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1. Inledning
Riskanalysen ska visa aktuell riskbild inom Brandkåren Attundas geografiska område, med jämförelse 
på regional och nationell nivå.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en riskanalys vara en del av underlaget till 
handlingsprogrammet. 

Målgruppen för rapporten är främst politiker i Brandkåren Attundas förbundsdirektionen samt 
personal. Riskanalysen utgör även ett underlag för Brandkåren Attundas medlemskommuner.

1.1. Riskhanteringsprocessen
Riskhantering innefattar hela processen, från definition av mål och avgränsningar, via riskidentifiering 
och analys av risker till värdering av risk, genomförande av riskreducerande åtgärder samt 
uppföljning och erfarenhetsåterföring. Riskhanteringsprocessen är en metod för att systematiskt och 
kontinuerligt arbeta med risker.

Mål och avgränsningar

Mål och avgränsningar

Mål och avgränsningar

Mål och avgränsningar

Analys av risker

Analys av risker

Analys av risker

Analys av risker

Riskreducerande åtgärder

Riskreducerande åtgärder

Riskreducerande åtgärder

Riskreducerande åtgärder

Riskinventering

Riskinventering

Riskinventering

Riskinventering

Riskvärdering

Riskvärdering

Riskvärdering

Riskvärdering

Riskbedömning

Riskbedömning

Riskbedömning

Riskbedömning

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering

Riskbild - Riskanalys för 

Brandkåren Attunda

Riskanalys för 

Brandkåren Attunda

Riskanalys för 

Brandkåren Attunda

Riskanalys för 

Brandkåren Attunda

Ingår i 

handlingsprogram

Ingår i 

handlingsprogram

Ingår i 

handlingsprogram

Ingår i 

handlingsprogram

Uttrycks i produktionsmål

Uttrycks i produktionsmål

Uttrycks i produktionsmål

Uttrycks i produktionsmål

Kriterier för
värdering av risk

Figur 1Kriterier 
för

värdering av risk

Figur 2Kriterier 
för

värdering av risk

Figur 3Kriterier 
för

värdering av risk

Figur 4 Definition av olika begrepp i riskhanteringsprocessen så som de används i denna 
rapport.

1.2. Metod och 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 
förbundets sex medlemskommuner. De kommuner som ingår i Brandkåren Attunda är Järfälla, 
Knivsta, Sigtuna, 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
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För att identifiera har riskerna delats upp mellan frekventa olyckor (inträffar flera gånger per år) 
respektive olyckor med stora konsekvenser (kvalitativ värdering). För att identifiera de frekventa 
olyckorna har vi studerat olycksstatistiken för senaste femårsperioden 2012-2016 inom vårt eget 
geografiska område och jämfört denna med såväl regional som nationell statistik. I olycksstatistiken 
redovisas även olyckorna som vid ankomst inte uppfyller kriterierna för räddningstjänst. Det kan t.ex. 
ha varit en brand men den är redan släckt. För att visa belastning redovisas även sjukvårdsuppdrag 
och andra uppdrag. Se kapitel 3 Frekventa olyckor.

Händelser där personer skadas eller dör antingen genom fall eller vid suicid är generellt inte 
analyserade i denna riskanalys. De dödsfall vi redovisar inom brand, trafikolycka eller drunkning 
innehåller däremot suicidfall.

Särskilda riskobjekt, farlig verksamheter och naturolyckor redovisas inom respektive distrikt. Dessa är 
framtagna med stöd av Brandkåren Attundas brandbefäl och ledare, kommunernas säkerhetschefer 
samt utifrån den myndighetsutövning Brandkåren Attunda bedriver i form av tillstånds- och 
tillsynsverksamhet. Generella olyckskategorier med stora konsekvenser har även identifierats utifrån 
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser i samarbete med kommunernas säkerhetschefer. Se 
kapitel 4 Olyckor med stora konsekvenser.

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, LEH, 
innefattas inte i riskanalysen. Kommunerna ansvarar för att risk- och sårbarhetsanalyser enligt LEH 
genomförs. Dessa ansvarsområden berör varandra, vilket förutsätter ett samarbete mellan 
medlemskommunerna och Brandkåren Attunda. 

Försvarsmaktsanläggningar med särskilt skyddsbehov redovisas inte i riskanalysen då de inte bedöms 
medföra en ökad riskbild utanför anläggningens geografiska område eller för civilsamhällets uppdrag.

Riskanalysen ska ge underlag till Brandkåren Attundas handlingsprogram för åren 2020 till 2023 
varför det är viktigt att bedöma hur medlemskommunerna utvecklas. Underlag för att bedöma 
framtiden har främst utgjorts av kommunernas översiktsplaner, landstingets regionala 
utvecklingsplan för länet (RUFS) samt SKLs och MSBs framtidsstudier. Se kapitel 6 Framtidsanalys.
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2. Områdesbeskrivning 

2.1. Brandkåren Attunda
Brandkåren Attunda är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.  Samtliga kommuner definieras som 
pendlingskommuner. Kommunerna har även inslag av landsbygd.

Kommunerna har tillsammans cirka 286 000 bofasta invånare. 

Tabell 1 Befolkningsmängd1 i Brandkåren Attundas verksamhetsområde per 2017-12-31 

Kommun/område Folkmängd kvinnor män 0-17 år 18-64 år 65- år

Sverige 10120242 49,8% 50,2% 21% 59% 20%

Stockholms län 2308143 50,0% 50,0% 22% 62% 16%

Järfälla 76453 49,5% 50,5% 23% 60% 17%

Knivsta 18064 49,3% 50,7% 29% 58% 13%

Sigtuna 47146 49,1% 50,9% 24% 62% 15%

Sollentuna 71921 50,0% 50,0% 25% 59% 16%

Upplands-Bro 27614 49,4% 50,6% 24% 59% 16%

Upplands Väsby 44605 49,7% 50,3% 23% 60% 17%

Brandkåren Attunda 285803 49,5% 50,5%

Infrastrukturen inom förbundet domineras av europavägarna E4 och E18, med omfattande trafik av 
såväl personer som gods. Även en lindrig olycka i trafiksystemet medför ofta trafikstörningar som får 
konsekvenser för hela Stockholmstrafiken inklusive flygtrafiken på Arlanda. Arbetet med det stora 
trafiksystemet i form av ”Förbifart Stockholm” som förbinder södra och norra Stockholm pågår och 
kommer fortgå under den kommande handlingsprogramsperioden. 

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

Inom våra medlemskommuner finns flertalet riskobjekt. Några är av regional betydelse och ett 
mindre antal av nationell betydelse. I området finns 18 stycken verksamheter som klassats som 
farliga enligt LSO 2:4 av Länsstyrelsen. Flera av dessa omfattas även av den s.k. Sevesolagstiftningen2. 
Den syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och 

1 SCB, Statistiska centralbyråns statistikdatabas för befolkning
2 Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 
2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken 
(1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).
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miljö. Normalt är olyckor ovanliga på dessa objekt och kräver därmed särskilda metoder för att kunna 
identifieras och värderas. 

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

Riskfaktorer som är gemensamma i våra medlemskommuner:

 Olovlig verksamhet (främst boende i industri eller kontorslokaler där brandskyddet inte är 
anpassat) 

 Radhus (inventeringar visar att majoriteten har brister i det byggnadstekniska brandskyddet)
 Brandvattenförsörjning (svårighet att behålla/förnya det konventionella brandpostnäten)
 Tillfälliga evenemang/folksamlingar, mycket folk

2.2. Järfälla 
Järfälla kommun karaktäriseras av sin belägenhet vid Mälarens strand och sina tre tätorter 
Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Barkarby knyts an till Jakobsberg via industriområdet Veddesta, 
men även via den nytillkomna stadsdelen Barkarbystaden som är under utbyggnad.  

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 76 453 invånare. Enligt prognos kommer 
befolkningen att öka till drygt 116 000 invånare år 2030. Antalet bostäder var år 2016 cirka 31 700 
stycken, varav 61 % av dem var i flerbostadshus och 36 % i småhus. Resterande 3 % var övriga hus 
och specialbostäder. Kommunen planerar att bygga 14 000 bostäder fram till år 2032. 

Järfällas glesbygdsområden består till stor del av naturreservat med låg exploateringsgrad, vilka totalt 
utgör 30 procent av kommunens yta. Glesbygdsområdena i kommunens västra delar präglas även av 
Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

Kommunens största kommunikationsleder är motorvägen E18 och järnvägen Mälarbanan som båda 
är klassade som riksintressen och utgör transportleder för farligt gods. I sin sträckning över Stäksön 
mot Upplands-Bro kommun passerar Mälarbanan igenom två tunnlar i kommunen – 
Stäksundstunneln och Båghustunneln. Kommunens ringled Viksjöleden är klassad som sekundär 
transportled för farligt gods, men kommunen arbetar med planer för att få klassningen upphävd för 
delar av vägen. Se avsnitt 4.3 Transportleder för farligt gods.

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 Görvälns vattenverk - riksintresse för vattenförsörjning
 Arla Mejeri – betydande mängder brandfarlig vätska och ammoniak
 Bällstaån – särskild risk för översvämning
 Circle K på Veddestavägen och OKQ8 på Jättevägen - tankstationer biogas
 Enstaka höga byggnader – cirka 16 våningar höga
 Fastigheten Veddesta 2:43 på Bruttovägen – tre verksamheter klassade som farlig 

verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 ICA:s lager, Kallhälls ishall, Järfälla ishall – betydande mängder ammoniak
 Stäksundstunneln och Båghustunneln – långa järnvägstunnlarna
 Imam Ali Islamic Center - Större samlingslokal 
 Sångvägen och Termovägen – utsatta områden enligt NOA
 Väg E18, Mälarbanan, Rotebroleden/stäketvägen (Väg 267) och Viksjöleden – transportleder 

farligt gods
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Järfälla kommun kommer i framtiden att ha två tunnelbanestationer. Dessa kommer att vara 
anslutna till den blå linjen via Akalla och planeras vara färdiga år 2024. 

Järfälla kommun är även i övrigt i en expansiv fas med ett årligt tillskott av 700 till 1 100 bostäder. I 
dessa planer ingår att skapa fler stadsmässiga strukturer med ökade exploateringstal. En sådan plan 
är omvandling av Veddesta från industriområde till område med kontor, handel, hotell och bostäder. 
I samband med detta kommer industriverksamheter att omlokaliseras till Stäkets 
verksamhetsområde intill Rotebroleden/Stäketvägen (Väg 267 ) och väg E18. 

Kommunens plan för att avklassa Viksjöleden som transportled för farligt gods ingår också i planerna 
genom att det möjliggör tätare bebyggelse nära vägen. 

Den pågående utbyggnaden av Barkarbystaden kommer att fortsätta även framöver och innebär i 
vissa fall att ytor i närheten av E18 och Bällstaån bebyggs med hög exploateringsgrad. 

