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1 Bakgrund till utredningen 
Klockan 01.51 natten den 26/3 2015 larmas Brandkåren Attunda till en brand i byggnad på 
Norrvikenleden 147 i Sollentuna kommun. Byggnaden där det brinner är uppförd av sexton 
byggbaracker som monterats samman i två plan och utgör en permanent lösning för 
omklädningsrum, förvaring, matsal och fikarum för personal som arbetar inom Swerocks område. 
Byggnaden är belägen i ett grustag på ett grundvattenmagasin invid kommungränsen mot Upplands 
Väsby kommun. Grundvattenmagasinet tjänar som reservtäkt åt Kommunalförbundet Norrvatten 
som ägs av flertalet kommuner belägna i norra delarna av Stockholms län.  

Vid den inledande faktainsamlingen förefaller det som att Brandkåren Attunda har tagit alltför liten 
hänsyn till byggnadens belägenhet på vattentäkten under insatsen. Brandkåren Attunda har i 
samband med insatsen släppt ut ungefär 15 kubikmeter släckvatten. Brandkåren Attunda tog, senare 
samma dag, kontakt med Miljöinspektör från Sollentuna kommun och anmälan om miljörelaterad 
händelse upprättades. Miljöinspektören kontaktade, i sin tur, en av sina kollegor på Upplands Väsby 
kommun. Norrvatten meddelades om det inträffade under dagen genom avlösande Yttre Befäl hos 
Brandkåren Attunda. Ingen kontakt togs med Länsstyrelsen. 

Utredningen ska, enligt utredningsdirektivet, leda fram till konkreta åtgärdsförlag. Åtgärdsförslagen 
ska syfta till att Brandkåren Attundas befäl får ett bättre stöd i sitt beslutsfattande vid insatser där 
större miljöhänsyn än normalt behöver beaktas. Detta kan komma att omfatta tekniskt inriktade 
förslag, riktlinjer, rutiner samt utbildning. Åtgärdsförslagen kommer till stor del att beröra 
Brandkåren Attunda, men de kan även riktas mot ägarkommuner, Norrvatten samt andra 
myndigheter eller organisationer.  

 

 

Figur 1, Primärbrandområde på våning 2 i byggnaden. Från utsidan synliga byggnadsskador uppstår i samma område. 
Bild: Eniro 
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Figur 2, Byggnadens belägenhet på grundvattentäkten markeras av den gula pricken. Bild: Urklipp från SGU-kartor 
hämtade från Länsstyrelsen Stockholms län webbplats 

 

2 Metod, analys och avgränsningar 
Insatsutredningen gör inte anspråk på att utreda orsak-/er till brandens uppkomst eller att föreslå 
riskminimerande åtgärder för att förhindra att liknande bränder sker igen. Utredningen fokuserar på 
kontakt och samverkan med andra myndigheter, kommuner och organisationer som gemensamt kan 
bidra till att minimera skador på miljö under och efter räddningsinsatser som Brandkåren Attunda 
hanterar.  

Utredningen har genomförts och faktamaterialet har analyserats genom en sammanställning av de 
avvikelser som uppmärksammats. Faktamaterialet utgörs av intervjuer, insatsdokumentation, 
omvärldsanalyser, forskningsrapporter samt litteratur i ämnet.  

Kvalitetssäkring avseende rapportens återgivning av insatsens genomförande har skett genom Bengt 
Broklint, Sektorchef från Brandkåren Attunda vid händelsen. Carl Kennedy, (tjänstledig) Processägare 
Miljö vid Brandkåren Attunda har granskat rapporten avseende bärighet på målsättningar hämtade 
från utredningsdirektivet samt historik avseende utbildning. Bertil Johansson samt Per Ericsson, 
Norrvatten har granskat rapporten och föreslagna åtgärder utifrån att säkerställa Norrvattens 
intressen i utredningsresultatet.  
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3 Händelsebeskrivning-Insatsförlopp 
Natten den 26 mars 2015 klockan 01.51 larmas Upplands Väsbys släckenhet 2 35-5210, höjdenhet 2 
35-5230 och Yttre befäl 2 35-6080 till brand i byggnad. Några minuter senare når även larmet 
Sollentuna brandstation som för tillfället har reservsläckenhet 2 35-5610 i beredskap. Utredningen 
visar här på att en fördröjning skett med ca 5 minuter då Räddningscentralen Stockholms län försökt 
larma ordinarie släckenhet 2 35-5010 samtidigt som Väsbys enheter larmades, utan framgång. 
Ordinarie släckenhet 2 35-5010 har vid händelsen varit avställd för service/reparation, detta har 
meddelats Räddningscentralen på sedvanligt sätt.  

Byggnaden som brinner är uppförd av sexton byggbaracker som i två våningsplan monterats samman 
och utgör en permanent lösning för omklädningsrum, förvaring, kontor och matsal/fikarum för 
personal från de olika entreprenadfirmor som uppehåller sig inom Swerocks område. 

