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Verksamheten och händelser under 2012



Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Knivsta, Järfälla, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Brandkåren Attunda har tillsammans med  
kommunerna upprättat en nollvision avseende 
bränder och olyckor.

Vi vill tillsammans med kommunerna och dess  
invånare arbeta för att antalet omkomna och 
skadade i bränder och olyckor ska minska samt att 
mindre ska förstöras i samband med sådana 
incidenter. 

Genom denna folder vill vi informera om vår  
verksamhet och hur vi arbetar genom att beskriva 
utvalda händelser och aktiviteter från året 2011. 

Vi hoppas väcka ditt intresse att lära dig mer om vårt 
verksamhetsområde. Vi vill också öka din vilja att  
tillsammans med oss delta i det viktiga uppdrag vi 
har framför oss - att skapa ett säkrare samhälle.

Karta över våra kommunerBrandkåren Attunda



Under 2012 har Brandkåren Attunda genomfört flera 
förändringar och utvecklingsprojekt. En ny brandstyrka 
har etablerats på Arlanda flygplats. Under våren genom-
fördes projekt QM8 som rönte stor uppmärksamhet, inte 
minst när försvarsministern kom på besök för att få en 
dragning om projektet och kommande rekryterings- 
behov. Förstudien för jämställdhets- och mångfalds-
projektet ”Självklart!” slutfördes under våren för att göra 
avstamp i en kick-off för samtlig personal under hösten.

Under året har vi utvecklat en ny webbplats och är  
etablerade inom sociala medier, där vi nu finns på  
Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Investeringen 
i nya fordon och ny teknik för brandsläckning fortsätter. 

Förberedelser har även skett för övergång till digital  
utlarmning, införande av RAKEL för samverkan samt  
planering av ny brandstation i Knivsta. Vårt miljöarbete 
har belönats med diplom på bronsnivå. Hög förändrings-
takt har kostat både positiv och negativ energi, men när 
vi har fått distans till ovan nämnda verksamhets- 
förändringar så tror jag att vi kommer se det som en  
nödvändig och positiv utveckling för Brandkåren Attunda.
För att möta framtida behov har vi startat ett chefs- 
program i syfte att ge goda förutsättningar för 

kommande chefer att ta sitt ansvar som  
arbetsgivarrepresentanter och ha  
förmåga att få personalen att växa. 

Tack till alla medarbetare som  
bidragit till årets verksamhet,  
utveckling och kvalitetsarbete under 2012.

Sollentuna i mars 2013
Sten Andersson, T.f Brandchef

Brandchefen har ordet



Kommunalförbundet Brandkåren Attunda  
bildades i maj 1997 av Järfälla, Sollentuna,  
Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner.  
Vid årsskiftet 2008/2009 utökades förbundet  
med Sigtuna och Knivsta kommuner.

Brandkåren Attunda har cirka 270 anställda, varav 
200 är heltidsanställda och 70 deltidsanställda.  
De flesta som arbetar på Brandkåren Attunda  
har någon form av brandutbildning. Vi har även  
medarbetare som arbetar med bland annat  
personalfrågor, ekonomi och administration. 

Brandkåren Attunda åker på cirka 2600 larm om 
året, när vi inte är ute på larm arbetar vi bland annat 
med att förebygga bränder och olyckor. Vi utbildar 
och informerar på skolor, arbetsplatser, handels-
platser och öppet hus. Vi utför tillsyner samt  
driver och deltar i sociala projekt i  
våra medlemskommuner.



Verksamheten och händelser under året 2011

900 nya brandvarnare

Uggla räddad ur skorsten

Försvarsministerns besök hos Brandkåren Attunda

Brandkåren Attundas tillsyner - för din säkerhet

Kvinnor i räddningstjänsten träffas hos Brandkåren Attunda

Grannarnas insats helt avgörande

Boendesprinkler ger ökad trygghet

Arlanda - en spännande miljö

Framgångsrik skolutbildning

I denna folder kan du läsa om utvalda händelser, insatser och  
aktiviteter inom Brandkåren Attunda under 2012.

Gilla oss på Facebook!

Från och med februari 2011 finns 
Brandkåren Attunda på Facebook 
med en officiell och öppen 
Facebook-sida. 

Cirka 1000 personer följer oss  
och tar del av information och 
bilder från vår verksamhet.

Gå in på www.facebook.se/attunda 
och gilla oss du också!