2.3. Knivsta
Knivsta kommun är den enda av Brandkåren Attundas medlemskommuner som inte tillhör 
Stockholms län utan Uppsala län. Kommunen karaktäriseras som en växande pendlarkommun med 
småstadskaraktär. Den består till stor del av landsbygd med främst två tätorter, Knivsta och Alsike 
samt så angränsar den till Mälaren längs västra delen.

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 18 064 invånare. Knivsta med cirka 9390 
invånare och Alsike med cirka 4690 invånare. Resterande av Knivstas cirka 4150 invånare bor på 
landsbygden. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 26 300 invånare år 2026. Invånarna bor 
främst i småhus (4463 stycken, år 2016) men andelen flerbostadshus växer (1896 stycken, år 2016). 

Det finns inga vattenskyddsområden i kommunen. Den primära dricksvattenkällan är via ledning från 
Görvälnverket i Järfälla kommun. Det finns dock fyra platser i kommunen där över 50 hushåll delar på 
samma brunn (Glupens Samfällighetsförening, Vassunda Edeby Samfällighetsförening, Haknäs 
Samfällighetsförening och Hagelstena Samfällighetsförening). 

Kommunens största kommunikationsleder är motorvägen E4 och järnvägen Ostkustbanan som båda 
är klassade som riksintressen och utgör transportleder för farligt gods. Väg 77 och väg 273 är också 
primära transportleder för farligt gods. Se avsnitt 4.3 Transportleder för farligt gods.

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 Aga gas AB – klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Dricksvattenbrunnar - (fyra platser där över 50 hushåll delar på samma brunn; Glupens 

Samfällighetsförening, Vassunda Edeby Samfällighetsförening, Haknäs Samfällighetsförening 
och Hagelstena Samfällighetsförening). 

 Väg E4, Ostkustbanan, väg 77, väg 273 – transportleder för farligt gods
 Olunda bergtäkt – klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO

Knivsta kommun samarbetar med närliggande kommuner och Arlanda Airport gällande 
Arlandaregionen. Detta samarbete innebär bland annat att verka för en utbyggnad av Ostkustbanan, 
från två till fyra spår, att öka bostadsbyggandet samt att främja etablering av företag. 

Kommunen verkar också för att få en järnvägsstation i Alsike samt två nya av- och påfarter längs med 
E4 och är öppna för att möjliggöra en färjeförbindelse i Mälaren. 
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Det pågår ett arbete med reservvattenförsörjning, vilket beräknas vara färdigställd 2020-2025. Det 
pekar mot att det antingen blir en reservvattentäkt och/eller så kommer ledningen förlängas till 
Uppsala för uppkoppling till det dricksvattennätet. 

Fortsatt förtätning av främst Knivsta och Alsike tätorter kommer att ske.  Det finns utrymme för att 
bygga mellan 800-1650 nya bostäder i Knivsta tätort fram till år 2020. Det kommer även ske fortsatt 
satsning på närheten/möjligheten till smidig transport/pendling samtidigt som antalet jobb 
(kvarvarande arbetare) inom främst kunskapsintensiva företag ska ökas i kommunen.

På sikt kommer ett nytt verksamhetsområde för verksamheter som inte lämpar sig i tätorterna 
utvecklas söder om Nor. Ar verksamhetsområde kommer fortsätta utvecklas för ytkrävande 
verksamheter inom lättare tillverkningsindustri och andra mindre störande verksamheter.

2.4. Sigtuna
Sigtuna kommun ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala. Största delen av kommunen är 
landsbygd med en koncentration av bebyggelse och befolkning i tätorterna Märsta, Sigtuna stad och 
Rosersberg. 71% av Sigtunas areal består av skog och jordbruk.

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 47 146 invånare. Märsta med cirka 
28 288 invånare, Sigtuna stad med cirka 9 429 invånare och Rosersberg med cirka 2 357 invånare. 
Resterande av Sigtunas cirka 7 072 invånare bor på landsbygden. Enligt prognos kommer 
befolkningen att öka till 55 700 år 2030. 

Sigtuna är värdkommun för Sveriges största flygplats, Arlanda. Arlanda är en central punkt i 
kommunen med många arbetstillfällen. Kommunen har också ett industriområde med många stora 
verksamheter. Detta medför att arbetspendlingen in i kommunen överväger utpendlingen. 

Kommunens största kommunikationsleder är motorvägen E4 och järnvägen Ostkustbanan som båda 
är klassade riksintressen och utgör transportleder för farligt gods. Väg 273 och väg 1350 (E4-Arlanda) 
är också primära transportleder för farligt gods. I kommunen finns även flera sekundära 
transportleder, se avsnitt 4.3 Transportleder för farligt gods. Ytterligare järnväg finns i form av 
Arlandabanan som till viss del går i tunnlar. Dessutom är två kilometer av väg 893 mellan Rosersberg 
och Arlanda försedd med elskena, vilken kan användas av ellastbilar. 

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 Arlanda Flygbränsledepå AB - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Arlandabanan - järnvägstunnel
 Beckers Industrial Coatings - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Bristaverket – kraftvärmeverk (biobränsle och avfall)
 Väg E4, Ostkustbanan – transportleder för farligt gods
 Laggatorp bergtäkt - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Långåsens bergtäkt - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Migrationsverkets avvisningsförvar
 Pinbackshallen – Ishall med ammoniak
 Rosersbergs industriområde
 Sherwin-Williams Sweden AB - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Sigtuna trästad – risk för brandspridning mellan byggnader
 Stockholm-Arlanda Flygplats (Swedavia) - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Stockholmsåsen - riksintresse för vattenförsörjning.
 Storboda kriminalvårdsanstalt
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 Tankstation biogas samt vätgas på Arlanda
 Vattenskyddsområden och vattentäkter: Bodarna 1:2, Bärmö, Venngarn, Lunda, Ströms gård 

(även innehållande Norrvattens reservvattentäkt Stockholmsåsen), Fysingen (sjö som ej ännu 
är ett vattenskyddsområde)

Sigtuna kommun samarbetar med närliggande kommuner och Arlanda Airport gällande 
Arlandaregionen. Detta samarbete innebär bland annat att hantera infrastruktur- och 
näringslivsfrågor, utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och behovet av utökad 
kapacitet på Ostkustbanan. I området strax söder om Arlanda flygplats byggs i olika etapper hotell, 
kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin.

Rosersberg industriområde fortsätter att expandera och fler verksamheter tillkommer. 

Förtätning och utbyggnad av tätorterna kommer ske, främst av Märsta. Fram till och med 2022 
planeras bostadsbyggande om knappt 3900 bostäder, cirka 780 bostäder per år.

2.5. Sollentuna 
Sollentuna kommun ligger i stråk mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala. Sollentuna kommun har 
sju kommundelscentrum, där fem är belägna längs med pendeltågsstationerna Rotebro, Norrviken, 
Häggvik, Sollentuna C och Helenelund. De två andra kommundelcentrum är Edsberg och Sjöberg. 

Sista december 2017 hade kommunen 71 848 invånare. År 2026 beräknas befolkning uppgå till 
85 000 invånare. Idag byggs i Sollentuna ca 350 bostäder per år men det finns en plan för att kunna 
bygga 500-700 bostäder om året.

Två av Stockholms regionala grönkilar sträcker sig in i kommunen: Järvaklien och Rösjökilen. 
Kommunens vattenmiljöer i form av Norrviken och Edsviken är i dagsläget starkt påverkade av 
bebyggelsen. Kommunen har stora grundvattenresurser i Stockholmsåsen. Reservvattenverk med 
tillhörande vattenskyddsområde finns i Rotebro (riksintresse).

Kommunen är präglad av storskalig infrastruktur i form av E4:an och järnvägen vilket ger goda 
förutsättningar för tillgänglighet till regionen och kommunen har hela fem pendeltågsstationer. 
Törnskogstunneln är den längsta av tre vägtunnlar som ingår i Norrortsleden. För farligt gods, se 
avsnitt 4.3 Transportleder för farligt gods.

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 AGA Rotebro - hantering av luftgaser
 Attunda tingsrätt – upptagningsområdet omfattar tio norrortskommuner
 Väg E4, Järnväg, Rotebroleden/Stäketvägen (Väg 267), norrortsleden (265)– transportleder 

för farlig gods
 Edsberg - utsatt område enl NOA
 Enstaka hög byggnad, 23 vån
 Häktet - har 240 platser, varav 144 för intagna med restriktioner och 24 särskilda 

ungdomsplatser
 Jästbolaget - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Sollentuna ishall - köldmedium ammoniak
 Stockholmsåsen - riksintresse för vattenförsörjning.
 Tureberg - riskområde enl NOA
 Törnskogstunneln
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Pågående infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm ansluter E4 i Sollentuna kommun och planeras 
vara klar 2026. De fasta investeringarna i regionen förväntas öka i snabb takt. Sollentuna kommun vill 
växa och med sin tillväxt öka attraktivitet, trygghet och tillgänglighet för nya och befintliga 
Sollentunabor. 

Sollentuna har en ambition att bygga en linbana år 2021/2022. Föreslagen sträckning mellan Häggvik 
och Södersätra är cirka 3 kilometer lång med 4 stationer för på och avstigning. Statistik visar att det 
sker mycket få olyckor per antalet passagerare jämfört med andra trafikslag. 

2.6. Upplands-Bro
Upplands-Bro kommun kännetecknas av en omfattande landsbygd och närhet till Mälaren med 13 
mil stränder och en skärgård med 50 öar. Kommunen har två tätorter med Kungsängen i sydöst och 
Bro i nordväst. Kungsängen sammanlänkas via bostadsområdet Tibble till Brunna i norr som består av 
ett bostadsområde och ett industriområde. Bostadsområdet i Brunna består främst av fristående 
villor och radhuslängor byggda under 1970- och 1980-talet. Industriområdet i Brunna är sedan några 
år under kontinuerlig utbyggnad med nybyggnad av industribyggnader. 

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 27 614 invånare, varav 3 100 av dem 
bodde på landsbygden. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 35 000 invånare innan 2030. 
Antalet bostäder var år 2015 cirka 10 300 varav 53 % var i flerbostadshus och 46 % i småhus. 
Resterande 1 % var specialbostäder. 

Stora delar av kommunen omfattas av Östra Mälarens vattenskyddsområde. Områden som inte 
omfattas är främst Brunna och landsbygdsområden i kommunens norra delar. Även en 
grundvattentäkt på fastigheten Leran 1:3 vid Lindormsnäs är klassad som vattenskyddsområde. 

De stora kommunikationslederna i kommunen utgörs av motorvägen E18 och järnvägen Mälarbanan 
som båda är klassade som riksintressen och utgör transportleder för farligt gods. På sin väg från 
Järfälla mot Kungsängen passerar Mälarbanan igenom Svartvikstunneln. I kommunen finns även flera 
sekundära transportleder. Se avsnitt 4.3 Transportleder för farligt gods. 