I samband med framkomst ser det tjänstgörande befälet från Väsbystyrkan och det Yttre befälet att 
det brinner vid det sydvästra hörnet på den övre våningen av byggnaden samt att det går en 
kraftledning snett ovanför. De har svårt att bedöma hur långt det är mellan byggnaden och 
kraftledningen. De uppmärksammar även fyra lastbilar som är parkerade vid den nordöstra delen av 
byggnaden. Det Yttre befälet agerar som Räddningsinsatschef vid händelsen. Det innebär att han 
leder och samordnar insatsen på plats. Väsbystyrkan får order om utvändig släckning vid det 
sydvästra hörnet och Sollentunastyrkan får, vid framkomst, order om invändig släckning genom 
rökdykning. Man utgår från att det inte finns några människor kvar i byggnaden.  

Räddningsinsatsen formeras utifrån vad som kan betraktas som standardmässigt förfarande vid en 
händelse av den aktuella digniteten. Den Operativa Chefen vid Räddningscentralen Stockholms län 
(härefter benämnd RCSL) agerar som Räddningsledare (juridiskt begrepp enligt Lagen om skydd mot 
olyckor). Det Yttre Befälet är högsta befäl ute på skadeplatsen och denne benämns därmed som 
Räddningsinsatschef. De båda befälen från Väsby respektive Sollentuna brandstationer tilldelas 
varsin sektor, utvändigt samt invändigt i byggnaden och benämns därför sektorchefer.  

 

 

Figur 3, Den brandskadade byggnaden dagen efter branden. Bilden är tagen från NV. Bild: Brandkåren Attunda 
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Figur 4, Olika enheter som responderat till händelsen från Brandkåren Attunda. Överst TV: Släck-/räddningsenhet som 
normalt bemannas med ett befäl och fyra brandmän. Släckkapaciteten utgörs av 2-3000 liter vatten som kan blandas 
med skumvätska för insatser mot olika typer av bränder. Överst TH: Höjdenhet som normalt bemannas med 1-2 
brandmän. Kapacitet att upp till 27,5 meter livrädda människor alternativt utgöra arbetsplattform för släckningsarbete 
på tak. Nederst TV: Tankenhet som normalt bemannas med 1-2 brandmän. Släckkapaciteten utgörs av 10.000 liter vatten 
samt 600 liter skumvätska (primärt avsedd för spillbränder av olje-/alkoholbaserade produkter). Nederst TH: 
Ledningsenhet som bemannas med ett Yttre befäl. Utgör normalt, vid insatser med mer än två stationer, ledning över 
den samlade insatsen och/eller ledning över skadeplatsarbetet. Bilder: Brandkåren Attunda 

 

På grund av svårigheter med vattenförsörjning i inledningsskedet skickas höjdenhet 2 35-5230 
tillbaka till brandstationen i Upplands Väsby för att byta till tankenhet 2 35-5240. Personal från Väsby 
hämtar, isamband med detta, även skärsläckarenhet 2 35-5260. Klockan 02.18 larmas ytterligare en 
tankenhet, denna gång 2 35-6040 från Järfälla. Under insatsen återfinner insatspersonal inte någon 
brandpost inom rimligt avstånd till skadeplatsen. Det ska inte heller finnas någon brandpost i 
närområdet enligt de kartstöd som finns tillgängliga.  

Den inre släckinsatsen avlöper väl och personal från Sollentuna släcker tämligen omgående branden 
på andra våningen. Enligt uppgifter från intervjuer gick det åt ca 150-200 liter vatten för detta. 
Sollentunas brandstyrka kopplar ihop 2 35-6040 med 2 35-5210 för att säkerställa vattentillgång för 
eventuell fortsatt insats. När detta är gjort framgår det att branden även har spridit sig till 
konstruktionen (bjälklag, takkonstruktion och vägg). Sollentuna går in igen och börjar bryta upp golv 
för att komma åt branden. Väsbystyrkan arbetar med skärsläckare på den södra gaveln och flyttar 
sedan till den västra långsidan av byggnaden. I samband med att skärsläckaren används iakttar 
Väsbys befäl förloppet med värmekamera. Han återger i intervju att effekten syns väldigt tydligt 
genom kameran. Detta gör att han kan koordinera arbetet så att insatspersonalen inte behöver 
använda mer vatten än nödvändigt. I samband med det här skedet av insatsen är det flera från 
personalen som reagerar på att det är väldigt mycket vatten på golvet på bottenvåningen. 
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Vid ca. 04.30 syns varken brand eller rök från byggnaden och avlösning har begärts. Knivsta med 
släckenhet 2 35-6710, tankenhet 2 35-6740 och FIP-enhet (Första insats person) 2 35-6760 kommer 
till platsen strax före klockan 05.00. De får i uppgift att riva fasad och slå ut eventuella glödbränder. 
De stänger även av en avbränd vattenledning på övre plan som kan härledas till att ha orsakat den 
vattenmängd på golvet i byggnaden som tidigare iakttagits under insatsen. Klockan 06.48 lämnar 
Knivstas enheter platsen och insatsen avslutas av den Operativa chefen vid RCSL. 

