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SAMMANFATTNING 

Älvsbyns gamla riskanalys var daterad till 1996 och behövde förnyas för att belysa dagens risker. I 

och med detta arbete så har Älvsbyns räddningstjänst fått en ny riskanalys. 

Syftet med arbetet var att identifiera de risker som är mest frekventa och med högst konsekvens för 

Älvsbyns kommun inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Riskerna delades in i tre områden: 

Risker för liv och hälsa, ekonomiska risker och risker för miljön. 

Den näst största risken för liv och hälsa är trafikolyckorna och det är också den mest frekventa 

larmtypen för räddningstjänsten, bortsett från automatlarm. Trafikolyckorna har de senaste åren 

ökat och snittet de senaste fem åren ligger på 23 olyckor per år. 

Fallolyckor är inget som räddningstjänsten ofta åker på, fastän det är den vanligaste olyckan i 

Sverige och kostar samhället mycket pengar bland annat i form av sjukskrivningar. 

Störst ekonomisk risk för kommunen är brand i byggnad, där bränder i allmänna byggnader står för 

större delen av skadekostnaden. Kostnaden är ett beräknat snitt och kan skilja stort år från år. Totalt 

sett kostar bränderna inom kommunen 4.75 miljoner per år i medeltal. 

Ur miljösynpunkt är den största risken att någon form av utsläpp från transporter på väg eller 

järnväg ska ske och då dessutom i eller i närheten av vatten. Konsekvenserna för miljön och 

djurlivet skulle bli svåra, och kostnaden för rening och sanering stor. Konsekvenserna för liv och 

hälsa skulle däremot troligen bli lindrigare. 

Riskerna i en liten kommun som Älvsbyn är totalt relativt låga. Förslag till åtgärder för de risker 

som identifierats är att informera företag och kommuninvånarna om de största riskerna inom 

Älvsbyns kommun, då detta anses mest kostnadseffektivt med tanke på riskbilden. Kontinuerlig 

tillsyn men även riktad tillsyn från räddningstjänsten är åtgärder som bör beaktas. 
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ABSTRACT 
The old risk analysis for the municipality of Älvsbyn was dated to 1996 and needed update in order 

to identify the risks of today. With this study the fire department of Älvsbyn has got its new risk 

analysis. 

This study aimed at identifying the most frequent risks and those with the greatest consequence for 

the fire departments work area in the municipality of Älvsbyn. The risks were divided into three 

categories; risks for life and health, economical risks and environment risks. 

The second largest risk for physical danger is the traffic accidents and it is also the most frequent 

type of alarms for the fire department apart from automatic alarms. The number of traffic accident 

had increased during the last few years averaging 23 accidents a year. Falling accidents is not 

something the fire department is working with that often, although it is the most common accident 

in Sweden and is expensive for the society in terms of costs for sick leave and other consequences. 

The greatest financial risk for the municipality is fire in buildings, where fires in public buildings 

represent higher cost. The calculated median of the cost can differ a lot between years. A total 

average for the cost of fires within the community is 4.75 million Swedish crowns a year. 

From an environmental point of view, the greatest risk is some type of pollution in the form of a 

leak into the water systems from the transports, both on roads and the railway. The consequence for 

the environment and the wildlife would be severe, and the cost for cleaning and decontamination 

would be high. Consequences for life and health would probably be less dire. 

The risks in a small municipality as Älvsbyn are on a whole quite low. Proposed measures for the 

risks identified are to inform businesses and residents about the key risks within Älvsbyns 

municipality, because it is considered most cost-effective in view of the risk spectrum. Continuous 

supervision and also directed supervision from the fire department are suggested as measures to be 

considered. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Älvsbyns kommun har idag en gammal riskanalys för kommunen daterad 1996-08-02. En ny 

riskanalys behövs för att belysa de riskkällor som finns idag. I analysen inventeras och analyseras 

dessa riskkällor. 

Riskerna som tas upp omfattar de oönskade händelser/risker vilka faller inom ramen för 

räddningstjänstens verksamhetsområde. 
 

1.2 SYFTE 

Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera riskerna i Älvsbyns kommun under fredstid. Till 

riskanalysen har en databas skapats, som kan användas i framtiden för det fortsatta arbetet med 

säkerheten inom kommunen. 

 

1.3 MÅLSÄTTNING 

Med riskanalysen får Älvsbyns kommun en samlad bild över de risker som kan leda till en insats av 

räddningstjänsten, och en databas kommer att upprättas. Databasen är lätt att använda och beroende 

på frågeställning går det att identifiera olika risker, t.ex. vilken risk som störst vad gäller liv och 

hälsa. Uppdateras databasen kontinuerligt kommer kommunens riskbild att vara aktuell. 

Riskanalysen är en del av grunden för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som är underlag 

vid planeringen av räddningstjänstens verksamhet. 

För att riskhanteringen lättare ska bli accepterad bör alla kommunens nämnder ta aktiv del i 

riskarbetet. Riskanalysen är ett levande dokument som måste uppdateras och förnyas kontinuerligt.   

På lång sikt är analysen ett verktyg för den fysiska planeringen, medan den på kort sikt kan ta fram 

akuta risker som snarast måste åtgärdas. Den är också ett stöd i det förebyggande arbetet mot alla 

typer av olyckor. 
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1.4 KOMMUNEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN IDAG 

Älvsbyns kommun har en yta på ca 1700 km
2
 och 8545 invånare (Statistiska Centralbyrån 2010) 

varav drygt 70 % bor i tätort, se figur 1. Till tätort räknas Älvsbyn, Vidsel, Korsträsk och Vistheden, 

se tabell 1 som visar den demogradiska uppdelningen. 

