av stationerna var under hösten 2014 ute på samråd. Se Figur 37 för placering av nya stationer. 
Hela utbyggnaden av tunnelbanan inklusive stationerna kommer att placeras under mark. 

 

Figur 37 Förlängning av tunnelbanan /Samrådsfolder Stockholms Läns Landsting/ 

Trafikstart för aktuell stäcka planeras till 2021. Detaljprojekteringen ska ta fart under 2015 och byg-
get kommer att påbörjas inom den kommande fyra års-perioden, för vilken denna riskanalys ligger till 
grund. 

Förbifart Stockholm kommer innebära tunga fartygstransporter av stenkross från bygget på Mälaren 
förbi delar av Järfälla kommun (bl.a. förbi Görvälnverket) och förbi Upplands-Bro kommun upp mot 
Båstad, under byggarbetstiden, med start 2016. 

Knivsta 

 

Knivsta har en inriktning att tillåta en fortsatt utveckling av attraktiva boendemiljöer och samtidigt 
tillåta en ökad etablering av företag med inriktning mot småföretag, men också i viss mån även miljö-
störande verkningar. 

Större delen av bostadstillskott ligger i tätorterna Knivsta och Alsike. I och med att Alsike får en järn-
vägsstation blir en större utbyggnad av Alsike på lång sikt intressant. Även på landsbygden kan det bli 
aktuellt med ny bebyggelse tex i form av sk ”hästbyar” dvs byar med bostäder och plats för hästhåll-
ning.  

Inom tätorterna Knivsta och Alsike reserveras mark för etablering av kontor och handel meden indu-
striområdet AR utvecklas mot ett arbetsområde för kontor, lättare tillverkningsindustri och andra 
mindre störande verksamheter. 
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Figur 38 Befolkningsmängd Knivsta kommun 2025 

 

Sigtuna 

Sigtunas befolkningsökning förväntas fortsätta och år 2023 bor ca 20 % fler i Sigtuna kommun där 
centralorten Märsta och tätorterna Sigtuna och Rosersberg alla förväntas växa med bland annat nya 
bostadsområden i västra Rosersberg och norra Sigtuna stad. Mellan 2014-2018 förväntas 3700 nya 
bostäder byggas enligt den nya översiktsplan som antogs våren 2014 och är planerad att gälla till 
2030. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som bland annat beskriver en utveckling av 
Märsta stationsområde, nya planerade bostadsområden i kommunen samt ett utökat cykelvägsnät.  

Sollentuna 

I Sollentuna kommuns kommundelcentrum planeras stadsmiljö med tät bebyggelse. Tanken är att 
områdena mellan kommundelscentrumen ska växa bebyggelsemässigt där det redan finns goda kom-
munikationer. Det område med störst planerad bebyggelse är Väsjöområdet i närheten av Edsberg, 
där planeras 2800 bostäder och genomförandet planeras ta flera årtionden. Tre av totalt nio detalj-
planer har vunnit laga kraft och markarbeten väntas starta under 2015.  

En fortsättning på tvärspårvägen från Solna är planerad till Sollentuna kommun där en anslutning är 
förberedd till Sollentuna C och Häggvik. 

En svårighet för planläggning av Sollentuna kommun är en utökning av Ostkustbanan från fyra spår 
till sex spår. Nuvarande planeringsunderlag är inte tillräcklig för att kommunen fullt ut ska kunna till 
ställning till utvecklingen kring Ostkustbanan. Trafikverket och Sollentuna kommun arbetar med att 
klarlägga riksintresset för Ostkustbanan med önskvärd bebyggelseutveckling i Sollentuna. Det finns 
även en diskussion kring en ny station för regionaltåg. De två nya spåren på ostkustbanan är en förut-
sättning för att det ska bli aktuellt. 

E4 passerar genom kommunen och trafiken förväntas öka med ökat antal boende och i området så 
väl som med ökade genomfartstransporter. Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster 
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om Stockholm som ska binda ihop stadens norra och södra delar. 18 av 21 km ska gå genom tunnel. 
Förbifarten ansluter till E4:an vid trafikplats Häggvik i Sollentuna. Under byggtiden kommer lika 
många körfält på E4 som idag att vara öppna. Trafikplats Häggvik kommer att vara en byggarbets-
plats under 7–8 år. E4 Uppsalavägen i Häggvik leds temporärt om under byggtiden och den tillåtna 

hastigheten sänks. //http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stock-
holm/Vagstrackning/Haggvik// Förbifart Stockholm är Sveriges största pågående infrastrukturprojekt 
och Trafikverkets största projekt någonsin. Projektet bidrar till en hög trafikintensiteten i kommunen 
och mycket transporter från hela landet.  