Vid 07.30, efter skiftbyte, åker det pågående Yttre befälet till brandplatsen för att titta till 
byggnaden. Allt ser lugnt ut på plats men han reflekterar över byggnadens belägenhet på 
grundvattentäkten. Han stämmer därför av med det avgående Yttre befälet vilka åtgärder som 
vidtagits med anledning av denna placering. Inga särskilda åtgärder har vidtagits. Han kontaktar 
därför Miljö och hälsoskyddsenheten i Sollentuna kommun vid ca 08.00 och en anmälan om 
miljöhändelse upprättas. Det Yttre befälet från Brandkåren Attunda och Miljöinspektör från 
Sollentuna kommun överenskommer att träffas på brandplatsen någon timme senare för att 
klarlägga händelsen, miljöskadans eventuella omfattning och komma överens om vidare åtgärder. På 
plats konstateras att allt släckvatten sannolikt redan dränerats ner i grundvattentäkten. Man 
kontaktar den Restvärdeledare som arbetat med händelsen under natten och ber honom redogöra 
för vidtagna åtgärder. Inte heller denna funktion har vidtagit några särskilda åtgärder utifrån 
miljöperspektivet. Då tar det Yttre befälet kontakt med Miljörestvärdeledare i regionen. Efter ett 
resonemang utifrån iakttagelser och fakta konstateras att, om en skada skett, är det nu för sent att 
vidta några mer omfattande åtgärder. Miljöinspektör från Sollentuna kommun kontaktar i sin tur 
miljökontoret hos Upplands Väsby kommun då fastigheten ligger ca 10 meter från kommungränsen. 
Det Yttre befälet kontaktar under dagen även Norrvatten och anmäler händelsen. Detta sker med 
anledning av att Norrvatten är de som förvaltar täkten och nyttjar det vatten som denna producerar 
som reservtäkt till Mälaren. Uppskattningsvis har 15 000 liter vatten använts av räddningstjänsten för 
invändig och utvändig släckning. Mängden vatten som faktiskt kontaminerats av branden (här avses 
kontakt med byggnadsdelar i brand eller heta brandgaser/lågor) har inte utredningen kunnat 
klarlägga. Utredningen har inte heller haft ambitionen att försöka reda ut hur mycket vatten som har 
kommit från den avbrunna vattenledningen.  

 

 
Figur 5, Skärsläckare är ett verktyg som lämpar sig väl för kylning av brandgaser samt släckning i dolda utrymmen. Detta 
kan ske utan att tillföra branden syre genom att frilägga. I samband med den aktuella branden användes en anpassad 
enhet med utrustningen från Upplands Väsby brandstation. Bild: MSB 
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4 Slutsats 
Brand på- och i närheten av vattentäkter är något Brandkåren Attunda ställs inför relativt ofta. Detta 
då stora delar av våra tätorter är belägna vid vattentäkter eller tillrinningsområden för grund- och 
ytvattentäkter. Utan ett mer kvantifierat belägg, är utredarnas generella uppfattning att insats-
/räddningsledning relativt sällan upprättar de erforderliga kontakter med miljöinspektör vid 
kommunen samt Länsstyrelsen. Ofta är man nöjd så snart en kontakt med kommunen upprättats, 
oavsett om det är genom säkerhetschef, kommun-TIB under jourtid eller annan funktion. Utredarnas 
bedömning är att detta inte kan anses som tillräckligt då FSO 6 kap 1 § kräver att kontakten 
upprättas mot; kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

länsstyrelsen. Detta kan t.ex. innebära att Brandkåren Attunda borde tillse att kontakt upprättas med 
miljöinspektör på kontorstid efter en händelse, oavsett om kontakt skett med TIB under natt eller 
helg. I samband med utredningen framgår att kontakt med kommunen upprättas oftare än med 
Länsstyrelsen. Här tycks Brandkåren Attunda göra skillnad på dessa myndigheter, samtidigt som 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, inte avser att göra denna skillnad. Utredarnas 
bedömning är även att det är ovanligt att olyckors eller bränders belägenheter i förhållande till 
miljökänsliga områden beaktas på något särskilt sätt vid utformning av insatser. Den aktuella 
händelsen är alltså inte att betrakta som något undantag.  

I utredningen av släckinsatsen står det för utredarna klart, att den direkta orsaken till att ingen 
kontakt tas med varken Länsstyrelsen eller Sollentuna kommuns miljö & hälsoskyddsenhet, samt att 
byggnadens belägenhet på grundvattentäkten inte beaktas vid insatsen, beror på att ingen insats- 
eller ledningspersonal reflekterat över att de befinner sig på grundvattentäkten. Utredarnas 
bedömning är att detta är anmärkningsvärt då lokalkännedom och erfarenhet, knappast har varit en 
bristvara hos personalen som arbetat på platsen.  

I utredningen framgår att den direkta orsaken inträffar till följd av ett antal bidragande orsaker. 
Dessa orsaker presenteras under kapitel 5 som avvikelser och föreslagna förbättringsåtgärder. Några 
av dessa är; brister i utbildning, organisatoriska- och tekniska brister såväl som avsaknad av stöd 
genom riktlinjer och rutiner. Utredningen uppmärksammar även ett antal brister som kan åtgärdas 
genom förbättringsförslag som är riktade till samverkande parter.  