 

 

1.4.1 NÄRINGSLIV OCH KOMMUN 

Polarbröd och Älvsbyhus är tillsammans med kommunen de största arbetsgivarna. Genom tätorten 

Älvsbyn går järnvägens stambana, vilket medför att stora mängder gods och farligt gods fraktas 

nära en stor del av kommunens invånare. Kommunen är relativt glesbefolkad vilket kan leda till 

lång tid för upptäckt av olyckor. På vintern har Älvsbyn ett kallt klimat som kan försvåra 

räddningsarbetet och medför en sämre miljö för skadade, klimatet medför att det råder halt väglag 

under halva året. Kommunens vägnät fungerar som genomfartsled för trafik mellan kusten och 

inlandet. Genom kommunen rinner Piteå älv nära industrier och järnvägar. 

 

Figur 1 Karta över Älvsbyns kommun 

Bild 1: Karta över Älvsbyns kommun 

Antal invånare

Älvsbyn 5042

Vidsel 569

Korsträsk 397

Vistheden 258

Tätort totalt 6266

Landsbygd 2279

Tabell 1 Demografi Älvsbyn 
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1.4.2 ORGANISATIONEN 

Älvsbyns räddningstjänst (ÄRT) är idag en del av miljö- och byggkontoret. ÄRT består av två 

deltidsstationer; huvudstationen i Älvsbyn och en brandstation i Vidsel. I Vidsel finns det 2 

deltidsbrandmän (BmD) i beredskap (1 styrkeledare (SL) + 1 BmD) och i Älvsbyn så finns det 6 

deltidsbrandmän (1 SL+ 5 BmD) och en insatsledare (IL), se bild 2. På brandstationen i Älvsbyn 

arbetar även 3 heltidsanställda, en Assistent/BmD och två Brandförmän/Insatsledare. Resterande 

insatsledare är deltidsanställda. Räddningschefen (RC) kommer från räddningstjänsten i Piteå 

kommun enligt Roger Bohman (2009-03-20) 
 

 

Figur 2 Organisation i beredskap, Älvsbyns kommun 

När olyckan är framme åker IL i egen bil direkt mot olyckan eller till station, beroende på hur 

olyckan ser ut och vad som behöver göras. Det beror helt på olyckans storlek. Figur 2 visar en 

schematisk bild över organisationen. Om olyckan är liten t.ex. en bilbrand behöver inte IL åka ut på 

larm vilket han ofta gör i alla fall eftersom det inträffar så pass få larm totalt i Älvsbyn enligt Roger 

Bohman (2009-03-20) Övriga brandmän har en anspänningstid på 6 min. Figur 3 visar 

anspänningstiden tillsammans med framkörningstiden, dvs. insatstiden. Beroende på olyckans 

storlek och omfattning kan olika personer vara räddningsledare (RL) för insatsen. Vid mindre 

händelser som t.ex. en bilbrand tar SL hand om olyckan, dvs. SL blir RL. Om olyckan är större t.ex. 

en villabrand med styrkor från Älvsbyn och Vidsel inblandade, kommer IL att vara på plats och 

styra insatsen, dvs. IL blir RL. Vid riktigt stora olyckor eller kriser kan räddningschefen gå in och 

bli räddningsledare enligt uppgift från insatsledare Roger Bohman (2009-03-20). 
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Figur 3 Insatstider för Älvsbyns Räddningstjänst 

 

ÄRT är snabbast på plats inom hela den egna kommun och en bit in i angränsande kommuner. 

Storleken på kommunen och avståndet från räddningstjänsten kan medföra komplikationer vid 

långa utryckningstider. Därför är det lämpligt att dela upp kommunen i räddningsområden. I den 

centrala zonen, Zon 1, har räddningstjänsten en insatstid på 10 minuter (rosa fält i Fig 3), utanför 

denna, Zon 2, är insatstiden från 20 min och uppåt. Vissa områden i södra och västra delen av 

kommunen, samt i nordost så är insatstiderna över 30 min. 

Kartan ovan (Figur 3) visar en inzoomning över Älvsbyns kommun. * 

Innan lagen om skydd mot olyckor (LSO) infördes var insatstiderna för räddningstjänsten reglerade, 

och fick inte överstiga nedan angivna tider för respektive objekt. ÄRT klarar fortfarande dessa 

riktlinjer. 

 
Tabell 2 Reglering av insatstider 

10 min Brandfarlig tätortsbebyggelse, koncentrerad centrum bebyggelse med 
butiker, varuhus, kontor och samlingslokaler, tät trähus bebyggelse, större 
vårdanläggning, större industri, industriområde, större brandfarligt upplag, 
hamn, bostads bebyggelse i 4 våningar och högre. 

20 min Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villa-, radhus- och kedjehus områden, 
större byar och gårdar, mindre industrier 

30 min Enstaka byggnader och gårdar, mindre byar, koncentrerad 
fritidsbebyggelse 

* Kartan finns som pdf-fil hos räddningstjänsten i Älvsbyn och visar då norra Norrland. Där går det att zooma 

ytterligare och få en skarpare överblick.  
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Vidare har ÄRT samverkan med andra räddningstjänster i Piteå, Luleå, Boden, Jokkmokk och 

Arvidsjaur.  Det finns här ett väl utvecklat samarbete inom operativ räddningstjänst, 

övningsverksamhet, förebyggande verksamhet och inköp. Det finns även avtal med Arvidsjaur vad 

gäller RFN (Robot Försök Nord, militärt övningsfält nordväst om Älvsbyns kommun). Samarbetena 

och avtalen gör att invånarna får snabbare hjälp då närmaste räddningstjänst alltid larmas, oavsett 

kommuntillhörighet. Detta medför att ÄRT åker på larm till t.ex. Klöverträsk i Luleå kommun, 

Sikfors och Storsund i Piteå kommun och RFN i Arvidsjaurs kommun enligt Kalle Håkansson 

(2009-06-12) 

I Tabell 3, syns förutom Älvsbyns egna fordon, de resurser som finns till förfogande i 

samarbetskommunerna. 
 