Upplands-Bro 

Brunna industriområde växer kraftigt med nya fastigheter och verksamheter som flyttar in. Det finns 
även planer på att etablera ett nytt handelsområde i anslutning till Brunna industriområde. 

Bro galoppen är för närvarande under projektering och planeras stå klar under 2016. Galoppen med-
för en ny personintensiv verksamhet i kommunen (projekteras för omkring 1000 personer). 

En fördjupad översiktsplan för landsbygden var i slutet av 2014 ute på samråd, där intentionen är att 
förtätat landsbygden med nya bostäder klustervis. 

Förbifart Stockholm kommer innebära tunga fartygstransporter av stenkross från bygget på Mälaren 
förbi delar av Järfälla kommun (bl.a. förbi Görvälnverket) och förbi Upplands-Bro kommun upp mot 
Båstad, under byggarbetstiden, med start 2016. 

Figur 39 Vy norrifrån av Häggviks trafikplats före (t.v.) och efter (t.h.) utbyggnaden av Förbifart Stockholm.  
/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/Haggvik// 
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Upplands Väsby 

Kommunen påbörjade i januari 2014 ett arbete 
med att se över den gällande översiktsplanen 
men utifrån de fördjupade arbeten som skett 
sedan senast tagna plan (2005) kan ändå ut-
vecklingen ses. 

Upplands-Väsby räknar med en fortsatt befolk-
ningsökning i närtid. Kommunens utvecklings-
planer är förutom en viss förtätning av de cen-
tralare delarna att områden vilka tidigare inte 
bebyggts tas i anspråk. Den största av dessa är 
planerna på en ny stadsdel i nordvästra Väsby i 
närheten av Mälaren – Väsby Sjöstad. I sam-
band med det allmänna valet i september 2014 
genomfördes en rådgivande folkomröstning om 
den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjö-
stad. Resultatet av omröstningen blev nej.  

Figur 40. Fördjupade översiktsplaner pågående planprogram i Upplands Väsby.  

I fortsättningen av Mälarvägen ned mot Stäketleden planeras nya områden för bostäder samtidigt 
som de befintliga verksamheterna inom detta område behålls och delvis kan förtätas. Även i sydöstra 
delen av kommunen planeras för bostäder. I området Johannes (precis söder om centrala Väsby på 
västra sidan om motorvägen) planeras för nya och utökade verksamheter. 

Väsby Entré är ett planområde som omsluter pendeltågsstationen. Här är tanken att skapa en ny 
stadsdel och utveckla stationsområdet till en större knutpunkt för pendlare. Stationen ska utformas 
för en framtida utökad kollektivtrafik med nya tåg och bussförbindelser med möjlighet för såväl pen-
del- som regionaltåg att angöra Väsby. Området skapar plats för nya bostäder, lokaler för kontor, 
handel och andra verksamheter samt innehåller ny pendeltågsstation, busstation och ev. ett hotell. 
Programmet var under 2014 ute på samråd.  

6.2. Framtidsutmaningar 

Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjningen. Kommunerna kommer inte att bygga ut brandpostnätet i omfattning mot-
svarande bostadsutbyggnaden. Befintliga system kommer ha ett stort underhållsbehov inom snar 
framtid då de byggdes i stor omfattning samtidigt. Om det inte bekostas av kommunerna så måste 
Brandkåren Attunda planera för att klara vattenbehov på andra sätt. Bygger man tätt utan att se till 
ordentlig vattenförsörjning så måste vattenfrågan lösas på annat sätt. Kanske påverkas brandsäker-
heten hos invånarna. 

Inom tätbebyggt område är det idag vanligt att brandvattenförsörjningen är sk ”konventionell”. 
Detta innebär normalt brandposter i gatan med ett maximalt avstånd om 150 m mellan varje brand-
post. Vattenmängden ska normalt anpassas efter riskobjekten men miniminivån är 600 l/min vid nor-
malt tryck. Alternativet till detta är sk ”alternativ” vattenförsörjning där brandvatten levereras med 
Räddningstjänstens tankbilar till brandplatsen. Detta ställer då krav på att tillräckligt antal tankbilar 
finns utifrån vattenuttag och omloppstid för körningen/påfyllning. 

Av olika skäl, främst för att upprätthålla vattenkvaliteten, vill kommunerna vid nyinstallation eller 
ändringar i befintligt system minska på rördimensionerna för att öka flödet och därmed minska ris-
ken för stillastående vatten i ledningarna. Detta innebär att ledningarna inte längre ger det önskade 
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flödet på 600 l/min. Det pågår fn ett regeringsdirektiv /referens yy/ för att säkra och definiera framti-
dens vattenförsörjning men där finns inte brandvattenfrågan med. Brandkåren Attunda har fått SKL 
att skriva till departementet i frågan. 