Vid kontakt med Räddningscentralen i Stockholms län, som vid tillfället var aktuell räddningscentral 
som hanterade och ledde insatsen, berättar de att de har kartor över vattenskyddsområden. Dessa 
är dock inte digitala utan sitter på väggen bakom larmoperatörerna.  

Vid intervjuer med inblandade befäl så berättar de att; om de hade reflekterat över att de befann sig 
på en vattentäkt så hade de sannolikt agerat annorlunda. De anger att ett alternativ hade varit att 
låta byggnaden brinna och koncentrera sig på att rädda inventarier, dokument och lastbilar istället. 
Nu räddades ändå en hel del värden samtidigt som en eventuell skada på täkten inte har kunnat 
konstateras. Norrvatten kan i samband med utredningen inte uppskatta ett värde på 
grundvattentäkten, men som riktlinje kan nämnas att nyttan av Mälaren som vattentäkt värderas till 
127 miljarder kronor årligen. Om denna av någon anledning skulle slås ut, utgör grundvattentäkten 
till stor del ett av de få alternativ som finns till hands i regionen. Byggnaden som står kvar efter 
branden kommer att rivas. Den har värderats till 1,6 miljoner kronor av försäkringsbolaget. 
Lastbilarna som skyddades genom släckinsatsen var värderade till ca 1,5 miljoner kronor vardera. 
Befälen anger även att de, om de kommit att tänka på belägenheten, troligen hade sökt efter 
miljörestvärdesledare och kommunens miljöinspektör eller tjänsteman i beredskap. 

Utredarnas bedömning är att släckinsatsen har avlöpt på ett säkert, effektivt och förväntat sätt 
utifrån den målsättning man satt upp i inledningsskedet och mot bakgrund av att man inte känner till 
att man befinner sig på grundvattentäkten. Utredarnas bedömning av fattade beslut att genom 
utvändig och invändig släckning hantera branden, inte nödvändigtvis varit ett dåligt beslut jämfört 
med alternativ som att t.ex. låta byggnaden brinna. Man borde däremot ha beaktat belägenheten, 
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upprättat ovan angivna kontakter samt anpassat släckvattenanvändningen i större utsträckning om 
man känt till att man befunnit sig inom ett vattenskyddsområde. Den inre släckningen gick mycket 
bra och förhållandevis lite vatten användes till den delen av insatsen. Räddningsinsatschefen trodde 
själv att de skulle tappa kontroll över branden, men när skärsläckaren sattes in så återfick man grepp 
om förloppet. Utredningen har inte kunnat fastslå varför skärsläckaren inte drogs redan vid 
utlarmningen, då detta normalt ska ske vid samtliga larm om brand i byggnad. Varför Sollentunas 
utlarmning inte fungerade och därmed fördröjdes, har utredningen inte heller kunnat ge svar på.  

Att få fram en siffra på hur mycket släckvatten som har runnit ned i marken har utredningen inte 
lyckats klarlägga. En del vatten förångas vid släckningsarbetet, Brandkåren Attunda har inte heller 
rutiner för kontroll på hur mycket vatten som använts, hur stor mängd som gått åt till att fylla slangar 
m.m. Bedömningar av det här slaget blir ofta en grov uppskattning, så även vid den här insatsen. I 
just denna händelse brann dessutom ett vattenrör av inne i byggnaden. Flöde och tid för detta är 
okänt och utredningen har inte haft som ambition att få fram en mer noggrann siffra för totalt 
utsläpp. I intervjuer och i samband med granskning av insatsrapporten framgår att det rör sig om ca 
15.000 liter vatten som transporterats till och förbrukats på platsen.   

Vatten är det mest använda släckmedlet hos räddningstjänsterna runt om i landet. Vatten i sig är 
naturligtvis inte miljöfarligt, men vid bränder så kommer släckvattnet att innehålla de ämnen som 
fanns närvarande när branden startade, reaktionsprodukter som har bildats under brandförloppet 
samt ämnen som tillsatts i samband med släckinsatsen, t.ex. skumvätska. Om inte släckvattnet 
samlas upp och tas om hand kan det spridas till grundvatten, vattendrag, vattentäkter, 
avloppsreningsanläggningar, dagvattenledningar m.m.  

Den generella släckvattenstrategin vid brandsläckning är oftast att minimera vattenanvändningen 
samt att kvarhålla så mycket som möjligt av släckvattnet på brandplatsen, om det inte är ett 
vattenskyddsområde. Brandkåren Attunda är idag väldigt dåligt förberedd på uppsamling och 
omhändertagande av släckvatten. Förbundet har varken riktlinjer, rutiner, någon större mängd 
material eller kunskap om hur det kontaminerade släckvattnet ska samlas upp, transporteras och 
destrueras.  

 

 

Figur 6, Diverse utrustning för uppsamling av kontaminerat släckvatten. Konceptet har tagits fram av MSB i samarbete 
med personalen på Viskafors deltidsstation i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Bild: Swedish Firefighters 
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5 Uppmärksammade avvikelser samt rekommenderade 
åtgärder 

Nedanstående förbättringsförslag riktas i huvudsak till interna funktioner inom Brandkåren Attunda 
samt Norrvatten. Några av förslagen har andra mottagare såsom; ägarkommuner, SOS, 
Räddningscentralerna i regionen, Länsstyrelsen Stockholms län samt Försäkringsbranschens 
restvärderäddning. Rubriker som föregår förslagen innehåller tilltänkta mottagare med möjlighet att 
påverka de iakttagna bristerna. 