Tabell 3 Resurser inom fyrkantssamarbetet 

 

Enhet/resurs Pers. Piteå Luleå Boden Kalix  Anmärkning 

Räddningsenhet 1+4 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. Trafikolycka, brand, drunkning 

Ledningsbil 1+0 1 st.    Ledningsfordon 

Tankbil 1+1 2 st 2 st 2 st 1 st Vatten 

Katastrofvagn 1+2 1 st. 1 st.  1 st. NLL 

Höjdfordon 1+1 2 st. 2 st. 2 st.  Upp till 30 m 

Hydraulverktyg - tunga 1+1 1 st.    För lastbilar mm 
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2 METOD 
Jönköpings kommun tillsammans med MSB har tagit fram den metod som följts i denna analys. 

Inventeringen för en sådan kommunal riskanalys omfattar bl.a. insamling av register, studier av 

andra kommuners riskanalyser, diskussioner med sakkunniga i kommunen och hos andra 

räddningstjänster. (Norlin & Jonsson 2003; MSB, 2003) 

 

2.1 PROCEDUR 

En riskanalys utifrån ovannämnda metod genomfördes i två faser. Den första var att identifiera alla 

risker och den andra att analysera dessa. 

För identifiering av riskerna användes flera metoder, bland annat brainstorming tillsammans med 

dåvarande räddningschef och studier av andra kommunala riskanalyser. Alla tillsynsobjekt lades in i 

en databas. Därefter fylldes den på med bostäder, vägar, sjöar mm. Varje objekt tilldelades en eller 

flera tänkbara händelser t.ex. trafikolycka och farligtgods olycka för vägar, drunkning för sjöar och 

vattendrag. Denna databas bildade grunden för denna riskanalys. 

Analysen uppdelades i fem steg. Det första steget innebar att frekvenser togs fram för de olika 

händelserna. I räddningstjänstens insatsrapportering fanns frekvenserna för de vanligaste 

händelserna, men i en liten kommun som Älvsbyn måste det ofta tittas på hur det ser ut i 

närliggande kommuner eller hela länet för att få tillförlitlig statistik. För händelser som inträffar än 

mer sällan så blir det nationell eller till och med internationell statistik som får ligga till grund för 

frekvensen. 

I steg två inventerades alla objekt i databasen på antalet anställda eller besökare beroende på objekt, 

hur bra det arbetas med säkerhetsfrågor, m.m. Detta gjordes för att kunna justera sannolikheten för 

händelser som kan uppstå vid varje objekt. 

I det tredje steget utfördes beräkningar för den justerade frekvensen och allt sammanställdes och 

skrevs in i databasen. 

Under det fjärde steget bestämdes sannolikheten för de olika konsekvenserna. Konsekvenserna 

delades in i fem olika klasser enligt tabellerna 4-6, se sid 12. L klassen är för liv och hälsa, E 

klassen för egendom och klass M för miljö. Varje konsekvensklass har olika procentsats för hur stor 

del av t.ex. bränderna som medför olika konsekvenser. Dessa skiljer sig åt mellan olika 

objektstyper. 

Det avslutande steget utgjordes av själva användandet av analysen. Olika filtreringar på t.ex. 

statistikområden eller objektstyp gjordes för att få fram olika resultat. Vid olika frågeställningar kan 

olika resultat tas fram. Tanken är att använda analysen kontinuerligt i riskarbetet, vilket medför att 

databasen hela tiden måste uppdateras med färsk statistik. 

 

2.2 RISKANALYS 

I denna riskanalys beräknas ett riskvärde för varje post i databasen. Detta värde kan nu användas för 

att jämföra olika risker med varandra. 

På olika sätt går det nu att prioritera och rangordna riskerna beroende på frågeställningen. Det går 

t.ex. att se om det sker fler olyckor i eller utanför tätorterna, eller om det sker allvarligare olyckor 

pga. längre avstånd till räddningstjänsten, dvs. längre insatstid osv. 
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2.2.1 Justerad frekvens 

Alla objekt klassificeras olika beroende på hur stora dom är, t.ex. antal bäddar på ett hotell eller 

antal anställda på en arbetsplats mm. 

Hur aktivt det arbetas med förebyggande åtgärder tas också med i beräkningen och får betydelse för 

uppskattningen av frekvensen. Det förebyggande arbetet tillsammans med spridningsrisk och hur 

utrymningsmöjligheterna är så fås en justerande faktor. Här har en 3 gradig skala använts, med 

värdena låg- 0,5, normal- 1 och hög- 1,5. 

Den justerade frekvensen för uppkomsten av t.ex. en brand gäller nu specifikt för det företaget. 

2.2.2 Konsekvensklasser 

Varje händelse skattades i analysen och kunde tilldelas fem olika grader av konsekvenser för 

liv/hälsa, egendom och miljö, se tabellerna 4-6. Poängsystemet för liv/hälsa är lånat från 

Jönköpings riskanalys (Norlin m.fl. 2003). Lindrigt skadad innebär lindriga konsekvenser och två 

poäng medan ett dödsfall ger mycket stora konsekvenser och 400 poäng. 