900 nya brandvarnare
Natten till den 31:a augusti ryckte Brandkåren  
Attunda ut på ett larm om brand i byggnad i  
området Smedby i Upplands Väsby. Byggnaden var 
ett mindre radhus i två plan där branden har börjat 
på plan 2 i TV:n eller på grund av glömda levande 
ljus vid TV:n. På plan två fanns även ett sovrum där 
en kvinna låg och sov medan branden tilltog. Det var 
inte förrän hennes son, som sov på plan 1, vaknade 
och varnade henne som hon kunde ta sig ut genom 
en rökfylld övervåning.
 
Först när räddningstjänstens insats påbörjades gick 
rökspridningen till plan 1 där radhusets enda brand-
varnare aktiverades. Kvinnan klarade sig, men det 
var mycket olyckligt att det inte kom en tidigare 
varning om att det brann i huset.

Styrkeledaren för insatsen Christian Lindström och 
Daniel Malm, brandingenjör med ansvar för före-
byggandefrågor i Upplands Väsby, ansåg att det 
borde finnas en brandvarnare på varje våningsplan. 

Daniel kontaktade fastighetsägaren Väsbyhem och 
informerade om att Brandkåren Attunda menar 
att en bostad behöver en brandvarnare på varje 
våningsplan för att ha ett skäligt brandskydd. Detta 
följer de allmänna råd om brandvarnade i bostäder 
som Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskaps (MSB) har gett ut.

Fastighetsägaren meddelade att de skulle om- 
besörja installation av kompletterande brandvarnare 
i samtliga bostäder med två våningar så att dessa 
har minst en brandvarnare per våningsplan.  

Ulf Larsen är fastighetsansvarig på Väsbyhem.

– I fredags (7 december) blev vi klara med  
installation av totalt 900 brandvarnare i 450  
lägenheter. Tack vare det goda samarbetet med 
Brandkåren Attunda har alla Väsbyhems tvåplans-
lägenheter brandvarnare på båda våningarna, säger 
Ulf Larsen.





Uggla räddad ur skorsten 

Under fredagen, 3 augusti, fick en av våra brandstyr-
kor i Järfälla rycka ut på ett annorlunda larm.  
En uggla hade ramlat ner i en skorsten och var fast 
nere i eldstaden i en familjs dagrum.
 
Brandstyrkan var snabbt på plats och kunde rädda 
ugglan som efter ett snabbt ingripande klarade sig 
oskadd och var ute i det fria igen.

Vår brandman Kiril Hristov deltog i räddningsarbetet 
och kunde, strax efter att bilden tagits, släppa ut 
ugglan i det fria.

Se fler bilder från vår verksamhet:
facebook.se/attunda
twitter.com/bk_attunda
Instagram: brandkaren_attunda 



Försvarsministerns besök hos  
Brandkåren Attunda
Den 26 mars 2012 besökte dåvarande försvars-
minister Sten Tolgfors Järfälla brandstation för att 
få information om Brandkåren Attundas arbete för 
ökad jämställdhet och mångfald.
 
Brandkåren Attunda presenterade sin verksamhet 
samt hur vi arbetat för att attrahera kvinnor och 
medarbetare med utomnordisk kompetens.

Efter samtal med ledningen träffade försvars- 
ministern medarbetare från Brandkåren Attunda för 
att diskutera hur de upplever insatserna som görs 
och deras egen roll i verksamheten. 

Medarbetarna som medverkade var positiva till 
satsningarna som görs i området ökad mångfald och 
jämställdhet. Vidare delade Tolgfors med sig av sina 
funderingar och synpunkter kring hur vi  
ytterligare kan attrahera underrepresenterade  
grupper till räddningstjänsten. 



Brandkåren Attundas tillsyner - för din säkerhet
Brandkåren Attunda har i sin roll som myndighets-
utövare uppgift att ge råd och anvisningar till företag 
och organisationer. Syftet är att förebygga onödiga 
risker för brand och de följder en brand kan inne- 
bära. En del i detta förebyggande arbete är de  
tillsyner som Brandkåren Attunda gör av olika  
verksamheter.

Tillsynen går ut på att se hur det systematiska brand-
skyddsarbetet (SBA) bedrivs och följs upp.  
På tillsynen inspekteras även att nödutgångar är väl 
utmarkerade, lättilgängliga och fungerande men 
även att lager, kontorslokaler och andra utrymmen 
hålls rena från brandfarligt material.
 
Under onsdagen den 28 mars 2012 var Jan Elieson, 
brandinspektör på Brandkåren Attunda, på en tillsyn 
av en stormarknad i handelsplats Häggvik. Jan går 
igenom tillsynsobjektets SBA. Ansvarig för objektet, 
i detta fall butikschefen, ansvarar för att objektets 
SBA fungerar. Personalen ska också ha fått relevant 
utbildning och information. Det är även viktigt att 
eventuell helg- och extrapersonal har fått relevant 
utbildning. 