Åtgärdsförslagen är utformade som relativt detaljerade rekommendationer. Oavsett om förslagen är 
riktade internt inom Brandkåren Attunda, externt mot annan myndighet eller organisation, kan de 
presenterade avvikelserna hanteras på andra sätt, än det av utredarna föreslagna.  

En möjlig väg för Brandkåren Attunda att hantera nedanstående internt riktade åtgärdsförslag kan 
vara att tillsätta ett projekt och därmed ta ett helhetsgrepp över de delar som omfattas av denna 
utredning. Ett initierat projekt möjliggör även att delar som endast flyktigt berörs eller inte är 
relaterade till denna händelse kan välja att omfattas. Utredarna tänker t.ex. på utsläpp av farligt 
ämne, skumanvändning, sorptionsmöjligheter, avtal med entreprenörer m.m. 

 

 

Figur 7, Avvikelseanalys genomförd i samband med utredning av händelsen. Observera att numrering av åtgärdsförslag 
ändrats i denna slutrapport. 
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5.1 Brandkåren Attunda, Länsstyrelsen, Räddningscentraler samt SOS: 
Användning av sårbarhetskartor 

Avvikelse:  

Utredningen uppmärksammar att Räddningsledaren under insatsen (den Operativa chefen vid 
Räddningscentralen Stockholms län), inte har kännedom om att byggnaden där branden utbrutit är 
belägen på en grundvattentäkt. Detta gör att information till kommunens miljöinspektör, Norrvatten 
samt Länsstyrelsen uteblir. Räddningsinsatschefen vid släckningsinsatsen uppmärksammar inte heller 
fastighetens belägenhet, och beaktar därför inte den omgivande miljön som mer skyddsvärd än 
normalt vid räddningsinsatsen.  

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har i samarbete med (och på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholms län) Norrvatten, miljö & hälsa från flera kommuner och Brandkåren Attunda, tagit fram 
risk och sårbarhetskartor avseende yt- och grundvattentäkter samt enskilda brunnar. Dessa kartor 
utgör ett förträffligt beslutsstöd för att utforma taktiken och omhänderta olika typer av skador. 
Miljökartorna är ett resultat av ett projekt som startades 2012 efter en brand på samma vattentäkt. 
Idag förvaras dessa miljökartor utskrivna på räddningsenheter i respektive kommun. Precis som 
under den aktuella insatsen riskerar dessa även i framtiden att glömmas bort vid taktisk utformning 
av räddningsinsatser. Projektgruppen diskuterade i samband med ovan nämnda projekt även 
kontaktvägar, larmrutiner, dagvattenledningar, GIS-kartor för digital användning och annat som 
föreslås av denna utredning. Dessvärre gick man inte i mål fullt ut med frågorna som behandlades 
inom projektet. 

Föreslagen åtgärd: 

Utredarnas bedömning är att de lager som utgör kartinformationen i sårbarhetskartorna skulle 
kunna användas avsevärt mer effektivt av SOS, räddningscentraler samt i det lednings- eller 
framkörningsstöd som används av de yttre enheter som bemannas med befäl. I samband med 
positionering av ärenden som trafikolycka, utsläpp farligt ämne, brand i byggnad och brand ej i 
byggnad, bör det dessutom framgå i notisform huruvida händelsen är belägen på ett miljökänsligt 
område eller ej. Utredarna vill särskilt påtala vikten av att notifierande system automatiseras för att 
minimera behovet av mänsklig handpåläggning genom ledningsoperatör eller annan funktion. Dessa 
åtgärder möjliggör för samtlig räddningspersonal att tillgodogöra sig information, även om man är 
obekant med de lokala förutsättningarna. Med adekvat information som förmedlas med automatik, 
möjliggörs att nödvändiga miljöparametrar beaktas i större utsträckning.  

 

 
Figur 8, Exempel på lager i sårbarhetskarta samt beskrivning av symboler och markeringar i sårbarhetskartan. Bild: 
Sårbarhetskartor hämtade från Länsstyrelsen i Stockholms län 
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5.2 Brandkåren Attunda: Utbildningsinsatser riktade till lednings- & 
utryckande personal 

Avvikelse:  

Trots lång erfarenhet i yrket och god lokalkännedom, uppmärksammar inget av de utryckande 
befälen som hanterar insatsen att fastigheten är belägen på grundvattentäkten. Detta får 
konsekvensen att man inte beaktar den omgivande miljön som mer skyddsvärd än normalt och 
därmed inte anpassar taktik och metodval därefter. Utredarnas bedömning är emellertid att 
räddningsinsatsen bedrivits på ett effektivt sätt och att man sannolikt inte borde ha hanterat 
situationen nämnvärt annorlunda. Möjligen kunde vetskapen om belägenheten och efterföljande 
förväntad hänsyn, bidragit till att händelsen hanterats med en mindre mängd släckvatten samt att 
erforderliga kontakter hade upprättats i ett tidigare skede. 