 

Tabell 4 Indelning av konsekvenser för liv och hälsa 

Klass Konsekvens Karaktär Poäng  

L1 Små Övergående lindriga obehag 0,2 

L2 Lindriga Enstaka skadade, varaktigt obehag 2 

L3 Stora Enstaka svårt skadade, svåra obehag 50 

L4 Mycket stora Enstaka dödsfall, flera svårt skadade 400 

L5 Katastrofala Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade 2000 

 

För egendom används medelvärdet i intervallet för klass E1-E4, men för klass E5 tas det faktiska 

värdet med i beräkningen av den ekonomiska risken. 

 

Tabell 5 Indelning av konsekvenser för egendom 

Klass Konsekvens Karaktär (milj sek) 

E1 små < 0,199 

E2 Lindriga 0,2 till 1,999 

E3 Stora 2 till 6,999 

E4 Mycket stora 7 till 24,999 

E5 Katastrofala > 25 

 

För miljö har inga kostnader skrivits in då dessa kan skilja avsevärt åt beroende på en mängd 

faktorer. 
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Tabell 6 Indelning för konsekvenser för sanering 

Klass Konsekvens Karaktär 

M1 små Ingen sanering, liten utbredning 

M2 Lindriga Enkel sanering, liten utbredning 

M3 Stora Enkel sanering, stor utbredning 

M4 Mycket stora Svår sanering, liten utbredning 

M5 Katastrofala Svår sanering, stor utbredning 

 

Vintertid är tendensen den att konsekvensen blir större, speciellt utanför tätorten. Vid t.ex. en 

trafikolycka kan utryckningstiden bli längre pga. sämre väglag, färre personer vistas på vägarna 

vilket medför att upptäckt av olyckan i de flesta fall sker senare. Dessutom gör kylan miljön mindre 

gästvänlig, ibland t.o.m. dödlig. 

2.2.3 Riskområden 

Riskområden representeras som en radie runt det område där en händelse kan inträffa t.ex. 

gasolycka, kemolycka, brandfarlig vara mm. Inom riskområdet kan skador på människan förväntas 

vid ett värsta scenario. 
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3 RESULTAT 
Ur databasen har exempel på risker tagits fram. Konstruktionen på databasen gör att det fortlöpande 

går att ställa frågor och dra nya slutsatser beroende på frågeställningen. Meningen är också att 

databasen med jämna mellanrum ska uppdateras för att den förbli aktuell. 

 

3.1 RISKIDENTIFIERING 

För att få med alla risker inom ett område gjordes en systematisk inventering. 

3.1.1 Tillsynsobjekt 

Tillsynsobjekt är alla objekt där räddningstjänsten har tillsyn enligt LSO. Det medför att de flesta 

skolor och förskolor kommer med samt större samlingslokaler och industrier. Dessa objekt tillskrivs 

händelser som t.ex. brand, kemolycka eller gasolycka. 

3.1.2 Bostäder 

Bostäder delas in enligt SCB i flerbostadshus och småhus. Antalet flerbostadshushåll har nästan 

legat konstant under de senaste 10 åren och 2009 fanns det 1336 hushåll (SCB 2010). Småhusen har 

ökat med ett par hus varje år till 2009 års notering på 3001 småhus med ett hushåll i varje. De flesta 

villor i Älvsbyn är byggda i trä vilket medför större brandrisk. Risken för spridning mellan villor är 

liten.  Inom tätorten är räddningstjänsten på plats relativt fort och husen är inte byggda särskilt nära 

varandra. 

3.1.3 Lantbruk 

Lantbruk är upptagen som en post i databasen. Det finns 10 gårdar med mjölkproduktion i 

kommunen med fler än 20 djur. Dessa är upptagna i databasen och räknas som en post.  

Händelserna brand och djurlivräddning är kopplade till dessa objekt. 

3.1.4 Skog och Mark 

Av Älvsbyns yta är en stor del skog. Brandrisken i skog och mark är som störst från början på maj 

till slutet på september. Sträckor längs vägar och järnvägar är extra utsatta. 

3.1.5 Kulturhistoriska byggnader 

Alla K-märkta byggnader och områden i Älvsbyn är medtagna i databasen.  Då dessa är svåra att 

bedöma värdet på så är inga värderingar gjorda på dem. 

3.1.6 Trafik och Vägar 

I Älvsbyn finns ett par olika typer av vägar. Riksväg 94 som går mellan Luleå och Arvidsjaur, i öst-

västlig riktning, länsväg 374 mellan Piteå och Jokkmokk, nästan i sydost-nordvästlig riktning och 

länsväg 356 mellan Älvsbyn och Morjärv (via Boden), i nordostlig riktning från Älvsbyn. 

Hastigheten på dessa vägar är i regel 70-90 km/h mot kusten och 90-110 km/h inåt landet, från 

Älvsbyn sett. I anslutning till vägarna ovan finns olika mindre vägar, t.ex. skogsvägar, grusvägar i 

olika storlek osv. 