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 Air liquide – hantering av luftgaser
 Austin Sverige AB (f.d. Frööjd) - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Sand och Grus AB Jehander på Bro bergtäkt - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ 

LSO
 Brodepån – viktig verksamhet för transportinfrastrukturen
 Eon:s biogasanläggning, utmed E18 i höjd med Högbytorp – kommer vara i full drift vintern 

2018/2019
 Eon:s kraftvärmeverk samt tankstation biogas 
 Finnsta - utsatt område enl NOA
 Forcit Sweden AB - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Fresenius Kabi - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
 Svartvikstunneln – tågtunnel 
 Vattenskyddsområde – Leran 1:3, dricksvattentäkt i Uppsalaåsen vid Lindormsnäs och Östra 

Mälarens vattenskyddsområde
 Väg E18, Mälarbanan, Enköpingsvägen, Granhammarsvägen, Håtunavägen och Effektvägen – 

transportleder farligt gods
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Upplands-Bro kommun är inne i en expansiv fas med ett årligt tillskott av 200 till 350 bostäder fram 
till år 2030. Utveckling av byggelsen är planerad att ske främst i Bro och Kungsängen genom 
förtätning och utbyggnad av tätorterna. Kungsängen planeras utvecklas bl.a. genom förtätning med 
höga byggnader och uppbyggnad av bostadsområde öster om E18 med 3 000 bostäder. Bro planeras 
bibehålla sin måttliga skala med låga byggnader och byggas ut bl.a. med bostadsområden söder om 
järnvägen som sträcker sig ut mot Mälaren. 

2.7. Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun ligger i stråk mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala. Järnvägen och E4:an 
delar Upplands Väsby kommun i tre delar. I den östra delen finns framförallt småhus. I de centrala 
delarna finns nästan bara flerbostadshus, medan kommunens västra del har en mer blandad 
bebyggelse.

Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om ca 44 600 personer. Upplands Väsby 
räknar med att växa till 63 000 invånare år 2040. Det innebär att kommunen växer med knappt 2 
procent om året. 

I kommunen ligger Löwenströmska sjukhuset. Verksamheten innehåller förutom traditionell 
vårdverksamhet även sluten psykiatrisk tvångsvård i en separat del av sjukhuset. 

Väsbyåns läge och en hög andel hårdgjorda ytor innebär risk för översvämning kring 
järnvägsstationen och E4:an. Även områdena kring Väsbyån och Frestabäcken har ökad risk för 
översvämning. 

De viktigaste grundvattentillgångarna i Upplands Väsby finns i Stockholmsåsen, delar av åsen är 
också riksintresse för vattenförsörjning. Där finns Hammarby grundvattentäkt, som är 
reservvattentäkt för Norrvatten. Även Löwenströmska sjukhuset har en reservvattentäkt i 
Stockholmsåsen. I kommunens glesbygda delar saknas på de flesta ställen kommunalt vatten och 
sammanlagt finns det cirka 200 enskilda vattentäkter. 

Kommunen är präglad av storskalig infrastruktur i form av E4:an och järnvägen (ostkustbanan). De 
primära transportvägarna för farligt gods i Väsby utgörs av E4:an, väg 267 Rotebroleden och väg 265 
Norrortsleden. Farligt gods går även på Ostkustbanan genom kommunen. Se även avsnitt 4.3 
Transportleder för farligt gods.

För att klara av att öka befolkningen behöver kommunen fler bostäder. Detta innebär att en 
genomsnittlig utbyggnadstakt om cirka 400 lägenheter per år. 

Objekt förknippade med särskilda risker eller insatsproblematik:

 Circle K - tankstation biogas 
 Väg E4, Järnväg, Rotebroleden/Stäketvägen (Väg 267) – transportleder för farlig gods
 Enstaka hög byggnad (Scandic hotell, Väsby fyr)
 Ishallen - betydande mängder ammoniak
 Löwenströmska sjukhuset – sjukhus med tvångspsykiatrisk slutenvård
 Orica Sweden AB - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO och Seveso högre
 Smedby - utsatt område enl NOA
 Stockholmsåsen - riksintresse för vattenförsörjning.
 Vällsta, bergtäkt - klassad som farlig verksamhet enligt 2kap 4§ LSO
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3. Frekventa olyckor
Frekventa olyckor utgår från de händelser som har inträffat/som Brandkåren Attunda har larmats till 
inom förbundets geografiska område under femårsperioden 2012-2016. 2017 är inte med då bytet 
till den nya händelserapporten gav nya kategoriseringar och var därmed inte jämförbara över tid.

Brandkåren Attunda delar in utryckningsstatistiken utifrån insatstyp beroende på om det vid 
utalarmeringen anses vara en olycka som har inträffat, vilket resulterar i ett räddningsuppdrag, eller 
om det är ett annat uppdrag3. Statistiken är hämtad från Brandkåren Attundas verksamhetssystem 
CORE/Daedalos om inget annat anges. 

Figur 5 Utryckningsstatistik under perioden 2012-2016

I detta kapitel redovisas fortsättningsvis enbart räddningsuppdragen om inget annat beskrivs, d.v.s. 
de olyckor vars staplar är markerade med rött streck i bakkant i diagrammet ovan.

I separat tabell och diagrambilaga är samtliga diagram och ytterligare kompletterande diagram och 
tabeller redovisade.

I genomsnitt har Brandkåren Attunda larmats ut på ca 2900 uppdrag per år under perioden 2012-
2016. Nästan hälften av dessa utgörs av räddningsuppdrag och vid ankomst är bedömningen att 69 % 
av dessa uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO. 

3 Annat uppdrag kan vara ett larm utan att en olycka har inträffat eller hjälp till t.ex. ambulans.
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3.1. Antal larm utifrån tidpunkt och månad
Här följer diagram över hur räddningsuppdrag och andra händelser fördelas över året, veckan och 
dygnets timmar.

Figur 6 Antal räddningsuppdrag och andra uppdrag per månad under åren 2012-2016

Figur 7 Antal räddningsuppdrag och andra uppdrag under en vecka per timme.
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Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

33 Antal räddningsuppdrag per typ under en vecka per timme. 

3.2. Samtidiga insatser
Inom Brandkåren Attundas geografiska område så inträffar händelser ibland samtidigt. Händelsen 
kan både vara ett räddningsuppdrag, sjukvårdslarm eller annat uppdrag. Om händelserna inträffar 
samtidigt inom ett stationsområde kan det ta längre tid innan en resurs från en annan station når 
fram om det inte går att lösgöra en resurs från de redan pågående händelserna. I Riskanalys 2014 har 
detta analyserats och motsvarade då 3-9% av samtliga insatser. Utifrån händelseutvecklingen sedan 
dess bedömer vi att detta inte har förändrats nämnvärt.

När man studerar samtidiga insatser inom Brandkåren Attundas område måste man ta med 
regionens resurser. Sedan flera år sker en så kallad gränslös operativ samverkan inom regionen där 
räddningscentralen larmar den närmaste tillgängliga räddningsenheten. Detta ger en ökad redundans 
samt tillgång till en rad specialförmågor. Som exempel kan nämnas vattendykare, avancerad 
indikering, höghöjds räddning etc. I normalfallet innebär det däremot främst en utökad uthållighet 
samt jämnare beredskapsförmåga även vid pågående insatser.

3.3. Jämförelse av de vanligaste räddningsuppdragen
I Tabell 2 har de vanligaste räddningsuppdragen under perioden 2012-2016 jämförts kommunvis, 
Stockholms län samt nationell statistik i förhållande till motsvarande siffror för perioden 2009-2013  
(trendpil).

Figur 8 Antal larm per timme under 2016 samt medelvärdet för 2012-2016
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Tabell 2 De vanligaste räddningsuppdragen per 1000 invånare och område, ett medelvärde 
för perioden 2012-2016. Siffrorna kommer ifrån MSBs insatsstatistik.

Röd cell visar att medelvärdet per 1000 invånare för Stockholms län, Brandkåren Attunda eller 
kommun var högre än för Sveriges medelvärde. Grön cell visar på ett lägre medelvärde.

Pilarna visar en förändring i utvecklingen jämfört med medelvärdet för perioden 2008-2012. Röd 
uppåtgående pil visar att medelvärdet har ökat och grön nedåtgående pil att medelvärdet har 
minskat.

En generalisering utifrån nationell statistik ger att det är vanligare med brand i byggnad i 
glesbygdskommuner jämfört med storstäder om man tar hänsyn till invånarantalet. 

Detta antagande stämmer väl överens med demografin i Brandkåren Attundas medlemskommuner. I 
Öppna jämförelser dras följande slutsatser.

Pendlingskommun nära storstad tenderar att ha lägre antal bränder i byggnad. Denna kommungrupp 
kännetecknas av att minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun. De tre största kommunerna inom Brandkåren Attunda är Järfälla, Sollentuna 
och Upplands Väsby och där är siffrorna låga och vi kan anta att en större andel av befolkningen bor i 
flerfamiljshus. De är utpräglade pendlarkommuner med förhållandevis låg andel arbetsplatser 
(möjligen en del kontor). Särskilt ont om produktion, lager och annat. 

Upplands-Bro och Knivsta är pendlarkommuner men samtidigt stora till ytan med mycket landsbygd. 
Fler invånare som äger sin fastighet, inte heller ovanligt med flera byggnader/fastighet. Siffrorna 
överensstämmer till större del med statistik för riket. 

Sigtuna är en kombination av pendlarkommun, småstad men samtidigt landsbygd. Kommunen har en 
stor arbetsplats i Arlanda (17500 anställda) men även en hel del produktions- och lagerindustrier. 
Sannolikt pendlar fler in till kommunen än vad som lämnar en vanlig dag. Här har vi flest brand i 
byggnad i förhållande till befolkningsmängden. Sigtuna sticker ut genom att vara enda kommunen 
med högre snitt än riksgenomsnittet.
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Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

3 Medelvärdet för antalet bränder i byggnad under perioden per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län 
redovisas för jämförelse.

4 Antal bränder per objektstyp och år samt medelvärde för 2012-2016 jämfört med perioden 2009-2013.

3.4. Brand i byggnad
Medelvärdet för antalet bränder i byggnad per 1000 invånare för denna period har minskat något 
jämfört med tidigare period. Antalet insatser är detsamma vilket betyder att det är 
befolkningsökningen som orsakat minskningen. Skillnaden är mycket liten för samtliga 
medlemskommuner. 

Vid en jämförelse per 1000 invånare har Brandkåren Attunda haft fler bränder i byggnad än 
Stockholms län regionalt, men lägre än Sverige nationellt. Detta har inte förändrats sedan tidigare 
riskanalyser, en orsak till detta kan vara t.ex. att eldstadsrelaterade bränder normalt är lägre i 
storstadsregioner. 

Av de inträffade bränderna i byggnad inträffade majoriteten i bostäder.

Personskador vid brand i byggnad

Den absoluta majoriteten av personskador vid brand inträffar i bostäder. I Brandkåren Attundas 
område omkommer årligen i snitt 3 personer i brand, 5 blir svårt skadade och drygt 25 lindrigt 
skadade. 
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Tabell 3 Personskador vid brand i byggnad utifrån objektstyp för åren 2012-2016 jämfört 
med föregående period.