Brandkåren Attunda bör se över vilka alternativ och konsekvenser en framtida förändring av nuva-
rande förutsättningar för brandvatten kan få. 

Motsättningar eller klyftor i samhället 

Om klyftorna i samhället ökar, antingen utifrån socioekonomisk utgångspunkt eller bristande integ-
ration av innevånare med annan etnisk bakgrund, risker detta att skapa motsättningar som kan skapa 
oroligheter. Motsättningar kan även uppstå mellan grupper med olika politiska intressen och Brand-
kåren Attunda har på senare tid sett upploppslikande händelser i olika sammanhang. Det har även 
skett försök till terroristhandlingar på Drottninggatan i Stockholm och Brandkåren Attunda måste 
kunna förhållas sig till dessa både ur ett beteendemässigt förhållningssätt för att inte utsätta egen 
personal för fara och även ur ett olycksförebyggande perspektiv. 

Ett utanförskap som kanske än inte gett upphov till så tydliga motsättningar är de EU-immigranter 
från fattiga delar av tidiga öststater som kommer hit för att tigga. Dessa bor oftast mycket bristfälligt 
utomhus eller i skydd/lokaler som inte uppfyller de brandskyddskrav vi normalt ställer på bostäder. 
Brandkåren Attunda bör utarbeta en strategi och arbetssätt för att verka för att de inte utsätts för 
oacceptabla brandrisker. 

Ökad trafikmängd 

Fler boenden leder till ökade trafikmängder. Om inte vägarna till nya/förtätade områden byggs ut i 
samma omfattning kommer det leda till ökade trafikolyckor och längre insatstider för rtj.  

Trafikomläggningar (t.ex. i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm) ökar risken för trafik-
olyckor i de områden som berörs under byggtiden. Förbifarten är ett stort planerat infrastrukturpro-
jekt som berör Brandkåren attundas geografiska område. Det finns en politiskt osäkerhet om genom-
förandet. Utgångspunkten i denna riskanalys är däremot att projektet genomförs. Byggstart räknas 
till vår 2015 för vissa åtgärder i Sollentuna /ref: www.trafikverket.se/. Förbifarten kommer även ge-
nerera tunga fartygstransporter på Mälaren förbi Järfälla och Bro kommuner. Fartygsolycka med olje-
utsläpp som konsekvens kan få stora miljökonsekvenser. Görvelnverket i Järfälla passeras av dessa 
transporter och är ett centralt skyddsobjekt inom Brandkåren Attundas geografiska område. 

Klimatförändring 

Klimatförändringar riskerar att ge ett extremare väder /ref: Länsstyrelsen i Stockholms län, Ett robust 
samhälle - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län, 2014/.  

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län är klimatförändringar med mer nederbörd, ökad temperatur 
och förhöjda vattennivåer ett faktum. Hur detta kommer att påverka Brandkåren Attundas verksam-
hetsområde går inte att säkert säga. Det kommer i stort att bero på två saker - exakt hur stora klimat-
förändringarna blir samt hur väl förberett samhället är på att möta dessa utmaningar. Länsstyrelsen i 
Uppsala län konstaterar att det finns stor kunskap bland länets kommuner, framförallt hos de som 
jobbar med frågorna på en mer praktisk nivå, men att utmaningarna kanske ligger i att förändra syn-
sättet att detta är en smal fråga som inte behöver implementeras brett /ref Länsstyrelsen i Uppsala 
län, Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län, 2014/.  

Brandkåren Attunda medverkar i dagsläget i detta arbete i hela spektrumet från remissinstans för fy-
sisk planering till akut avhjälpande av konsekvenser av klimatförändringar till medverkan i stab och 
ledning tillsammans med sina medlemskommuner och andra aktörer. Framgent kan man se att arbe-
tet med denna fråga av nödvändighet kommer att bli allt mer uttalat för Brandkåren Attunda och de 
aktörer som vi samverkar med. Då frågorna är för stora för att lösa på lokal nivå eller inom enstaka 

http://www.trafikverket.se/
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organisationer blir konsekvenserna att samverkan i dessa frågor kommer bli allt viktigare med be-
rörda aktörer.  