I tätorterna Älvsbyn och Vidsel och i större byar är det 50 km/h zoner med vissa 30 km/h zoner vid 

skolor och motsvarande. De flesta singelolyckorna sker utanför tätorten medan kollisioner inträffar 

oftare i tätorter. Konsekvensen vid olyckan blir oftast värre utanför tätorten, dvs. det sker fler svåra 

olyckor utanför tätorterna. Dödsfall och svåra skador vid trafikolyckor har minskat nationellt genom 

åren medan de lindriga skadorna har ökat. 
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Farligt gods olyckor sker sällan på vägarna, flödet av farligt gods är beräknat av MSB. (Oscarsson, 

2007). I Älvsbyn har det skett en olycka sedan datoriserad insatsrapportering började 1995, vilket 

stämmer bra överens med nationell statistik där ett beräknat värde ligger på en olycka vart 15.e år. 

(Henriksson, Lagerkvist, Lönnqvist & Wallgren, 2006) 

3.1.7 Järnväg 

Banverket uppskattar trafiken genom Älvsbyn centralstation till 46 tåg/dygn i snitt vilket ger 16790 

tåg/år varav 13 % av dessa är persontåg. (Henriksson m.fl. 2006) Av godsflödet består 6 % av farligt 

gods (Oscarsson, 2007). Älvsbyn har uppskattningsvis 60km spår i kommunen, samt två tunnlar 

och tre plankorsningar. (Henriksson m.fl. 2006) 

3.1.8 Flyg 

Älvsbyn har ingen större flygplats. Det finns en liten flygplats i Högheden 1 mil utanför samhället 

där en del sportflygare håller till. 

Utanför Vidsel i Arvidsjaurs kommun ligger RFN:s militärflygplats. Där är det möjligt att landa 

med större flygplan, vilket dock sker väldigt sällan. De allra flesta flygningar görs med mindre 

stridsflygplan. RFN har egen brandstyrka som rycker ut vid ett eventuellt flygplanshaveri. Vid 

behov larmas även styrkor från den kommunala räddningstjänsten. 

3.1.9 Vatten 

Fiske och badning förekommer i alla sjöar och vattendrag i varierande omfattning. I Älvsbyn finns 

ett flertal på kartan utmärkta badplatser runtom i kommunen (Eniro 2012), en tempererad 

utomhusbassäng samt två bassänger inomhus; en simhall vid Älvåkra och en varmvatten bassäng 

vid vårdcentralen. 

Det finns sju vattenverk och sex vattentäkter i kommunens regi, alla vattentäkter i Älvsbyn är 

grundvattentäkter enligt Lars Nyberg (2010-02-18) Vid alla dessa finns ett vattenskyddsområde. 

Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas som 

vattentäkt under flera generationer. Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten, 

bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel mm. Alla vattentäkter är medtagna som 

skyddsobjekt i analysen. Vattentäkten vid Selholmen består av tre borrhål och förser Älvsbyn och 

Pålträsk med vatten. Två av hålen är till kommunalt vatten medan det tredje förser vattenfabriken 

med vatten. De andra fem vattentäkterna finns i Övre Tväråsel, Sävdal, Tvärån, Lappurträsk och 

Nystrand. 

Sjöar och vattendrag utgör en post i databasen då drunkningsrisken anses vara lika hög överallt 
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3.2 HÄNDELSER 

3.2.1 Mest frekventa händelser 

De vanligaste utryckningarna som ÄRT åker på är trafikolyckor. Automatlarm och Brand ej i 

byggnad kommer på andra- och tredjeplats och som fyra Brand i byggnad. Mer utförlig tabell finns 

som flik i databasen. 

 

Tabell 7 Mest frekventa händelser inom Älvsbyns kommun 

# Händelse Förväntat antal händelser/år 

1 Trafikolycka           25 

2 Automatlarm ej brand/gas    22 

3 Brand ej i byggnad 21 

4 Brand i byggnad 15 
 

Totalt åker räddningstjänsten i Älvsbyn på ca 100 larm per år, vilket ger ca 2 larm i veckan. 

3.2.2 Händelser med störst konsekvens för liv och hälsa 

Trafikolycka och drunkning bedöms innebära störst risk för människors liv och hälsa. Förväntad 

skadepoäng som redovisas i tabellen är produkten mellan frekvens och konsekvensklassens poäng 

avseende skador på människor. 

Fallolyckor är den mest frekventa olyckan i Sverige och kostar stora summor i sjukskrivningar och 

frånvaro från arbetet. Trots detta är fallolyckor inget larm som räddningstjänsten åker på särskilt 

ofta. Ibland begär ambulanspersonal hjälp med transport eller bärhjälp då en person ligger långt 

ifrån en farbar väg. 

 

Tabell 8 Händelser med störst konsekvens för liv och hälsa 

# Händelse Förväntad skadepoäng /år 

1 Drunkning 128 

2 Trafikolycka 116 

3 Brand 39 

4 Järnvägsolycka 25 

  Totalt 310,1 

 

Den totala förväntade skadepoängen per år uppgår till 310,1. Detta motsvarar drygt sex svårt 

skadade till följd av olyckor per år eller tre döda vart fjärde år enligt tabell 4 sidan 13. 

3.2.3 Händelser med störst ekonomisk konsekvens 

Bränder medför de största ekonomiska förlusterna. Skadebeloppet förväntas uppgå till 5.21 miljoner 

kronor per år. Skadebeloppet är ett förväntat medelvärde, enskilda händelser gör att det verkliga 

utfallet kan variera stort. 
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Tabell 9 Händelser med störst ekonomisk frekvens 

# Typ av händelse Förväntad skadebelopp/år (kkr) 

1 Brand i allmän byggnad 2350 

2 Brand i bostad 686 

3 Brand i annan byggnad 523 

4 Brand i industri 411 

5 Utomhusbrand 395 

6 Fordonsbrand 200 

  

   

Den totala kostnaden av en totalbrand är väldigt svårbedömd, då det är många faktorer inblandade. 