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

6 Personskador vid brand i byggnad utifrån objektstyp för åren 2012-2016 jämfört med 2009-2013.

Brand i bostad

Boendeformerna som är inkluderade i bostad är flerfamiljshus, rad-/par-/kedjehus, villa och 
fritidshus.

Brand i bostad har utgjort närmare 61 % av inträffade bränder i byggnad under studerad period. Det 
var även i bostäder som flest personskador till följd av brand inträffade. 93% av de omkomna, 67% av 
de svårt skadade och 88% av de lätt skadade har gjort det i hemmet.
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Figur 9. Diagram över antal brand i bostad dit Brandkåren Attunda har larmats till under 
åren 2012-2016 per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för 
jämförelse.

Antalet bostadsbränder har varierat något över åren. På distriktsnivå kan det vara relativt stora 
variationer mellan de enskilda åren vilket kan bero på olika orsaker. För kommuner där 
invånarantalet är lågt kommer de enskilda händelserna ge större variationer. 

Brandorsak vid brand i bostad

Olycksundersökningen av olycksförloppet sker för varje enskilt fall genom händelserapportering. I 
vissa fall kompletteras den med en utökad olycksundersökning. Att utreda brandorsaken kan vara en 
del i en olycksundersökning.

Den vanligaste brandorsaken vid bostadsbränder under perioden var glömd spis vilket orsakade 28 % 
av antalet inträffade bostadsbränder.  Detta är ojämförligt den vanligaste brandorsaken i bostäder. 
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Förekomst och funktion brandvarnare

Brandvarnare är den enskilt viktigaste åtgärden för 
ökad personsäkerheten vid brand. Enbart vid 33 % 
av bostadsbränderna har det kunnat bekräftas att 
en fungerande brandvarnare har funnits. 

Om man ser över perioden från det att kravet på 
brandvarnare infördes vid nyproduktion (BBR/1998), där endast 4% hade fungerande brandvarnare, 
till 2004 då MSB/Räddningsverket gav ut sitt allmänna råd om generellt krav på brandvarnare i 
bostäder, hade andelen ökat till 11% för att under de senaste tio åren legat relativt still strax över 
30% med endast en svag ökning från år till år. Andelen där brandvarnare inte fanns alls har gått från 
drygt 80% (1998) till dagens 28%.

Orsaken till den svaga ökningen de senaste åren är inte känd men kan bero på att vi har haft svårt att 
nå de grupper som är mest riskutsatt vad gäller brand. 

1998-2002 2000-2005 2003-2007 2006-2010 2009-2013 2012-2016
0%

20%
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Fanns, användes och fungerade Fanns ej

Förekomst av brandvarnare 1998-2016

Brandorsak

Antal
 2012-
2016

Andel
 2012-
2016

Andel 
2009-
2013

Andel 
Riket 
2011-
2015

Glömd spis 181 28% 26% 21%
Okänd 113 17% 18% 18%
Annan 84 13% 14% 10%
Tekniskt fel 80 12% 9% 10%
Anlagd med uppsåt 53 8% 9% 7%
Rökning 38 6% 5% 4%
Värmeöverföring 30 5% 3% 6%
Soteld 23 4% 4% 13%
Levande ljus 22 3% 6% 3%
Självantändning 11 2% 3% 1%
Fyrverkerier 9 1% 1% 0%
Barns lek med eld 2 0% 0% 1%
Gnistor 2 0% 1% 2%
Blixtnedslag 1 0% 0% 1%
Explosion 1 0% 0% 0%
Heta arbeten 1 0% 0% 1%
Återantändning 1 0% 0% 1%
Friktion 0 0% 0% 0%

Figur 10 Diagram och tabell för brandorsak vid brand i 
bostad 2012-2016
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Brandvarnare

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

11 Diagram och tabell av förekomst och funktion av brandvarnare vid brand i bostad under perioden 2012-2016

Analys av omkomna vid brand i bostad i Sverige4

Risken att råka ut för en brand är inte jämt fördelad över befolkningen. En rad faktorer påverkar 
positivt och negativt. Studier5 för Stockholm ger nedan påverkan. Högre värde innebär större 
påverkan, negativa värden innebär risken att råka ut för brand istället minskar.

För att bedöma vilka åldersgrupper som främst riskerar att drabbas av skador vid brand har vi utgått 
från nationell statistik och för en längre period. Detta för att underlaget från vårt område är för litet 
och vi tror att riskgrupperna är relativt likvärdiga för hela Sverige. 

Årligen sker cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 6 000 av dessa 
och insatserna räddar ett liv varje vecka, men ca 100 människor avlider i bostadsbränder varje år. 
Risken att dö är inte jämnt fördelad i befolkningen utan uppvisar tydliga skillnader, framförallt 
beroende på ålder och social utsatthet. 

Ur dessa kan generellt konstateras att största riskgruppen utgörs av vuxna män och att det för 
kvinnor är en ökande risk att omkomma med stigande ålder.

4 https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/bostadsbrander/brander-i-bostad---sa-ska-
farre-skadas-och-do.pdf
5 Residential fires in metropolitan areas, Social differences and fire safety work in the socially fragmented city

Påverkansfaktorer 

Andel av medellåg inkomst (män) 0,8

Figur 11 Diagram och tabell av förekomst och funktion av brandvarnare vid brand i bostad 
under perioden 2012-2016.
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Sannolikt är det s.k. livsstilsfaktorer (rökning, 
alkoholanvändning, ensamhushåll etc.) som 
gör att vuxna män sticker ut. För kvinnor ökar 
risken med stigande ålder vilket sannolikt även 
gäller för män men ”försvinner” pga 
livsstilsfaktorerna (detta då risken vid 80+ är 
likvärdig och de män som fortfarande lever då 
kanske inte har så tydliga negativa 
livsstilsfaktorer).

För att nå ut med effektivt brandskyddsarbete 
lyfter forskarna att hänsyn måste tas till 
skillnader mellan områden, och insatser 
behöver riktas till specifika målgrupper. 

Rökning bakom nästan hälften av 
dödsbränderna

I en genomgång av svenska fall fann forskarna 
sex typiska brandscenarier. I de olika 
situationerna är vissa egenskaper vanligare än 
vad som gäller vid dödsbränder generellt, som 
ålder eller kön hos de drabbade. Två av 
scenarierna var rökningsrelaterade och 
sammanlagt ligger rökning bakom inte mindre än 47 procent av dödsbränderna. Se fig nedan.

Vilka skadas och dör i bostadsbränder?

Varje år dör årligen ca 100 personer i bränder och omkring tre gånger så många skadas. Forskarna 
har studerat vilka som drabbas i projektet 
”Mot en evidensbaserad nollvision kring 
bostadsbränder”. Sverige har en nollvision 
som innebär att ingen ska behöva dö eller 
skadas allvarligt på grund av brand. Ändå dör 
årligen ca 100 personer i bostadsbränder och 
omkring tre gånger så många skadas så 
allvarligt att de behöver läggas in på sjukhus. 
En brand tar tid att utvecklas, vilket innebär 
att det finns handlingsutrymme för den som 
är kapabel att agera. En historisk 
kartläggning visar att risken att omkomma till 
följd av brand har mer än halverats i Sverige 
de senaste 60 åren. Störst var minskningen 
hos barn upp till 4 år. Nästan 60 procent av 
de som avlider i bostadsbränder är över 65 år 
gamla. Mest sårbara bland vuxna över 19 år 
är de som bor ensamma, har låga inkomster 
och som inte arbetar.

Socialt sårbara i riskzonen

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
(arbetslöshetsersättning)

0,7

Andel skilda 0,7

Andel arbetslösa 0,7

Andel höginkomsttagare -0,6

Socialbidrag och sociala förmåner 0,6

Andel utlandsfödda 0,6

Andel av medellåg inkomst (kvinnor) 0,6

Andel subventionerad anställning 0,5

Andel med universitetsutbildning -0,5

Andel med endast grundskoleutbildning 0,5

Figur 12 Socialt index. Ju högre värde på socialt index, 
desto sämre levnadsvillkor. I områden med högt 
socialt index är risken för bränder fyrfaldigad, jämfört 
med områden med lågt socialt index.
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I en studie intervjuades personal som arbetar vid brännskadeavdelningar. Då framträder bilden av att 
de som skadas allvarligt i bostadsbränder inte sällan har en socialt utsatt situation. Enligt intervjuerna 
led många av fysisk eller psykisk ohälsa, samt missbruksproblem. Gruppen ansågs oftare än andra ha 
dålig ekonomi, vara arbetslösa, ensamma och med svaga sociala nätverk. Gemensamt är att de som 
skadats i bränder ofta har nedsatt kapacitet och svårt att hantera den situation som föregår att en 
regelrätt brand uppstår. Exempelvis kan en rörelsehindrad person som tappar sin cigarett i knäet ha 
svårt att få bort den. Den som missbrukar alkohol eller tabletter somnar oftare än andra ifrån sin spis 
eller eldstad. 

Särskilt anpassade bostäder för utsatta

Personer som av olika anledning inte har fysisk eller psykisk förmåga att förebygga eller hantera en 
uppkommen brand behöver utökat brandskydd i sin bostad. Särskilt utsatta är personer som vårdas i 
hemmet och de bör ha samma säkerhet som om de bodde på ett särskilt boende. De behöver extra 
skydd i form av exempelvis mobil sprinkler, som har fördelen att vara flyttbar mellan rum och 
bostäder. I forskarnas kostnad–nyttoanalys är installation av mobil sprinkler hos äldre rökare 
samhällsekonomiskt lönsamt. 
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Figur 13 https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/bostadsbrander/brander-i-
bostad---sa-ska-farre-skadas-och-do.pdf

Rökning bakom nästan hälften av dödsbränderna
I en genomgång av svenska fall fann forskarna sex typiska brandscenarier. I de olika 
situationerna är vissa egenskaper vanligare än vad som gäller vid dödsbränder generellt, som 
ålder eller kön hos de drabbade. Två av scenarierna var rökningsrelaterade och sammanlagt 
ligger rökning bakom inte mindre än 47 procent av dödsbränderna.

30 procent av dödsbränderna beror på 
antändning i möbler i vardagsrum eller
    sovrum, ofta i samband med rökning. 
          Dessa bränder drabbar äldre män,
              ofta påverkade av alkohol, och 
                 dödsorsaken är rökgasförgiftning.

                      17 procent av alla 
                 dödsbränder gäller brand i 
            kläder, ofta i samband med rökning 
     och oftast under dagtid. De drabbade 
har mer sällan än i andra fall alkohol i blodet 
och den huvudsakliga dödsorsaken är 
brännskador.13 procent av dödsbränder uppstår på grund av tekniska 

fel, ofta i villor. Dessa drabbar äldre oftare (80+) och unga 
(5–19 år). Rökgasförgiftning är den vanligaste 
dödsorsaken.