Brandkåren Attunda har de senaste fem åren tillhandahållit två olika utbildningstillfällen med externa 
föreläsare. En generell miljöutbildning under 2012 som nått 80-85% deltagande av det totala 
befälskollektivet. Under 2014 genomfördes en specifik utbildning i samband med att 
sårbarhetskartorna, från Länsstyrelsen och SGU skulle introduceras. Här bereddes plats för 12 
deltagande befäl vilket utgjorde ungefär 20 % av det totala antalet befäl. I samband med denna 
utredning har ett av dessa befäl frågats om kvalitén och budskapet i utbildningen. Svaret bekräftar 
utredarnas känsla från annan faktainsamling i samband med utredningen. Utbildningen har varit 
uppskattad men deltagaren efterlyser mer konkreta svar på vilka åtgärder som bör vidtas och i vilket 
sammanhang. Det spelar således ingen roll hur bra utbildning man tillhandahåller om inte 
Brandkåren Attunda stödjer, av utbildningen förordade åtgärder med en riktlinje med motsvarande 
tolkningar och praktisk uppföljning av vidtagna åtgärder vid händelser inom t.ex. 
vattenskyddsområden. Se även förslag 5.3 

Föreslagen åtgärd: 

Brandkåren Attunda föreslås satsa på ett väl genomtänkt och konkret utbildningspaket inom 
området miljöhänsyn. Utbildningarna föreslås omfatta samtlig operativ personal och anpassas efter 
respektive ledningsnivå. Sammansättningen av utbildningspaketet bör föregås av övriga åtgärder 
och/eller riktlinjer som efterfrågas av denna utredning. Utbildningspaketet bör innehålla adekvat 
information baserad på regionala såväl som lokala förutsättningar. Hantering av tänkbara händelser 
som på något sätt kan tänkas medföra negativ miljöpåverkan, bör omfattas av utbildningen. 
Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete med andra regionala samverkansparter. 
Utbildningen bör ha som målsättning att så långt det är möjligt konkretisera åtgärder och taktiska val 
i samband med händelser där olika intressen står mot varandra. Till exempel; Skyddsvärd miljö 
kontra värde av fastighet/restvärde. Kortsiktig samhällspåverkan kontra långsiktig miljöpåverkan. 
Genom släckinsats, bereda möjlighet för polis att utreda brott kontra miljöpåverkan 

 

Figur 9, Utbildning med föreläsare från SGU tillsammans med miljöinspektörer från kommuner i regionen samt 
brandbefäl från Brandkåren Attunda. Bild: SGU utbildningsmaterial för räddningstjänsten. 



 

 

Sida 13 (30)
BA M-86, Olycksutredning

5.3 Brandkåren Attunda: Riktlinje miljöhänsyn vid räddningsinsats 

Avvikelse:  

I samband med utredningen framkommer en tveksamhet från de inblandade befälen om hur och när 
de ska vidta åtgärder i samband med hanteringen av insatser i miljökänsliga områden. Hur, avser i 
det här fallet vilka tänkbara åtgärder som kan behöva vidtas eller vilka åtgärder som kan var 
olämpliga. När, avser vid vilken typ av händelser och vilken känslighet som avses. Det framgår även 
en osäkerhet vilka övriga verksamheter och myndigheter som ska/bör kontaktas och vilket stöd man 
därigenom kan erhålla.  

Vid den aktuella händelsen uppmärksammar varken Räddningsledaren eller Räddningsinsatschefen 
att byggnaden är belägen på grundvattentäkten. Man bedömer alltså inte det använda släckvattnet 
som någon inträffad skada. Detta gör att man i samband med insatsen aldrig gör någon anmälan om 
miljöskada till varken Sollentuna kommuns miljö och hälsoskyddsenhet eller Länsstyrelsen. Enligt 6 
kap 1 § Förordningen skydd mot olyckor, ska dessa kontaktas. I samband med det efterarbete som 
genomförs av pågående Yttre befäl dagen efter olyckan, sker anmälan till miljöinspektör vid 
Sollentuna kommun. Någon anmälan till Länsstyrelsen sker aldrig. I sig är det inte på något sätt 
anmärkningsvärt att anmälan till miljöinspektör sker dagen efter en händelse som inträffat på natt 
eller helg. Miljö och hälsoskyddsenheten upprätthåller inte jour eller beredskap. Möjligheten att söka 
en Tjänsteman i beredskap finns dock i de flesta kommuner. Att Länsstyrelsen inte blir kontaktad är 
en brist. Utredarnas generella bedömning är emellertid att anmälan till dessa myndigheter alltför 
ofta uteblir i samband med räddningsinsatser vid miljörelaterade händelser i Brandkåren Attundas 
medlemskommuner. Brandkåren Attunda har även ansvaret, enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 
kap 9 §, att informera ägare och nyttjanderättshavare om skador som uppstått vid olyckor där 
räddningsinsats genomförts. Naturligtvis blir detta informationsansvar än mer tydligt om skadorna 
som inträffat är följdskador efter själva räddningsinsatsen. Huruvida Norrvatten är att betrakta som 
ägare eller nyttjanderättshavare enligt lagens mening eller om de rentav inte skulle falla in under 
någon av dessa juridiska benämningar, är i praktiken ointressant. Brandkåren Attunda har ett särskilt 
uttalat ansvar vid olyckor där större samhällspåverkan kan konstateras eller misstänkas. Utredarnas 
bedömning är, med anledning av ovanstående, att Brandkåren Attunda sitter på hela ansvaret att 
underrätta ägare och nyttjanderättshavare i samband med räddningsinsatser och andra händelser 
där man har en konstaterad eller misstänkt skada. Detta oavsett om det gäller en mindre brunn långt 
från kommunala vattenledningsnät eller en grundvattentäkt som betjänar flera hundra tusen 
medborgare.  