Därför har bara byggnadsvärdet tagits som värdering för att kunna jämföra olika objekt med 

varandra.  

3.2.4 Händelser med stora konsekvenser för miljön 

Den största risken för miljön som har identifierat är förorening av vattendrag och vattentäkter till 

följd av utflöde av olja eller annat farligt gods. Både djurliv och växtliv kan störas eller slås ut och 

dricksvatten bli obrukbart. 

Transporter med brandfarlig vara eller farligt gods sker både på väg och på järnväg och kan vid 

utflöde ge direkt påverkan på Piteå älven eller andra vattendrag. 

Varje brand belastar miljön med giftiga brandgaser och släckvatten. Denna risk är dock inte att 

betrakta som stor vid en normalbrand. Vid bränder i industrier som hanterar giftiga ämnen är alltid 

släckvattnet och röken ett problem. Inom vattenskyddsområden kan bedömningen vid brand bli en 

annan. 

Inom industrin i Älvsbyn används små mängder farligt gods. Den största enskilda posten är de 

tankar med ammoniak som finns i frysarna på Polarbröds bageri. Ett utsläpp från dessa kan drabba 

ett stort antal människor om vindriktningen ligger åt ett ofördelaktigt håll enligt Roger Bohman 

(2009-06-12). Sannolikheten för ett utsläpp är dock väldigt liten. (Henriksson m.fl., 2006) 

En släpkärra med utrustning för att kunna göra mindre saneringsuppdrag finns på räddningstjänsten 

i Älvsbyn. För att klara av att begränsa och ta hand om större utsläpp finns det avtal med 

närliggande kommuners räddningstjänster och en kemcontainer transporteras vid behov från Luleå. 

 

3.3 GEOGRAFISK FÖRDELNING AV RISKER 

Då det bor fler människor inom tätorterna inrättar i regel även fler olyckor inom tätorten. En brand 

blir dock inte större bara för att det brinner inne i samhället, eftersom byggreglerna gör att husen 

inte står så tätt. 

Ett drunkningstillbud kan däremot få värre konsekvenser ju längre från stationen den inträffar då 

tillgängligheten till ambulanser kan spela en stor roll vid drunkningsolyckor. 

Det sker fler singelolyckor utanför tätorterna medan kollisionerna oftare sker i tätbebyggt område. 

Flertalet trafikolyckor med allvarlig eller dödlig utgång sker utanför tätort. (Rashid, 2009) Detta 

beror sannolikt på flera faktorer där den viktigaste är hastigheten men även till viss del insatstiden 

för räddningstjänsten och tiden till upptäckt enligt Roger Bohman (2009-06-12). 
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3.4 RISKTYPER OCH ÅTGÄRDER 

Olika händelser och risker kräver skilda åtgärder från räddningstjänsten. Förebyggande och 

operativa insatser är båda viktiga i bemästrandet av dessa. 

3.4.1 Brand 

Beräknat antal bränder som Älvsbyns räddningstjänst förväntas åka på är 36 st. per år. Den klart 

vanligaste typen av brand är Brand i byggnad på ca 15 utryckningar varje år. Tabellen nedan visar 

fördelningen. 

 
Tabell 10 Förväntat antal bränder per år 

# Objekt Förväntat antal bränder per år 

1 Byggnad 15 

2 Gräs och Mark 5 

3 Personbil 4 

4 Skog 2 

5 Annat 4 

6 Ej specificerat 6 
 

I objekttyper Annat ingår allt från soptunnor och containrar till arbetsmaskiner och andra fordon 

som inte finns på vägarna. Dessa aktualiseras väldigt sällan varför de sammanräknats till en 

objektstyp. 

3.4.2 Brand i byggnad 

Brand i byggnad är en av de mest frekventa händelserna som leder till en insats för 

räddningstjänsten. Bostadsbränder dominerar med villabränder i topp, detta är förståeligt då flertalet 

invånare i kommunen bor i enfamiljshus. 

 
Tabell 11 Förväntat antal bränder per byggnad och år 

# Objekt Förväntat antal bränder/år 

1 Enfamiljhus 6 

2 Flerfamiljshus 2 

3 Allmän Byggnad 2 

4 Övrigt 5 

  

3.4.2.1 Bostäder 

Bostadsbrändernas omfattning har varit relativt konstant de senaste 10 åren med endast en svag 

trendökning (MSB, 2009). Bränder i bostäder sprider sig sällan till närliggande byggnader. Detta på 

grund av en kombination av byggregler och det faktum att räddningstjänsten når en stor del av 

bebyggelsen relativt snabbt. 

För att minska konsekvenserna vid brand har räddningstjänsten en viktig uppgift i att informera och 

utbilda allmänheten i brandskydd. Det gäller exempelvis vikten av att ha fungerande brandvarnare 

och tillgång till fungerande släckredskap t.ex. en brandsläckare och en brandfilt i varje hem. 
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3.4.2.2 Tillsynsobjekt 

I denna grupp ingår skolor, vårdhem, större industrier, samlingslokaler mm. I kommunen finns det 

ca 50 tillsynsobjekt. Det förekommer en del bränder i dessa byggnader men de stannar oftast vid 

tillbud. Anlagda bränder i skolor är ett ökande riskmoment och här har räddningstjänsten en 

utmaning i att utbilda ungdomar i brandkunskap för att minska denna trend. 

Vid en brand i allmänna byggnader som t.ex. en skola kan konsekvenserna för människors liv och 

hälsa bli mycket stora. Därför finns dessa med som tillsynsobjekt och det största arbetet med 

förebyggande verksamhet läggs på dessa objekt. 