– Det är viktigt att ha dokumenterat vem på  
företaget eller i organisationen som ansvarar för 
brandsäkerhetsfrågor och även vilka rutiner som  
gäller för uppföljning av SBA. Dels för att det  
underlättar våra tillsyner men givetvis framförallt för 
att det i förlängningen kan rädda liv och egendom, 
säger Jan.

Efter att tillsynsobjektets systematiska brandskydds-
arbete har gåtts igenom så följer en inspektion i 
själva butiken. Här tittar Jan bland annat på att 
brandsläckare finns utmärkta och att dessa är  
kontrollerade, att nödutgångar är väl utmarkerade 
och att de inte är blockerade. 

– Enligt lag så ska vi på Brandkåren Attunda utföra 
dessa tillsyner och syftet med detta är att säkerställa 
kommuninvånarnas säkerhet på de platser vi utför 
tillsyn ur ett brand- och utrymningsperspektiv. Det 
förebyggande arbetet är en stor och mycket viktig 
del i Brandkåren Attundas verksamhet, säger  
Jan Elieson.



Brandkåren Attunda 
genomförde 369  
tillsyner under 2012.



Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en  
förening som startades 2011 för att skapa ett forum 
där man kan finna information om och för kvinnor 
inom räddningstjänsten samt förbättra  
förutsättningarna för kvinnorna inom yrket.  
Föreningen arrangerar en stor nätverksträff varje 
år, Brandkåren Attunda kommer att vara värd för 
nätverksträffen 2013.
 
Föreningen har till ändamål att bevaka och påverka 
hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten och på 
det sättet vara med och påverka branschens  
utveckling. Föreningen har för närvarande cirka 
100 medlemmar, medlemmarna är heltidsanställda 
kvinnliga brandmän som arbetar i Sverige.

Brandkåren Attunda ser värdskapet som en bra 
möjlighet att stötta föreningen och kvinnor inom 
räddningstjänsten.

Läs mer om föreningen på www.kirtj.se

Kvinnor i räddningstjänsten träffas 
hos Brandkåren Attunda



Foto: Sörmlandskustens räddningstjänst



Natten till 29 oktober 2012 börjar en fyrhjuling, som 
stod intill ett gruppboende för funktionsnedsatta i 
Upplands-Bro, att brinna. Branden sped sig sedan 
till gruppboendet, i byggnaden fanns sju funktions-
nedsatta personer och en vårdare.
 
David Kullander är brandman på Brandkåren  
Attunda och bor granne med gruppboendet. Den 
aktuella natten vaknar David av att någon skriker 
och att det smäller utanför hans hus. Han tittar ut 
genom fönstret och ser att det kommer rök från 
gruppboendet och hör samtidigt att en ruta krossas.

David tar med sig en handbrandssläckare samt  
mobiltelefon och springer över till gruppboendet. 
När han kommer fram upptäcker han att det brinner 
på baksidan av byggnaden, flera personer har redan  
tagit sig ut ifrån byggnaden och står barfota i minus-
grader. David ser att en person finns kvar i den nu 
rökfyllda byggnaden, även den personen lyckas ta 
sig ut och alla har nu utrymt gruppboendet. David, 
som endast bor cirka 40 meter bort, tar med  
samtliga till värmen sitt hus där hans fru Jenny  
tar hand om dem.

Grannarnas insats helt avgörande
Han springer själv tillbaka till branden och försöker 
att släcka branden i fyrhjulingen med sin hand-
brandsläckare utan att lyckas. Andra grannar har 
larmat räddningstjänsten och är på väg ut med flera 
handbrandssläckare för att hjälpa till att fördröja 
och begränsa branden. David instruerar sina grannar 
och tillsammans kämpar de för att fördröja branden, 
som nu tagit fart i taket, till dess att brandkåren 
anländer.

– Grannarna som kom ut med sina stora hand-
brandssläckare gjorde en otrolig insats. Utan deras 
snabba och värdefulla insats hade vi nog inte kunnat 
rädda byggnaden från att brinna ner, säger David.

Brandkåren Attunda anländer till platsen och släcker 
branden. David hjälper till med att instruera sina  
kollegor i brandkåren då han har bättre kännedom 
om aktuella branden.

Tack vare den gemensamma insatsen så lyckas man 
med att begränsa branden till vissa delar av fasaden, 
taket och mindre röklukt i lokalen. Ingen person 
skadades av branden eller röken.