8 procent av dödsbränderna 
startar i kök, oftast på spisar. 
Jämfört med hur det ser ut i alla 
dödsbränder har de drabbade här 
oftare alkohol i blodet.

7 procent av bränderna 
har anlagts med uppsåt, 
ofta genom antändning 
av brandfarlig vätska. 
Bland offren är män och 
personer i åldern 20–64 
år överrepresenterade.

25 procent av dödsbränderna saknar
uppgifter om brandorsak. Jämfört
med alla dödsbränder inträffar
dessa oftare på natten, i villor,
och offer i åldrarna 45–64 år
är överrepresenterade.
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Figur 14 Antalet omkomna kvinnor resp. män utifrån åldersgrupp i bostadsbränder i Sverige 
under projektperioden.

Specifika risker för respektive grupp samt effektiviteten i olika åtgärder

Forskningen6 har visat att det inte är samma åtgärder som är effektivast mot de olika grupperna. 
Rökning har en stor inverkan. 47% av dödsbränderna orsakas av rökning. Andra faktorer är bl.a. ålder 
och utifrån dessa faktorer kan risker, upptäckt, agerande och hur brand ska förebyggas skräddarsys.

3.5. Brand ej i byggnad
Brand i byggnad ökar marginellt när utvecklingen i länet och riket sjunker. Antalet brand ej i byggnad 
visar större årliga variationer. En orsak till detta kan vara den stora andelen anlagda bränder.  För 
kommuner där invånarantalet är lågt kommer de enskilda händelserna ge större variationer. Högre 
staplar sammanfaller med år där oroligheter i form av bilbränder har varit utmärkande. Riktade 
hembesök i utsatta områden har påvisad effekt mot de anlagda bränderna7.

Järfälla och Upplands-Bro ökar mest medan övriga kommuner snarare sjunker. Bilbränder ligger högt 
i jämförelse med riket och länet avseende Järfälla (dubbla snittet), Upplands-Bro (riktigt högt för att 
delvis bestå av landsbygd) och Sigtuna (sjunker över perioden). Bränder i fordon är förknippat med 
ekonomi-, miljömässiga- och trygghetskadande effekter. 

6 Marcus Runefors, Nils Johansson, Patrick van Hees, ”The effectivness of specific fire prevention measures för 
different population grops samt “How could the fire fatalities have been prevented? An analysis of 144 cases 
during 2011-2014 in Sweden.

7 N Guldåker, P-O Hallin, J Nilsson, J Nordgren, M Tykesson ”Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga 
skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden” februari 2018.
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Tabell 4 Medelvärdet för antalet brand ej i byggnad per kommun och per 1000 invånare. 
Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

13 Medelvärdet för antalet brand ej i byggnad per kommun och per 1000 invånare. Riket och 
Stockholms län och åren 2009-2013 redovisas för jämförelse.
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Brandorsak vid brand ej i byggnad

Den vanligaste brandorsaken har varit på anlagd brand vilket utgör 44 % av inträffade bränder. De 
anlagda bränderna inträffar i normalfallet kvälls- eller nattetid. 

Brandobjekt 

De vanligaste brandobjekten är till 31% i personbilar, 11% i skog och mark respektive 10 % 
containrar. Skog och mark varierar mycket från år till år och där ligger vädret till grund för detta. 
Antalet händelser överensstämmer med skillnaderna i riket och regionen. 2013 och 2014 har nästan 
mer än dubbelt så många skog och mark som 2012 och 2015.

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

16 Objekt i vilken brand ej i byggnad inträffat under perioden 2012-2016.

Figur 15. Diagram för brandorsak ej i byggnad under 
åren 2012-2016.
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3.6. Trafikolyckor
Antalet trafikolyckor har ökat med ca 10% för perioden vilket innebär att andelen trafikolyckor är 
relativt konstant i relation till befolkningsutvecklingen. Byte av räddningscentral 2015-2016 kan ha 
påverkat kriterierna larma vid trafikolycka, en grov uppskattning ger att det kan ha inneburit 
alarmering till 0-10% färre trafikolyckor under 2016.

I databasen STRADA går det att utföra utökade sökningar beroende på om vägen är statlig eller 
kommunal. Att veta vem som har huvudmannaskapet för vägen har betydelse för att kunna arbeta 
med förebyggande åtgärder. 

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

17 Tabell över medelvärdet för antalet trafikolyckor

18 Diagram över antal trafikolyckor under 2012-2016 per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län 
redovisas för jämförelse.

19 Antal samt andel trafikolyckor på statliga vägar samt på E4 och E18 enligt STRADA under perioden 2012-2016 jämfört 
med perioden 2009-2013.

Skadade och omkomna vid trafikolyckor

I trafiken dör årligen i snitt 5 personer, över 200 skadas svårt och över 700 skadas lindrigt inom 
Brandkåren Attundas område. 

Merparten av dödsolyckorna sker på statlig väg men det omvända gäller för de svårt skadade. Av 
detta kan vi tolka att hastighetsbegränsningarna på de kommunala vägarna medför att personer inte 
avlider vid en olycka (men däremot kan skadas svårt). Män och kvinnor riskerar att skadas i ungefär 
samma olyckstyper i vägtrafiken men antalet skadade är generellt högre för män i samtliga 
kategorier.
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Under perioden har 6 personer per år omkommit under tåg. Dessa är huvudsakligen orienterade till 
tågstationer och dess närområden. Dödsolyckorna är därmed vanligare i den spårbundna trafiken än 
vägtrafiken. De bakomliggande orsakerna kan däremot vara olika. 

Figur 16. Diagram över skadade och omkomna kvinnor och män per olyckstyp för kommunal 
respektive statlig väg för åren 2012-2016. /Strada/
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Figur 17 Trafikolyckor med fordonstypen Spårfordon där personer omkommit eller skadats 
svårt.

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

20 Antal skadade och omkomna kvinnor under åren 2012-2016.

21 Antal skadade och omkomna män under åren 2012-2016.

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

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

3.7. Drunkningsolycka eller drunkningstillbud
Drunkningarna är inte särskilt årstidsberoende men under perioden har det skett något fler olyckor 
under den kalla årstiden. Antalet varierar från år till år och en händelse kan ge ett stort utslag 
(framför allt i relation till antal per 1000 invånare då denna olyckstyp händer sällan). 

Skadade och omkomna

I snitt dör 2 personer, 1½ skadas svårt och 2½ skadas lindrigt i drunkning inom Brandkåren Attundas 
område per år. 
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Fördelat på aktiviteter sker ca 25% av olyckorna i samband med skridskoåkning, 25% vid bad och ca 
25% är båtolyckor. 

Nationell statistik visar att de flesta som drunknar är äldre (60+), alkoholintag har stor påverkan. För 
barn mellan 1-6 år är drunkning den vanligaste dödsorsaken genom olycka och den näst vanligaste 
mellan 0-17år. Barn med ensamstående förälder är överrepresenterade vid drunkning, vilket 
indikerar att socioekonomiska faktorer har betydelse. Två tredjedelar av barnen har Sverige som 
ursprungsland, medan en tredjedel var födda utomlands eller hade minst en förälder som var född 
utomlands. Detta tyder på att denna grupp är stort överrepresenterad i denna studie8, vilket särskilt 
gäller för barn från mellanöstern. 

Ytterligare tabeller/diagram i separat bilaga:

27 Medelvärdet för antalet drunkningsolyckor och drunkningstillbud under perioden jämfört tidigare period per kommun 
och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

28 Diagram över drunkningsolyckor och drunkningstillbud under perioden per kommun och per 1000 invånare. Riket och 
Stockholms län redovisas för jämförelse.

29 Vattentemperatur vid skadade och omkomna åren 2012-2016.

8 Eriksson, U.B., Hansson, C., Janson, S. & Schyllander, J. (2010). Barn med ensamstående förälder riskgrupp för 
drunkning. Även barn från Mellanöstern och Iran löper ökad risk, visar deskriptiv studie. Läkartidningen Nr 24-
25, 2010, volym 107. 
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4. Olyckor med stora konsekvenser
Till skillnad från de olyckor som inträffar mer frekvent kan det finnas risk för olyckor vilka kanske 
aldrig inträffat tidigare. Det är av naturliga skäl svårare att värdera dessa men i detta avsnitt 
redovisas risker vilka kan ge upphov till olyckor med stora konsekvenser inom Brandkåren Attundas 
geografiska verksamhetsområde. 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: 

 Allvarlig påverkan på liv, hälsa, miljö eller att stora ekonomiska värden är förstörda. 

 Stor geografisk spridning. 

 Lång utsträckning i tid. 

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

sektorsansvar är involverade i krishanteringen.  

Utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor klassas även vissa verksamheter som farliga 
verksamheter, i enlighet med 2 kap. 4 §. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om vilka anläggningar 
som ska klassas som farliga verksamheter, även benämnt 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 begränsa 
risken för allvarlig olycka. 

Brandkåren Attunda har identifierat9 följande områden som bedöms kunna ge upphov till stora 
olyckor, där vi förväntas vara en central aktör i hanteringen av olyckan:

 Masskadesituation 
 Brand med stora konsekvenser 
 Olycka med farligt ämne
 Naturolycka
 Antagonistiska hot och handlingar
 Gråzonsproblematik och väpnat angrepp

I arbetet med denna riskanalys har ett urval av riskobjekten i distrikten redovisats. Dessa går att 
gruppera inom kategorierna nedan men det är inget som är gjort i rapporten. För riskobjekt i 
respektive distrikt se kap 2 Områdesbeskrivning .

4.1. Masskadesituation 
Här ser vi främst olyckor med många resenärer både på väg, järnväg och flyg. Dessa olyckor 
karaktäriseras 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 av transporter med höga personantal kan ske i princip var som helst i området men 
kanske med högre sannolikhet på någon av transportlederna. Flygverksamhet klassas som farlig 
verksamhet. 

9 Identifieringen har skett tillsammansmed medlemskommunerna, se Error! Reference source not found.
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Som exempel kan särskilt nämnas olyckor i järnvägstunnlar men det kan även vara i andra 
sammanhang många människor samlas t.ex. i moskén i Järfälla eller vid festivaler liknande den 
”Hultfredsfestival” som arrangerades i Sigtuna.

4.2. Brand med stor konsekvens
Gränsdragningen på när en brand betecknas som en sällanförekommande storbrand beror i stor 
utsträckning på vilket perspektiv man anlägger. Tidigare har Brandkåren Attunda angett att en 
storbrand är en insats med över 100 mantimmar eller där många personer eller flera hushåll direkt 
drabbas. Brandkåren Attunda har i genomsnitt sex till sju händelser per år över 100 mantimmar vilket 
egentligen gör det till en frekvent händelse men 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. 