3.4.3 Trafik 

3.4.3.1 Väg 

Trafikolyckan är den mest frekventa händelse som leder till insats av räddningstjänst i kommunen. 

Förväntat antal insatser är 22 st. per år. Trafikolyckor är tyvärr en ökande trend i Älvsbyn. (MSB, 

2009) Räddningstjänsten ansvarar inte för den förebyggande verksamheten men skall vara med och 

främja trafiksäkerhetsarbete. Tiden är en viktig faktor när det gäller trafikolyckor, mellan 80 och 

100 liv varje år skulle gå att rädda med två fingrar enligt Roger Bohman (2010-060-15), dvs. genom 

att skapa fria luftvägar. Vid trafikolyckor ställs krav på losstagning, sjukvård och säkring mot brand 

och dessa arbeten ska ske fort och med så lite obehag för den drabbade som möjligt. Kraven på 

brandmännen är höga och mycket övning på dessa moment bör därför ske. Att minska 

anspänningstiden och framkörningstiden är två åtgärder som kan rädda liv och minska 

konsekvenserna vid en olycka. Detta går att göra med investeringar i nya fordon som är mindre och 

lättare samt omorganisation av beredskapen. Ett exempel på organisation är att ha en brandman som 

åker egen bil hemifrån, s.k. FIP (Första insats person). En nackdel med detta är att brandmannen 

kan känna sig maktlös om han/hon kommer ensam till en större olycka. 

Älvsbyns kommun har varit överrepresenterad i form av dödsolyckor och allvarligare olyckor de 

senaste åren, (MSB, 2009; IDA, 2012) och i flera av dessa olyckor har alkohol varit inblandad. 

Även dåligt omdöme är en orsak som kan tillskrivas dessa olyckor enligt Roger Bohman (2009-06-

12). 

Det är en stor risk att en allvarlig olycka med buss någon gång sker i Älvsbyn. Många bussar går 

genom kommunen, dels som länstrafik men också turistbussar på väg inåt landet. 

För att ta hand om ett stort antal skadade behövs det speciell utrustning hos räddningstjänsten. I en 

liten kommun som Älvsbyn räcker inte brandstyrkan eller utrustningen till och samarbete med 

närliggande räddningstjänster samt polis och sjukvårdspersonal blir viktigare vid denna typ av 

olycka. 

3.4.3.2 Järnväg 

Järnvägstrafiken i Älvsbyn består av person- och godstransporter. Transport med farligt gods tas 

upp i kap 3.3.4. Sannolikheten för en kollision är minimal men kan få stora konsekvenser om det 

sker i en tunnel, i hög fart eller då farligt gods är inblandat. Vid dessa olyckor är samarbete med 

andra räddningstjänster, ambulans samt polis viktig. (Henriksson R m.fl. 2006) 

3.4.3.3 Flyg 

Att ett passagerarflygplan ska störta i Älvsbyn är högst osannolikt. Ett haveri skulle dock medföra 

stora konsekvenser, sannolikt med många döda och skadade. Framkomligheten till olycksplatsen 

kan vara mycket begränsad. 
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Mer troligt, men även detta högst osannolikt, är att ett privatplan störtar. Konsekvensen skulle vid 

en sådan olycka vara begränsad då det oftast inte är så många personer ombord. 

3.4.4 Farligt gods och kemikalier 

Farligt gods transporteras in i samt genom kommunen. Detta sker både på väg och järnväg. Ämnena 

delas in i nio klasser, enligt Tabell 12 nedan. 

 
Tabell 12 ADR/RID klassindelning (ADR är regler för transporter på väg och RID är för järnväg) 

ADR/RID klass Ämnesgrupp 

1 Explosiva ämnen 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4 Brandfarligt fast ämne 

5 Oxiderande ämnen 

6 Giftiga ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen 
  

Den vanligaste farligt godstransporten, ca 70 % av samtliga transporter, sker med klass -3 

brandfarliga vätskor dvs. diesel, bensin och etanol samt olja för uppvärmning och smörjning. 

(Oscarsson, 2007). 

Olyckor där farligt gods är inblandat sker väldigt sällan. Vid cirka en på femhundra trafikolyckor så 

sker det ett utsläpp, och då inte i någon större omfattning. Vid ca 6 % av transporterna på järnväg så 

finns det farligt gods och olyckor sker ytterst sällan. (Henriksson m.fl., 2006) Konsekvenserna kan 

dock bli mycket stora med många döda och skadade om utsläppet blir stort och även miljön kan ta 

stor skada och påverkas under lång tid. 

I Älvsbyns kommun finns ingen industri som hanterar några större mängder farligt gods. Däremot 

passerar flera transporter genom kommunen. Vid farligt gods olyckor behövs det väldigt mycket 

personal och det krävs speciell utrustning. Älvsbyns räddningstjänst har genom fyrkantssamarbetet 

tillgång till den kemcontainer som finns i Luleå samt MSB:s storskadeplats-container som står i 

Piteå. 

3.4.5 Drunkning 

Drunkningsolyckor förväntas ske nästan en gång per år. Här krävs ett snabbt ingripande för att 

kunna ta hand om den drabbade så fort som möjligt, speciellt på vintern. Oftast sker olyckorna i 

öppet vatten och med svaga isar inblandade. 

3.4.6 Extrema väderlägen 

Stormar, snöoväder och översvämningar kan belasta räddningstjänsten hårt och de senaste åren har 

det inträffat ett antal oväder med rekordnoteringar i Sverige. Översvämningar sker årligen och hotar 

då ofta många fastigheter, vägar, telefon- och elnät. Vid snöoväder och översvämningar kan 

räddningstjänstens framkomlighet allvarligt begränsas. 