Komplexare ledning med fler aktörer 

Det finns en utvekling i samhället där frivilligorganisationer vill delta mer vid olyckor eller kriser. 
Detta kan tex vara ”missing people” som letar efter försvunna personer eller olika typer av resurs-
grupper som kan ställa upp vid tex skogsbränder. En annan kategori är SMS-livräddare där privatper-
soner kan ingripa vid befarat hjärtstopp. Till dessa kommer även andra organisationsformer för ett 
snabbare ingripande tex väktare som 1:a insatsperson, första insatsbefäl (FIB). Dessa kan ha stor be-
tydelse för insatsen men de ställer nya krav på ledningsförmåga av en komplexare organisation. Det 
är även viktigt att reda ut hur arbetsmiljöansvar ansvar och befogenheter ska hanteras. 

Förtätning ger ökade risker i anslutning till riskobjekt/transportleder 

Med en prognosticerad befolkningsökning ökar behov av fler bostäder och service till medlemskom-
munernas nya invånare. Detta löses genom att tidigare icke exploaterade ytor tas i anspråk för stads-
bebyggelse men också genom förtätning i befintlig bebyggelse. Det finns inget som tyder på att tren-
den med förtätningar kring farligt godsleder är minskande. Risken för brandspridning ökar generellt 
med tätare bebyggelse och konsekvenser med farligt gods kan öka om förtätningar sker utan tillräck-
liga utredningar och framförhållning. Förtätning kan alltså leda till att risker byggs in eller att framtida 
räddningsinsatser riskerar att bli mer komplicerade och få större konsekvenser för tredje man. 
Brandkåren Attundas ser ett behov av ökat samarbete med medlemskommunernas exploaterings- 
och planenheter.  

Teknikberoende 

Samhället idag är generellt mer känsligt vid tex strömavbrott eller störningar kommunikation och det 
finns även en högre förväntan på att IT och kommunikation ska fungera. Detta ställer ett ökat gener-
llt krav på rätt beslut och åtgärder på ett strategiskt plan. Förmågan till ledning och samverkan med 
övriga aktörer blir avgörande. 

6.3. Slutsats 

Förbifarten förväntas bidra med fler trafikolyckor främst under perioden för ombyggnaden. Statisti-
ken visar på en förhöjd risk för trafikolyckor vid trafikomläggningar. 

Förtätningar i samhället innebär att olyckor får större konsekvenser och ger komplexare insatser vil-
ket behöver hanteras både förebyggande och ur förmågehänseende. 

Klimatförändringar förväntas medföra fler och fler resurskrävande insatser. Behov av ytterligare ma-
teriella resurser bör utvärderas. 

Fler insatser och fler resurskrävande insatser medför att förmågan att nyttja resurserna effektivt 
kommer öka. 
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7. Slutsats 

Frekventa olyckor 

Genomgående har det inom Brandkåren Attundas område skett fler oönskade händelser i genom-
snitt än det statistiskt har gjort i Sverige nationellt (dock undantaget Sollentuna kommun). Sigtuna 
kommun har under den studerade perioden (2009-2013) haft en ökning av antalet räddningsuppdrag 
inom samtliga områden som undersökts och ligger även högt jämfört med nationella medelvärdet 
inom samtliga av dessa områden. 

Totalt har 10 personer omkommit till följd av brand i Brandkåren Attundas geografiska område under 
den studerade femårsperioden. Sju av dessa (d.v.s. 70 %) har omkommit vid brand i bostaden. 

Bränder utanför byggnaden/i annat än byggnad har varit det mest frekventa räddningsuppdraget 
som Brandkåren Attunda larmats på under perioden. Det kan dock konstateras att personskadorna 
för denna typ av bränder är betydligt lägre än för bränderna i byggnad. Majoriteten av denna typ av 
bränder har varit bilbränder och markbränder. För flera av medlemskommunerna, med särskilt tydlig 
tendens i Järfälla, så var antalet bränder i annat än byggnad särskilt många under 2013. Detta bör åt-
minstone i viss utsträckning kunna härledas till den period av social oro som rådde i Stockholms län 
under två veckor i maj månad detta år.  

För brand i byggnad finns en tydlig koppling till områden med medellåg inkomst. För brand ej i bygg-
nad är den kopplingen inte lika tydlig. 

Antalet trafikolyckor som Brandkåren Attunda larmats på har ökat jämfört med perioden 2006-2010. 
Vad gäller antalet omkomna, svårt skadade och även lindrigt skadade i trafikolyckor har detta däre-
mot minskat i antal jämfört med perioden 2006-2010. Detta visar att Brandkåren Attunda larmas till 
fler trafikolyckor med mindre konsekvens, vilket enligt tydligare bl.a. kan vara en följd av att byte av 
larmcentral och därmed rutiner för utlarmning skedde under 2009.  