Föreslagen åtgärd: 

Brandkåren Attunda föreslås ta fram en riktlinje som förtydligar ovanstående brister. Någon 
fullständig tydlighet i ovanstående frågeställningar är sannolikt inte möjlig att uppnå. Däremot krävs 
en ökad tydlighet i förhållande till nuläget, enligt utredarnas bedömning. Syftet med riktlinjen bör 
vara både avseende olyckans direkta effekter och Brandkåren Attundas följdpåverkan i samband 
med hanteringen av denna. Riktlinjen bör omfatta både ett regionalt och lokalt perspektiv och 
omfatta de vanligast förekommande händelsetyperna.  

Syftet med riktlinjen bör även vara att klarlägga vilka myndigheter, instanser och övriga 
organisationer som behöver informeras eller som kan nyttjas i form av beslutsstöd under en 
pågående händelse. Några exempel på dessa är; Miljörestvärdeledare, Kommunens miljöinspektör, 
Länsstyrelsen, TIB hos kommunen, TIB hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, VAKA, 
Norrvatten, Trafikverket, Trafikkontoret hos kommunen, Polisen, m.fl. Riktlinjen bör ses som ett stöd 
både för yttre och inre ledningspersonal. Riktlinjen bör även klargöra ansvarsdomäner däremellan.  
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5.4 Brandkåren Attunda: Checklista för avslut, överlämning och rapportering 

Avvikelse:  

I samband med utredning av händelsen uppmärksammas att dokumentation av räddningsinsatsen är 
bristfällig. En del fattade och verkställda beslut saknas i insatsrapporten. Det står inte heller att läsa 
hur man vid avslutet av räddningsinsatsen, meddelat fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
behov av vidare åtgärder.  

Föreslagen åtgärd: 

Brandkåren Attunda föreslås ta fram en checklista som underlättar för befäl att fullgöra sina 
skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. Checklistan bör syfta till att vara ett 
kvalitetssäkringsverktyg avseende information till inblandade (aktörer, organisationer och 
myndigheter), dokumentation av fattade beslut, vidtagna åtgärder samt behov av efterföljande 
åtgärder. Checklistan bör arbetas fram utifrån den riktlinje som föreslås under punkten 5.3. Den bör 
även ge stöd för kvalitetssäkring vid alla insatser, inte endast där skada på miljö kan antas. 

 

5.5 Brandkåren Attunda samt Räddningscentraler: Fördröjd resurssättning  

Avvikelse: 

I samband med resurssättning av insatsen fördröjs utlarmning av enhet från Sollentuna brandstation. 
Vid utlarmning av enheter från Upplands Väsby brandstation larmas aldrig skärsläckarenhet enligt de 
riktlinjer som meddelats från Brandkåren Attunda till Räddningscentralen Stockholms län. 
Utredningen har i kontakt med RCSL försökt finna orsaker till dessa brister, utan framgång. Utfallet av 
händelsen har endast marginellt påverkats av dessa brister och utredarna har inte vidare sökt de 
bakomliggande orsakerna till att resurssättning avvikit utifrån generell standard vid händelsetypen.  

Föreslagen åtgärd: 

Det är av stor vikt att en kontinuerlig dialog förs mellan Brandkåren Attunda och den upphandlade 
räddningscentralen som genom avtal åtagit sig att hantera larm & ledning av de räddningsinsatser 
som förekommer inom Brandkåren Attundas medlemskommuner. Detta för att ha ett kontinuerligt 
flöde av feedback i båda riktningarna som gör att vi gemensamt hanterar insatserna på ett säkert och 
effektivt sätt. I detta förslag gör utredarna ingen skillnad på att ärendet under den aktuella insatsen 
hanterats av Räddningscentralen Stockholms län och att Brandkåren Attunda numer samarbetar med 
Storstockholms räddningscentral. Tjänstgörande ledningsoperatörer har, oavsett räddningscentral, 
en svår uppgift att hantera olika önskemål från olika brandförsvar eller rentav olika lokala 
förutsättningar ner på kommunnivå. Om ambition finns hos räddningscentralerna att tillgodose 
dessa önskemål och lokala målsättningar mellan anslutna räddningstjänster, är det av yttersta vikt 
att ledningsoperatörerna förses med tekniska hjälpmedel som stödjer dem i att hantera dessa lokala 
avvikelser. Särskilt med målsättning att detta kan ske utan fördröjning vid t.ex. utlarmning. 
Utredarna ser här möjligheter till, främst tekniska förbättringsåtgärder, hos de båda 
räddningscentralerna vi arbetar med.  
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5.6 Brandkåren Attunda: Interna och externa resurser 