På räddningstjänsten finns det planer för extraordinära händelser. I dessa står det vad kommunen 

har för planer och hur den tänker agera vid extraordinära händelser, t.ex. extrem väderlek, riktigt 

stora olyckor eller bränder, terrordåd mm. 
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4 DISKUSSON 
Älvsbyns kommun präglas till stor del av förvaltningsverksamhet, publika lokaler, transporter och 

småskalig industriverksamhet med ett par stora industrier. Det finns en del jordbruk i kommunen. 

En brand under pågående verksamhet i publika lokaler medför risk för omfattande konsekvenser 

både för egendom och liv och i vissa fall kulturhistoriska värden. Bränderna ställer stora krav på 

räddningstjänsten, både operativt och förebyggande. Bostad är dock den vanligaste objektstypen vid 

brand i byggnad och utgör den största risken för liv och hälsa vid brand. Den största ekonomiska 

risken vid brand är för allmänna byggnader. Generellt är brandrisken förhållandevis låg och de 

flesta invånarna får hjälp inom 30 min. Detta medför att information och tillsyn är de mest lämpliga 

åtgärderna att fortsätta arbeta med. 

Kommunen korsas av transportleder och trafikolyckor är en stor risk för människors liv och hälsa. 

Farligt gods-transporterna på vägar och järnvägar genom kommunen medför risk för olyckor med 

möjligt katastrofala följder för människor och miljö. Här har räddningstjänsten i Älvsbyn en 

beredskap och klarar av att genomföra livräddning i kontaminerad miljö. Vid det efterföljande 

saneringsarbetet finns det ett samarbete med närliggande kommuner som medför ett bra heltäckande 

skydd för medborgarna. 

I kommunen finns många fiskesjöar, flera badställen samt en simhall och en utomhuspool. Allt 

vanligare är det också med större hemmapooler som har ställning eller är uppblåsbara. Dessa kan 

rymma från ett par m
3
 vatten och uppåt. Drunkning utgör den största risken för liv och hälsa. Här 

bör det ske insatser med t.ex. information, då det är den största risken för liv och hälsa inom 

kommunen. 

På egen hand ska räddningsstyrkorna i Älvsbyns kommun klara av de mest frekventa händelser som 

bränder och trafikolyckor. Samverkan med andra räddningsstyrkor samt ledningshjälp är 

nödvändigt för att klara insatser vid större händelser. Sedan många år tillbaka har avtal om sådan 

hjälp funnits med kringliggande kommuner. 

Insatstiden för räddningstjänstens förstainsats i kommunen varierar väldigt mycket. Större delen av 

befolkningen nås inom 10 min och inom kommunen är Älvsbyns räddningstjänst först på plats. De 

av brandmännen som utgår från stationen i Vidsel gör att den nordliga delen av kommunen nås med 

någon form av hjälp mycket snabbare. För att eventuellt förkorta insatstiderna så kan investeringar i 

form av ett mindre utryckningsfordon göras.  Detta fordon kan sedan användas som FIP-bil, vilket 

går ut på att en brandman har bilen hemma och utgår hemifrån på larm. En nackdel här är att denna 

brandman kan känna sig maklös vid en eventuell större olycka innan hela styrkan är samlad. Det 

finns flera kommuner i Sverige som arbetar redan med detta koncept och erfarenheter kan samlas 

därifrån. 

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad ligger på ägare eller nyttjanderättshavaren. 

Räddningstjänsten kommer att genom tillsyn på vissa typer av objekt kontrollera att denne tar sitt 

ansvar. Det går också att använda sig av olika riktade tillsynskampanjer varje år. En annan viktig del 

i det förebyggande arbetet är att informera och utbilda industrier, skolor, vårdanläggningar m.fl. i 

brandskydd. 

Riskanalysen behandlar oönskade händelser som kan föranleda räddningsinsats. För att få ett samlat 

grepp över den totala riskbilden i kommunen krävs ett utvecklat riskanalysarbete över 

förvaltningsgränserna och samverkan med andra aktörer. 

Felkällor i denna analys kan vara att ansvariga för tillsynsobjekten inte arbetar så bra med 

brandskydd som det påstås vilket medför en lägre justerad frekvens som i sin tur sänker värdet för 
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det objektet. Detta kan medföra att riskerna i denna rapport blir undervärderade. När statistik för 

närliggande kommuner eller nationell statistik har används så behöver det inte vara så att den är 

applicerbar på Älvsbyns kommun och riskerna i kommunen blir då felvärderade. 

För att få mer tillförlitliga värden kunde olika enkätundersökningar vara till stor hjälp, t.ex. en enkät 

som skickas till alla tillsynsobjekt samt ett antal slumpmässigt utvalda hushåll där det frågas hur det 

arbetas förebyggande och skadeavhjälpande när det gäller brand. Även frågeställningar i övrigt t.ex. 

användande av flytväst eller bilbälte, simkunnighet, cykelhjälm mm. 

Databasen måste uppdateras, helst varje år, för att vara användbar. Detta för att det som är mest 

skadligt just nu, för liv, egendom och miljö, ska stämma med verkligheten och inte ligga år bakåt i 

tiden. Under den tid detta arbete skrivits har databasen uppdaterats. En viktig förändring var att 

drunknings olyckor har ökat i kommunen och det syns på att drunkning nu är den största risken för 

liv och hälsa i kommunen. 
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