Under 2009-2013 har 23 personer under tåg omkommit inom Brandkåren Attundas verksamhetsom-
råde. Dessa olyckor utgör en liten andel av våra räddningsuppdrag men står för en stor del av person-
skadorna. Räknas dessa olyckor in under trafikolyckor så utgör de 47 % av alla omkomna i trafiken 
under perioden. För att kunna dra mer långtgående slutsatser om dessa olyckor behövs en fördelning 
på bakomliggande orsaker såsom suicid, olycka och brott.  

Stora sällan förekommande olyckor 

Bränder med stora konsekvenser accepteras normalt inte av samhället även om sannolikheten i det 
enskilda fallet kan vara mycket låg. Därför är det en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta 
mot dessa risker.  

Att etablera ny bebyggelse i direkt anslutning till farliga verksamheter, transportleder för farligt gods 
och i riskområden för översvämning är problematiskt. Detta ökar konsekvenserna ytterligare i sam-
band med olycka.  

Hantering av olyckor inom detta område handlar dels om en säkerställd förmåga att hantera och pri-
oritera insatser men för vissa kategorier även påverka i samhällsplaneringen när man är i närheten av 
dessa områden.  

Brandkåren Attunda bör vara med och bevaka dessa frågor vid nyetablering t.ex. i kommunernas 
bygg- och planprocess. 

Naturolyckor som t.ex. stora snömängder kan ge problem med framkomlighet och kommunikation. 
Brandkåren bör se över sin förmåga att ta sig fram i utsatta väderförhållande samt samverkan med 
övriga myndigheter.  
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Analys av Brandkåren Attundas resursbehov utifrån inträffade olyckor 

Trenden är ökande för samtliga räddningsuppdrag och andra uppdrag som Brandkåren Attunda blivit 
utlarmade till de senaste fem åren (med undantag för brand ej i byggnad). Automatlarmsuppdrag (vi-
ket inte är att klassa som ett räddningsuppdrag) är det mest frekventa uppdraget, med nästan två 
larm per dygn inom Brandkåren Attundas geografiska område.  

Det var vanligt (27%) att det inom Brandkåren Attundas geografiska område inträffade uppdrag sam-
tidigt som det redan pågick ett uppdrag på en annan plats. Det var mindre vanligt att det inträffade 
ett till uppdrag inom samma kommun, se Bilaga 2. Olyckskategorier från kommunernas RSA analyser, 
gruppvis. Vanligast var att det inträffade i Sigtuna kommun där det vid 9 % redan pågick ett annat 
uppdrag. 

I genomsnitt inträffade fyra resurskrävande insatser per år där mer än 100 mantimmar behövdes. 
Alla dessa händelser var brand i byggnad. Orsaken till bränderna kan dock bero på ett utsläpp av far-
ligt ämne som vid Aga-gasbranden år 2012 som krävde mer än 500 mantimmar. 

Framtidsanalys 

Förbifarten förväntas bidra med fler trafikolyckor främst under perioden för ombyggnaden. Statisti-
ken visar på en förhöjd risk för trafikolyckor vid trafikomläggningar. 

Förtätningar i samhället innebär att olyckor får större konsekvenser och ger komplexare insatser vil-
ket behöver hanteras både förebyggande och ur förmågehänseende. 

Klimatförändringar förväntas medföra fler och fler resurskrävande insatser. Behov av ytterligare ma-
teriella resurser bör utvärderas. 

Fler insatser och fler resurskrävande insatser medför att förmågan att nyttja resurserna effektivt 
kommer öka. 
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Bilaga 1. Samtidiga insatser 
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Bilaga 2. Olyckskategorier från kommunernas RSA analyser, 
gruppvis 

Nedan redovisas hur de tre grupperna placerade de olika kategorierna samt hur de efter en ge-
mensam diskussion slutligt placerades (färgade). Utplaceringen av de olika kategorierna gjordes 
därefter gruppvis under workshopen. Efter diskussion fans det även möjlighet att justera sin pla-
cering om så önskades.  

 

Olyckskategori C är uppdelad på två områden eftersom Brandkårens roll kan skilja sig beroende på 
orsaken till situation. I detta fall beror skillnaden på om ursprunget till smittan är avsiktlig eller inte.  

  

Hela sektoriella ansvaret 
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Bilaga 3. Rekommenderade skyddsavstånd till transportled för far-
ligt gods 

 

Figur 41 Länsstyrelsen i Stockholms läns rekommendationer avseende skyddsavstånd till led för farligt gods från respektive 
kvartersmark. 

/ref:/ Remiss – Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012.  