Brandkåren Attundas personal 
släcker det som återstår av branden 
på gruppboendet.

Under 2012 åkte Brandkåren Attunda på  
205 utryckningar om brand i byggnad.  
Totalt åkte vi på 2690 utryckningar under 2012.



Brandkåren Attundas har placerat ut sin första  
portabla sprinkler. Sprinklern står på ett grupp-
boende på Lövstavägen i Upplands Väsby, där både 
personal och boende nu kan känna sig extra trygga i 
väntan på den ombyggnation som permanent ska ge 
tillräckligt skydd. 

Vi har fortfarande fyra system som väntar på att 
komma till användning. Kommer ni i kontakt med 
boenden med bristfälligt brandskydd, tveka inte att 
informera om möjligheten att få låna en portabel 
sprinkler.

Varför boendesprinkler?
Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder. 
70% av dem omkomna tillhör särskilt utsatta  
grupper och de allra flesta av olyckorna sker i det 
egna hemmet. Sprinklern är tänkt som ett förstärkt 
brandskydd för befintliga boendemiljöer med ett 
ökat behov av brandskydd på grund av riskfaktorer 
så som funktionsnedsättning, sjukdom, rökning eller 
missbruk.

Boendesprinkler ger ökad trygghet
Målet med sprinklersystemet är både brand- 
detektion och brandkontroll. Systemet håller tillbaka 
en eventuell brand i 15 minuter samt larmar via  
befintligt eller separat larmsystem. Sprinklern  
använder sig sedan av vattendimma som absorberar 
värme. Vattenåtgången blir 85-90% lägre än med 
ett konventionellt sprinklersystem vilket resulterar i 
mycket begränsade vattenskador på fastigheten. 

Basversionen klarar av att ge ett effektivt brand-
skydd för en yta på cirka 30 m² och kan vid behov 
utrustas med ett extra munstycke för skydd i flera 
rum. Sprinklern är portabel vilket betyder att den 
kan flyttas när omständigheter och behov ändras.

Mer information
Intresserade kommuner uppmanas att fylla i en  
ansökningsblankett för varje potentiell brukare. 
Utplacering av resurserna avgörs av Brandkåren 
Attunda. 

För mer information, kontakta Emma Dahlgren, 
emma.dahlgren@brandkaren-attunda.se eller  
08-594 696 19.





Sedan 2 januari 2012 har Brandkåren Attunda en 
brandstyrka placerad på Arlanda flygplats. Brand-
styrkan består av fyra brandmän som är placerade 
på en av Sveriges största brandstationer. De  
beskriver flygplatsmiljön som bland annat  
spännande, intressant och komplicerad.

Under januari och februari månad så har styrkan  
ägnat mycket tid åt att orientera sig på flygplatsen 
och fått genomgå en rad olika utbildningar och  
introduktioner. Utöver vår brandstyrka så har 
Swedavia en egen flygplatsbrandkår och styrkorna 
arbetsleds av en Airport rescue officer (ARO). 

På torsdagar övar styrkorna tillsammans på Arlanda 
för att bli mer samspelta.

 – Att arbeta som brandman på en flygplats skiljer 
sig så klart en del från att vara placerad på en vanlig 
brandstation. Det finns olika typer av byggnader, 
lokaler och objekt som skiljer sig från det man  
normalt stöter på i kommunerna, säger  
Fred Sjöberg.

Arlanda - en spännande miljö

– Arbetet skiljer sig från en det man  

stöter på i  kommunerna.

Jenny Davidsson, Fred Sjöberg, Erik Witting och 
Andreas Westerlund inledde 2012 som ordinarie 
brandmän på Brandkåren Attundas Arlandastyrka. 



Brandkåren Attunda bedriver systematisk utbildning 
av mellan- och högstadieelever. Utbildningen syftar 
i första hand till att lära eleverna att skydda sig och 
sin skola mot anlagd brand men innehåller även 
allmän brandkunskap.

Utbildningen genomförs med bildspel, filmvisning 
och diskussioner och pågår i cirka 80 minuter. 

Närmare 1000 elever i årskurs 8 utbildades av 
Brandkåren Attunda år 2012.

Framgångsrik skolutbildning 



Brandkåren Attunda
Box 464

191 24 SOLLENTUNA

Besöksadress:
Pommernvägen 1

192 70 SOLLENTUNA 

Tel: 08-594 696 00
Fax: 08-96 39 48

E-post: mail@brandkaren-attunda.se
Webb: www.brandkaren-attunda.se eller www.facebook.se/attunda