Brandkåren Attunda beskriver i sin till tillsynsplan ett större antal riskobjekt där tillsyn enligt LSO och 
LBE utförs utifrån risknivån på objektet. Här kan vi t.ex. se brand i samlingslokaler, nattklubbar etc  
men det kan även vara brand i radhus, större industrier eller tankstationer. Man kan även tänka sig 
en insats mot t.ex. mycket höga byggnader med särskilda brandtekniska förutsättningar. Bränder i 
komplexa miljöer t.ex., tunnalr/undermark kan även ge stora konsekvenser. Samtliga verksamheter 
där personer är inlåsta (häktet, Kriminalvårdens anstalter, Landstingets tvångsvård, 
Migrationsverkets förvar etc).

Ett särskilt område där brand kan få stora konsekvenser är Sigtuna trästad. Stora bränder som ligger i 
känsliga naturområden, t.ex. vattenskyddsområden kan få stora konsekvenser för miljön, se 
vattenskyddsområden nedan.

4.3. Olycka med farligt ämne
Verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen har en extra 
hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser för människa, 
egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet. 

Flera av riskobjekten klassas som farlig verksamhet.

Vissa verksamheter omfattas även 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 ökade krav 
avseende förebyggande åtgärder för verksamheten. För Seveso- anläggningar 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 annan verksamhet. Samtliga verksamheter 
som omfattas av Seveso-lagstiftningen klassas även som farlig verksamhet enligt LSO 2:4.

Förutom riskobjekt med farliga ämnen, transporter omfattar även kategorin platser/områden vilka är 
känsliga för en olycka med farligt ämne, t.ex. vattenverk och vattenskyddsområden. 

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. 
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Till transport räknas även lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i 
förflyttningen. 

Statistiskt sker ungefär lika många olyckor vid lastning/lossning som vid själva transporten. 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 förbereda 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 riskanalyser. 

Olyckor som sker under transport 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. 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 används 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 är inte avsett att användas för genomfartstrafik. Enligt Länsstyrelsen i 
Stockholms riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från farligt godsleder. Inom detta område finns rekommenderade skyddsavstånd för 
olika typer av bebyggelse. Om rekommenderade avstånd underskrids ska det genom analys av 
identifierade risker visas att risknivån är acceptabel eller skyddsavståndet ersättas med andra 
åtgärder.

Rekommenderade vägar åskådliggörs i bild nedan, till dessa kommer järnvägstransporter på 
Oskustbanan och Mälarbanan. 
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Figur 18. Rekommenderat vägnät för transport av farligt gods på väg inom BA:s område. 
Primärt heldraget och sekundärt streckat.  https://nvdb2012.trafikverket.se/

Vattenskyddsområden

Vid en olycka med farligt gods som leder till utsläpp finns risk att grundvattnet förorenas. Utsläpp är 
alltså särskilt kritiskt ur miljöaspekt om olyckan sker inom vattenskyddsområden. Även vid stora 
bränder utan särskilt farliga ämnen kan släckvatten förorena grundvattnet. Detta gäller särskilt om 
någon inblandning används t.ex. skum.

Vattenskyddsområden är även särskilt känsliga för olycka med farliga ämnen t.ex. oljeutsläpp på 
Mälaren. Dessa klassificeras som statlig räddningtjänst men blir kommunal när oljan når land. 
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Figur 19 Vattenskyddsområde, Deadalos kartstöd 

Oljeutsläpp Mälaren 

Ett oljeutsläpp på Mälaren hotar en lång kuststräcka av Brandkåren Attundas medlemskommuner. 
Mälaren utgör dricksvattentäkt för medlemskommunerna i Brandkåren Attunda vilket gör den 
särskilt sårbar för föroreningar. Vanligaste orsaken till oljeutsläpp är grundstötningar och kollisioner. 
Kustbevakningen skriver att det saknas ett samlat underlag för att kunna ge en framtida riskbild för 
de stora insjöarna.
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Trafiken på Mälaren ökar och muddring av farleder skapar möjligheter för större fartyg att trafikera 
vattnet. Samtidigt minskar risken för utsläpp från större fartyg genom att dessa har dubbelskrov och 
hårdare krav på renare drivmedel (typ LNG eller MGO) skulle också ändra riskbilden10 .

Mälaren räknas som statligt vatten med Kustbevakningen som ansvarig myndighet för den 
skadeavhjälpande hanteringen. Hamnar olja väl på stränderna så övergår saneringsansvaret till 
kommunen. Sanering av olja på strand räknas inte som räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Om ett utsläpp skulle ske kommer samhällets samlade förmåga att bidra till 
räddningsarbetet, så även brandkåren Attunda.

4.4. Naturolyckor
Det finns ingen tydlig definition av vad en naturolycka är. I denna riskanalys definieras naturolyckor 
som olyckor där extrema väderhändelser eller andra naturliga förutsättningar, såsom markstabilitet, 
utgör del av de bakomliggande orsakerna till en eller flera olyckor med stora konsekvenser. 

Även om exempelvis ett skyfall utgör en stor del av de bakomliggande orsakerna till en översvämning 
så uppstår olyckan som leder till stora konsekvenser först när naturhändelsen möter sårbarheter i 
samhället. Sårbarheter kan t.ex. vara utformning av den fysiska miljön, hur den organisatoriska 
förberedelsen ser ut eller beredskap med resurser. Topografins utseende i miljön där skyfallet sker 
eller hur jordlagren ser ut där jordskredet inträffar ligger i ett definitionsmässigt gränsland mellan de 
befintliga naturliga förutsättningarna och samhällets val av hur omgivningen ska vara utformad. 

Naturolyckor kan ofta karakteriseras av stora krav på samordning, information till allmänheten, 
prioritering av resurser och att de sträcker sig över större geografiska områden. 

De klimatförändringar som väntas ske inom de kommande årtiondena förväntas medföra ökad risk 
för extrema väderhändelser och naturolyckor. Utöver vetskapen att klimatförändringarna kommer 
att få stora konsekvenser finns det inga exakta prognoser för hur klimatet kommer att förändras. 
Detta bl.a. på grund av klimatsystemets komplexitet och osäkerheter i hur stora framtida utsläpp blir. 

10 Sveriges strategi för oljeskadeskydd, Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) 2014
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Klimatförändringarna förväntas påverka frekvens, styrka och den geografiska fördelningen av 
extrema väder. 

Utmaningarna förknippade med klimatförändringarna som beskrivits ovan sträcker sig långt bortom 
perioden för det handlingsprogram som riskanalysen ligger till grund för. Samtidigt är utmaningarna 
relevanta i nutid eftersom att anpassningen av samhället och förberedelserna behöver ske 
långsiktigt.  

De naturolyckor som kommer att behandlas är:

 Översvämning
 Stora snömängder
 Storm
 Ras och skred
 Skogsbrand
 Solstormar

Översvämning

Genom översvämningsdirektivet från EU finns en standardiserad kategorisering av 
översvämningstyper som delats upp i sex kategorier. Utav dessa bedöms två typer vara relevanta för 
Brandkåren Attundas geografiska område och riskanalysens avgränsningar:

 Fluvial översvämning – uppstår utmed vattendrag och sjöar som följd av att marken är 
övermättad med vatten till följd av långa och rikliga nederbördsperioder. Kallas fortsatt 
översvämning av vattendrag och sjöar nedan. 

 Pluvial översvämning – uppstår på flacka markområden där de uppstår till följd av intensiv 
nederbörd som faller direkt på marken. Översvämningen behöver inte ha kontakt med 
närliggande sjöar eller vattendrag. Kallas fortsatt översvämning vid skyfall nedan. 

För översvämning av vattendrag och sjöar finns det två områden inom Brandkåren Attudas 
geografiska område som är särskilt riskutsatta – Oxundaåns avrinningsområde i Upplands Väsby och 
Sollentuna samt Mälaren. 

MSB utförde år 2013 en översvämningskartering för Oxundaån. Ett 50-årsflöde, som är anpassat för 
klimatförändringarna fram till sekelskiftet, innebär översvämning av områden som ligger inom åns 
avrinningsområde norr om Upplands Väsby mot Oxundasjön och Rosendal, omkring Edssjön och ett 
område söderut mot Gillbo och vidare långs med Edsån till Norrviken. Även områdena längs med 
Norrvikens strand är generellt berörda vid 50-årsflöde.  

Vid ett beräknat högsta flöde är mängden berörda områden tydligt utökade och berör då även 
områden kring Väsbyån som rinner längs med Ostkustbanan genom Väsby tätort, tillkommande 
områden omkring Gillbo samt områden längs med Norrvikens strand. Inom dessa områden ligger 
flertalet verksamheter och en mängd bostäder. 

Oxundaåns översvämningskartering illustreras i Bilaga 3 Översvämningskarteringar.

Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och 
möjligheterna till att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. Idag är 
avtappningskapaciteten inte tillräckligt stor och översvämningsrisken betydande. Ombyggnaden av 
Slussen i Stockholm beräknas dock ge möjlighet att tappa dubbelt så mycket vatten från Mälaren 
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jämfört med idag, vilket kommer att minska risken. Klimatförändringarna tillför dock nya risker, 
såsom stigande världshav som minskar avrinningen till Saltsjön och förändrad tillrinning. Genom 
samarbete mellan MSB och länsstyrelserna omkring Mälaren har beräknad högsta nivå sats till +2,7 
meter över havet och 100-årsnivån till 1,5 meter över havet. Översvämmande områden vid 
respektive nivå illustreras i Bilaga 3 Översvämningskarteringar. 

Vid korta intensiva regn där väldigt mycket nederbörd kommer på kort tid, s.k. skyfall, räcker inte 
dagvattensystemets kapacitet till för att leda bort vattnet. Det vattnet som då inte heller markens 
infiltrationsförmåga kan ta upp leder då till avrinning på markytan och ibland då även till 
översvämning. En viktig faktor för översvämningsrisken är hur intensivt regnet faller (stor mängd 
vatten på kort tid) och inte den totala mängden som faller. Som följd av ett varmare framtida klimat 
väntas frekvensen av regn med hög intensitet att öka. När bebyggelse förtätas ökar andel hårdgjorda 
ytor som inte absorberar regnvatten, vilket leder till försämrad infiltrationsförmåga och större 
avrinning på markytan. Genom kommunernas skyfallskarteringar kan riskområden identifieras.  

Samspelet mellan åtgärder mot risk för översvämning av sjöar och vattendrag respektive 
översvämningar vid skyfall är av vikt att ha i åtanke i det riskreducerande arbetet. Exempelvis kan 
vallar som skyddar mot fluviala översvämningar försvåra den urbana avrinningen och öka risken för 
pluviala översvämningar – s.k. safe development paradoxes. 

Stora snömängder

Stora snömängder kan främst ge problem med framkomlighet, både för räddningstjänsten och för 
samhället i övrigt. Samtidigt kan stora snöfall och snömängder öka samhällets behov av 
räddningstjänstens hjälp. Som följd av klimatförändringarna väntas nederbörden under 
vintermånaderna att öka, med eventuell följd att även snömängderna ökar. 

Skogsbrand

Längre perioder av hög värme och torka har ökat sannolikheten och konsekvensen för skogsbränder. 
Händelserna under sommaren 2018 är ett tydligt exempel på detta. Bränderna visar på ett stort 
behov av att kunna samverka samt även ett visst resursbehov både nationellt, regionalt och lokalt. I 
skrivande stund pågår ett regeringsuppdrag att se över hur räddningstjänsten bedrevs vid dessa 
bränder och det är fn en stor diskussion kring detta. Det innebär däremot inte att vi kan räkna med 
att de stora skogsbränder som skedde sommaren 2018 måste upprepas kommande år.

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. Kraftigare stormar kan även begränsa eller hindra 
räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser. Stormen Gudrun år 2005 är ett exempel på 
detta. 

En stor konsekvens av storm är mer omfattande strömavbrott. I kommunernas risk och 
sårbarhetsutredningar analyseras strömbortfall djupare. I denna analys har vi medvetet valt att inte 
fördjupa oss i dessa risker men det är lämpligt att tillsammans med kommunen diskutera gränssnittet 
mellan kommunen och brandkåren samt hur vi kan stötta kommunerna.
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Ras och skred

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns inga kända större områden med risk för ras 
och skred. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms Läns kartering 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 information funnits tillgänglig. Risken för ras och 
skred riskerar dock att öka som följd av den kraftigare nederbörd, ökade flöden i vattendrag och 
förändrade grundvattennivåer som klimatförändringarna kan ge. 

Solstormar

Solstormar är väderhändelser som sker i solen när den får kraftiga energiutbrott. Dessa avger 
intensiv strålning som kan orsaka geomagnetiska stormar på jorden. Det kan störa ut radiovågor 
samt satellitsignaler och även orsaka störningar i elnät och olika signalsystem. Till den nationella risk- 
och förmågebedömningen 2014 från MSB gjordes en analys som visade att ett extremt kraftigt 
solutbrott kan leda till allvarliga konsekvenser för samhället. Solstormar kan öka samhällets behov av 
räddningsinsatser och försämra räddningstjänstens förmåga att utföra dessa. Sveriges belägenhet 
nära Nordpolen innebär ur ett globalt perspektiv ett mer utsatt läge för solstormar. 

4.5. Antagonistiska hot och handlingar
Dessa typer av risker karaktäriseras av att de är uppsåtliga och kan ta sig mycket olika uttryck. Här 
återfinns händelser med terrormotiv/PDV11 eller det som tidigare omnämndes som social oro. Polisen 
NOA12 har identifierat riskområden och utsatta områden. Ett utsatt område är ett geografiskt 
avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan 
på lokalsamhället. I dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande 
framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Riskfaktorerna kan även bestå i 
strukturella faktorer som bostadsområdets fysiska miljö och en upplevd oro bland etniska grupper då 
historiska och globalt aktuella konflikter ger lokalt avtryck. Därtill finns en stor riskgrupp med unga 
personer som lätt påverkas av normbrytande beteenden, ett stort antal kriminella aktörer och en 
genomsnittlig lägre kollektiv förmåga. Tillsammans resulterar detta i en kriminaliserande process som 
med tiden får så stort genomslag att ett helt bostadsområde påverkas och en alternativ social 
ordning skapas. NOA klassificerar områdena i tre nivårer: utsatt område13, riskområde14 samt särskilt 
utsatt område15.

Inom Brandkåren Attundas medlemskommuner finns sex risk- eller utsatta områden, se under 
respektive kommunbeskrivning.  

11 PDV Pågående dödligt våld
12 NOA Polisens nationella operativa avdelning
13 Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de 
kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kont.ex.ten i området 
än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.
14 Ett riskområde kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller 
några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.
15 Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en 
utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget 
anses vara akut.
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4.6. Gråzonsproblematik och väpnat angrepp
Gråzonsproblematik kan beskrivas som risk för aktiviteter som ryktesspridning, motsägelsefull 
information, kriminell verksamhet, sabotage samt nätverks- och påverkansoperationer.

Väpnat angrepp beskrivs normalt som en väpnad invasion från en stat över en annan stats gräns.

I de senaste riskanalyserna (2011 och 2014) har riskerna för dessa hot inte tagits upp. I 
försvarsbesluten 199-2001 och 2004 upphörde delar av planeringen för höjd beredskap och krig. 
Stora delar av det civila försvaret fick i uppgift att efter en anpassningsperiod på fem eller tio år åter 
ha förmåga att möta angrepp av olika omfattning. 

Utvecklingen har ändrat riktning sedan 2014 och nu anges risken ha ökat för olika angrepp på 
Sverige. I nuvarande försvarspolitisk inriktning 2016-2020 framgår att:

”Vi har sett en påtaglig försämring av omvärldsläget under de senaste åren. Det ställer förändrade 
krav på totalförsvaret. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. En 
sammanhängande planering för totalförsvaret säkerställs genom planeringsanvisningar till berörda 
myndigheter.”

”Planeringen för det civila försvaret ska återupptas och genomföras utifrån av regeringen beslutade 
planeringsanvisningar. Det civila försvaret bör inledningsvis inom ramen för befintliga resurser 
prioritera uppgiften att planera stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Det civila försvaret 
utgörs av verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att 
hantera situationer då beredskapen höjs.”

I försvarsberedningens rapport Motståndskraft - Inriktning för totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret 2012-2025 (december 2017) bedöms att:

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära 
maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige.”

Brandkåren Attunda har begränsad kompetens att göra säkerhetspolitiska bedömningar kopplat till 
vårt lokalt geografiska områden. Antagandet att Brandkåren Attundas område med sin närhet till 
huvudstaden och som genomskärs av vitala transportnät både på väg och spår, samt Arlanda 
flygplats inom sitt ansvarsområde gör att den lokala riskbilden inte är helt försumbar ur ett 
militärstrategiskt perspektiv. Samtidigt ställs nationella krav på planering vilket gör att fokus bör 
läggas på tolkning av konsekvensen inte sannolikheten att det inträffar.

FOI har tagit fram fem typfall som beskriver vilka konsekvenserna kan bli vid gråzonsproblematik och 
väpnat anfall. Typfallen ska ligga till grund för planering av totalförsvaret.

Beskrivning av konsekvenser vid gråzonsproblematik

I det scenario FOI (typfall 5) redovisar påverkas räddningstjänsten primärt av:

 Ökat antal bränder i byggnader (orsakat av ökat nyttjande av öppen låga i bostäder)

 Fysiska sabotage mot infrastruktur som leder till räddningsinsatser

 Informationsangrepp som ökar räddningstjänstens behov av kommunikationsresurser

 Brister/funktioner i befolkningens varningssystem (VMA)
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 Störning i samhällets infrastruktur som medför ansträngningar/utmaningar för 
räddningstjänstens ledningssystem och förvaltningsorganisation.

Beskrivning av konsekvenser vid väpnat angrepp

I det scenario FOI (typfall 4) redovisar påverkas räddningstjänsten primärt av:

 Behov av evakuering av befolkning, samt spontanevakuering i transportsystemet

 Utslagning av ledningsplatser

 Begränsningar i framkomlighet i transportnätet

 Störningar i kommunikationssystemet

 Ökad belastning av räddningsinsatser

 Tillströmning av frivilliga som vill stödja räddningstjänsten
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5. Slutsatser
I detta avsitt redovisas slutsatser från avsnitt 3 och 4.  

5.1. Slutsats frekventa olyckor
För de frekventa olyckorna (räddningsuppdragen) är det relativt tydligt var de största risker för 
personskador finns. Dessa återfinns inom kategorierna brand i byggnad, trafikolycka (väg/järnväg) 
samt drunkning.

Skadade och omkomna årligen under perioden 2012-2016

Insatstyper Omkomna/år Svårt skadade/år Lindrigt skadade/år

Brand i byggnad 3 5 25

Trafikolycka (vägtrafik/spårtrafik) 5/6 200/okänt 700/okänt

Drunkning 2 1½ 2½

De frekventa olyckorna har ett likartat mönster som framkom i riskanalys 2014. De öknar som skett 
går att koppla till den befolkningsökning som skett. 

Brand i bostäder – slutsatser i korthet

 Årligen sker cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 6 000 av 
dessa och insatserna räddar ett liv varje vecka, men mellan 80 och 90 människor avlider i 
bostadsbränder varje år.

 Att människor dör och skadas allvarligt i bostadsbränder beror huvudsakligen på sårbarhet 
och oförmåga hos vissa grupper att hantera situationen när en brand uppstår.

 För särskilt utsatta grupper är anpassat boende avgörande. Här krävs samverkan mellan 
räddningstjänst, socialtjänst, fastighetsägare, vårdgivare och kommunen.

 Bostäder för riskutsatta kan anpassas med förlåtande system, som spisvakter, och med 
mobila sprinkler.

 Förebyggande åtgärder är värdefulla att rikta till hela befolkningen. Exempel på dessa är 
rekommendation av fler brandvarnare i alla bostäder och bättre spridning av sidan Din 
säkerhet, din.sakerhet.se.

Anlagd brand

Anlagd brand är en vanlig brandorsak för alla typer av bränder och dominerande för brand ej i 
byggnad. Anlagd brand är ett ökande socialt problem där de bakomliggande faktorerna troligen är 
mångfacetterade. 

Den vanligaste brandorsaken vid brand ej i byggnad har varit på anlagd brand vilket utgör 44 % av 
inträffade bränder. De vanligaste föremålen som antänds är bilar följt av markbränder och 
containrar.

Anlagd brand har relativt sett ökat gentemot Riskanalys 2014.



45 (53)

5.2. Slutsats olyckor med stora konsekvenser
Antalet riskobjekt har ökat något gentemot riskanalys 2014 men kan ställas i relation till 
befolkningsökningen. De förändringar vi kan konstatera gäller gråzonsproblematik samt väpnat anger 
vilket inte togs upp i tidigare analyser. 

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. En faktor som behöver beaktas för denna typ av risker är att man inte genom 
erfarenhet kan räkna med att lära sig hantera dessa. Detta gäller både insats- samt ledningsförmåga. 

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 
samband med olycka. 

Hantering av olyckor med stora konsekvenser ställer ökade behov på samverkan och organisering. 

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

I flera av de risker redovisade i detta avsnitt kan den geografiska placeringen anges. Detta har delvis 
varit en anledning för att redovisa riskobjekt i de olika distriktens riskobjekt. 

Riskerna med ökade klimatförändringar påtalades i Riskanalys 2014 och dessa risker har förstärkts 
under perioden. 
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6. Framtidsanalys16

6.1. Klimatförändring
Konsekvenserna för enskilda länder eller platser är svåra att överblicka. Men för världen som helhet 
medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, 
stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på flykt.

Några exempel på effekter som ofta nämns är:

• Längre perioder av torka och därigenom ökad risk för skogsbrand samt risk för vattenbrist för 
både hushåll och näringsliv, inte minst lantbruket.

• Längre perioder med riktigt heta värmeböljor där sjuka och äldre till och med riskerar att dö 
av uttorkning och utmattning.

• Med högre temperaturer kan vi också riskera att få nya smittsamma sjukdomar som leder till 
pandemier.

• Häftigare stormvindar med ökad risk för stormfälld skog, avblåsta tak och andra stormskador 
som försvårar framkomligheten.

• Kraftigare skyfall med ökad risk för översvämningar, vattenskador, försämrad vattenkvalité 
etc.

• Höjd havsnivå med åtföljande risk för översvämningar, vattenskador på egendom och 
infrastruktur samt inträngande av saltvatten som allvarligt skadar dricksvattentäkter. 

• Matbrist, social oro, flyktingvågor och till och med krig när vissa områden blir obeboeliga och 
människorna där tvingas söka sig till nya platser.

Se även avsnitt 4.4 Naturolyckor. 

6.2. Befolkning/Demografi
Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört 
en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på 
välfärdssystemen. 

Allt mer avancerad vård av allt sjukare patienter under allt längre tid genomförs idag i hemmet. 
Förmåga att nära samarbeta med hemtjänst och hemvård är en förutsättning för att de som vårdas i 
hemmet inte skall utsättas för onödiga risker. Här handlar det både om förebyggande arbete och om 
informationsutbyte. 

Idag råder det bostadsbrist över stora delar av landet. Befolkningsökningen sker i de tre 
storstadsregionerna och majoriteten av befolkningsökningen sker i storstäderna. Denna ökning har 
lett till en bostadsbrist där t.ex. hantverkare anpassar kontor eller industrilokaler för boende utan att 
detta sker i enlighet med gällande bygglagstiftning. Detta kan leda till boenden där vi normalt inte 
räknar med detta.

16 Analysen i avsnittet är främst baserad på Framtidsstudie år 2030 – med fokus på kommunal 
räddningstjänstorganisation, 2016, Kairos Future AB samt Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET 
KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030, Sveriges Kommuner och Landsting, 2018
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6.3. Ökad polarisering - motsättningar i samhället
Klyftorna i samhället ökar, antingen utifrån socioekonomisk utgångspunkt eller bristande integration 
av innevånare med annan etnisk bakgrund. Detta riskerar att skapa motsättningar som kan skapa 
oroligheter. 

Tilliten till myndigheter och offentliga institutioner i Sverige har under lång tid varit oförändrad. Den 
senaste statistiken tyder dock på att tilliten håller på att minska, framför allt bland yngre.

6.4. Terror/antagonistiska hot
Terrorhotet mot Sverige bedöms årsvis av Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som 
består av personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten (Must). Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot 
Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

Under 2018 har den sammantagna terrorhotnivån i Sverige befunnit sig på en förhöjd hotnivå (3). 
Inom ramen för denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske. Terrorhoten mot Sverige kommer 
under bedömningsperioden sannolikt från islamistiskt motiverad terrorism samt politiskt motiverad 
terrorism. Det finns individer både i Sverige och utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i 
Sverige som legitima. 

6.5. Infrastruktur/komplexitet
I storstäderna där förtätningen och befolkningsökningen är påtaglig leder detta till svårigheter med 
framkomlighet för räddningstjänsten, vilket i sin tur förlänger framkörningstiden. Vidare ökar 
belastningen inom övrig infrastruktur som logistik, sjukvård och matförsörjning med mera, inte minst 
i händelse av olika kriser och händelser. Ökad urbanisering med fler personer i städer ökar 
sårbarheten i samhället och påverkar möjligheterna till effektiv insats vid samhällsstörningar.

Med en befolkningsökning ökar behov av fler bostäder och service till medlemskommunernas nya 
invånare. Detta löses genom att tidigare icke exploaterade ytor tas i anspråk för stadsbebyggelse 
men också genom förtätning i befintlig bebyggelse. Vid förtätning ställs större krav på de inblandade 
för att inte bygga in riskerar där framtida räddningsinsatser kan bli mer komplicerade och få större 
konsekvenser för de drabbade. 

6.6. Teknikutveckling
Samhället idag är generellt mer känsligt för t.ex. strömavbrott eller störningar i kommunikation och 
det finns även en högre förväntan på att IT och kommunikation ska fungera. 

Teknikutvecklingen är en påtaglig förändringskraft. Nya tekniska landvinningar leder till ökade 
förväntningar och ökade krav, vilket kan vara kostnadsdrivande.

Teknikskiften leder även till nya risker t.ex. större batterier vilka kan finnas i elfordon eller 
energilager.  Vid brand kan nya farliga ämnen bildas. Andra exempel kan vara nya drivmedel som 
behöver hanteras på särskilt sätt, förarlösa fordon, solcellsanläggningar etc. Ett annat exempel är 
parkeringslösningar som utifrån yteffektivitet kan ge ökade risker vid en räddningsinsats då bilarna 
står tätare etc. 
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6.7. Brandvattenförsörjning
Befintliga vattensystem har ett stort underhållsbehov samtidigt som det finns en önskan att höja 
både dricksvattenkvaliteten och det fysiska skyddet mot sabotage/påverkan. Detta kan hamna i 
motsättning mot ett brandvattensystem där vi idag haft en hög tillgänglighet och relativt stora 
flöden. 

6.8. Samverkan - komplexare ledning med fler aktörer
För att sätta in rätt åtgärder vid större olyckor eller kriser behövs en samverkan mellan de 
inblandade aktörerna. Idag hänger många samhällsfunktioner ihop och en påverkan på t.ex. 
infrastrukturen kan få stora följdverkningar för en rad verksamheter och personer. Ingen kommun 
och inget räddningstjänstförbund kan ensamt bygga upp resurser, varken i manskap eller utrustning, 
för att möta dessa situationer. Istället måste vi bygga upp en förmåga att snabbt nyttja gemensamma 
eller resurser från flera olika aktörer för att gemensamt möta utmaningen, t.ex. en stor 
översvämning eller skogsbrand. 

6.9. Kompetensförsörjning
Konkurrensen om kompetent personal hårdnar. Räddningstjänsten behöver kompetens för att t.ex. 
kunna tolka klimatprognoser, meteorologiska analyser, stadsplanering och utifrån detta fatta 
välgrundade beslut. Om inte räddningstjänsten är attraktiv kan det leda till underbemanning, lägre 
kvalitet och tvinga fram hårdare prioritering av uppdraget.
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Tabell-/diagrambilaga 1 (bifogas ej rapporten)
1. Antal och kategorisering av händelser som Brandkåren Attunda larmats till under 

perioden 2012-2016.

2. De vanligaste räddningsuppdragen per 1000 invånare och område, ett medelvärde 
för perioden 2012-2016.

3. Medelvärdet för antalet bränder i byggnad under perioden per kommun och per 1000 
invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

4. Antal bränder per objektstyp och år samt medelvärde för 2012-2016 jämfört med 
perioden 2009-2013.

5. Personskador vid brand i byggnad utifrån objektstyp för åren 2012-2016 jämfört med 
2009-2013.

6. Personskador vid brand i byggnad för de ingående åren i perioden 2012-2016.

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

8. Diagram över antal brand i bostad under åren 2012-2016 per kommun och per 1000 
invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

9. Diagram och tabell för brandorsak vid brand i bostad 2012-2016 jämfört med 2009-
2013 och Riket under åren 2011-2015.

10. Diagram och tabell av förekomst och funktion av brandvarnare vid brand i bostad 
under perioden 2012-2016

11. Diagram och tabell av förekomst och funktion av brandvarnare vid brand i bostad 
under perioden 2012-2016

12. Antalet omkomna kvinnor resp. män utifrån åldersgrupp i bostadsbränder i Sverige 
under perioden 1999-2016.

13. Medelvärdet för antalet brand ej i byggnad per kommun och per 1000 invånare. Riket 
och Stockholms län och åren 2009-2013 redovisas för jämförelse.

14. Diagram över antal brand ej i byggnad under åren 2012-2016 per kommun och per 
1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

15. Tabell och diagram för brandorsak vid brand ej i byggnad under åren 2012-2016.

16. Objekt i vilken brand ej i byggnad inträffat under perioden 2012-2016.

17. Tabell över medelvärdet för antalet trafikolyckor i jämförelse mot STRADA

18. Diagram över antal trafikolyckor under 2012-2016 per kommun och per 1000 
invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

19. Antal samt andel trafikolyckor på statliga vägar samt på E4 och E18 enligt STRADA 
under perioden 2012-2016 jämfört med perioden 2009-2013.

20. Antal skadade och omkomna kvinnor under åren 2012-2016.
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21. Antal skadade och omkomna män under åren 2012-2016.

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

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

24. Diagram över skadade och omkomna kvinnor och män per olyckstyp för kommunal 
respektive statlig väg för åren 2012-2016.

25. Antal omkomna personer under tåg 2012-2016.

26. Trafikolyckor med fordonstypen Spårfordon där personer omkommit eller skadats 
svårt.

27. Medelvärdet för antalet drunkningsolyckor och drunkningstillbud under perioden 
jämfört tidigare period per kommun och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län 
redovisas för jämförelse.

28. Diagram över drunkningsolyckor och drunkningstillbud under perioden per kommun 
och per 1000 invånare. Riket och Stockholms län redovisas för jämförelse.

29. Vattentemperatur vid skadade och omkomna åren 2012-2016.

30. Antal larm per månad under åren 2012-2016.

31. Antal larm per månad under 2016.

32. Antal räddningsuppdrag och andra uppdrag under en vecka per timme.

33. Antal räddningsuppdrag per typ under en vecka per timme.
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Bilaga 2 Farliga verksamheter inklusive Seveso

Kommun Verksamhet 2:4 2:2 LBE SEVESO

Järfälla Broadgate & Stendörren Fastigheter X X X

 Finisar AB X X X

 Silex Microsystems AB X X X

Knivsta Aga gas X X X

 Olunda bergtäkt X X X L

Sigtuna Stockholm-Arlanda Flygplats (Swedavia) X X

 A Flygbränsledepå AB X X X L

 Beckers Industrial Coatings X X X L

 Sherwin-Williams Sweden AB X X X

 Långåsens bergtäkt X X X L

 Laggatorp bergtäkt X X X L

Sollentuna Jästbolaget X X X  

Upplands Väsby Orica Sweden AB X X X H

 Vällsta, bergtäkt X X X L

Upplands-Bro Fresenius Kabi, Brunnafabriken X X X L

 Austin (fd Frööjd) X X X L

 Forcit Upplands-Bro X X X L

 Bro bergtäkt X X X L
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Bilaga 3 Översvämningskarteringar

Figur 20. Översvämning Mälaren, 100-årsnivå.

Figur 21. Översvämning Mälaren. Beräknad högsta nivå.
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Figur 22. Översvämningskartering Oxundaån. 50-årsflöde och beräknat högsta flöde. 

Figur 23. Översvämningskartering Oxundaån. 50-årsflöde och beräknat högsta flöde.