Avvikelse: 

I Brandkåren Attunda och hos samverkande räddningstjänster i regionen saknas idag anpassade 
resurser för uppsamling av kontaminerat släckvatten. Förvisso finns en del likvärdigt material, om än 
föga anpassat, på de kemresurser som regionen förfogar över. Hur detta kan användas finns inte 
angivet i någon form av riktlinje eller vedertaget arbetssätt. Det är inte heller övat i någon 
utsträckning som kommit till utredarnas kännedom. I andra delar av landet har man arbetat fram 
anpassat material och arbetssätt för att kunna samla upp, transportera och destruera kontaminerat 
släckvatten. Att material, metoder och rutiner för detta till största delen saknas i Sveriges största 
räddningsregion, betraktar utredarna som en brist. Se kapitel 6 för konkreta exempel.  

Föreslagen åtgärd: 

Brandkåren Attunda föreslås se över möjligheterna att ta fram riktlinjer, utbildning och material för 
uppsamling av kontaminerat släckvatten. Huruvida detta arbete ska utgå från målet att mindre 
materiella resurser ska medföras till brandplats på släckenheter, alternativt att sätta samman en 
regiongemensam resurs. Utredarna har inte någon uppfattning om vilket alternativ som är att 
föredra. Användningsområde, avtal, kostnad och riktlinjer för utlarmning är andra frågor som kan 
komma att behöva behandlas. I synnerhet om man väljer det senare alternativet. 

Brandkåren Attunda rekommenderas att i samband med hantering av ovanstående 
förbättringsförslag, även se över strategier vid inköp av fordonsmonterad släckutrustning, övrig 
släckutrustning samt släckmedel. Det finns idag alternativa metoder för släckning på och i närheten 
av miljökänsliga områden. Sedan några år har det kommit fram aerosol- och pulverladdade 
släckgranater, bilbrandfiltar m.m. Många av dessa lösningar är dock främst användbara vid mindre 
insatser.  

 

Figur 10, Räddningstjänsten Östra Götaland demonstrerar användning av brandfilt vid släckning av bilbrand. Bilder: 
Östgöta Correspondenten 
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5.7 Brandkåren Attunda, Kommuner samt Länsstyrelsen: Riskanalys 

Observera att nedanstående avvikelse skiljer sig från tidigare presenterade. Detta då den är 
uppbyggd utifrån ett hypotetiskt perspektiv för att bättre synliggöra ett problem som mycket väl 
kunde ha uppstått under den aktuella insatsen. 

Avvikelse:  

I samband med branden tog Räddningsinsatschefen beslut om att släcka byggnaden genom 
koordinerade in- och utvändiga metoder. Beslutet grundades bl.a. på iakttagelsen att en kraftledning 
passerar snett ovanför byggnaden. I samband med utredningen kan konstateras att det horisontella 
avståndet mellan byggnaden och kraftledningen överstiger tio meter vilket i sig uppfyller 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Räddningsinsatschefen hade, mot information om byggnadens 
belägenhet på grundvattentäkten, mycket väl kunnat tolka situationen annorlunda. T.ex. att med 
hänsyn tagen till vattentäkten, fatta beslut om att nyttja minimalt med släckmedel och därmed låta 
byggnaden brinna. Detta beslut i kombination med en V-NV vind av måttlig (3-5m/s) styrka hade 
sannolikt räckt för att få en värmepåverkan på kraftledningen med eventuella skador och/eller 
följdåtgärder som resultat. Den aktuella natten blåste det NO-O vind med 3-5m/s enligt SMHI 
mätstation vid Arlanda. Under ogynnsamma förhållanden, och i ett rent hypotetiskt resonemang, 
hade Räddningsinsatschefen alltså kunnat hamna i ett läge där han tvingats att välja mellan att göra 
kraftledningen strömlös (genom ägarens försorg) och därmed orsaka en större samhällspåverkan, 
alternativt att hålla nere en större brand i byggnaden med avsevärt större mängd släckmedel och 
därmed större påverkan på grundvattentäkten. I sig är inte denna typ av intresseavvägning särskilt 
ovanlig under räddningsinsatser. Däremot kan konsekvenserna vid t.ex. en brand, i form av 
kostnader och samhällspåverkan, bli orimligt stor i förhållande till byggnadens värde för 
verksamheten. Utredarna ställer sig tveksamma till om en byggnad, av den här digniteten, verkligen 
behöver uppföras på just den aktuella platsen där den i samband med brand riskerar att utgöra ett 
hot mot både kraftledningen och vattentäkten.  

Föreslagna åtgärder: 

Utredaren föreslår att Brandkåren Attunda, ägarkommunerna och Länsstyrelsen, i det fall det är 
möjligt, säkerställer att det i inhämtade riskanalyser och brandskyddsdokumentationer även tas 
hänsyn till att det, i t.ex. samband med en brand, kan ske att olika samhällsintressen kan stå i 
intressekonflikt mot varandra, och att man därmed tar höjd för detta i samband med remissärenden. 

 

Figur 11, Kraftledningens belägenhet i förhållande till byggnaden där branden uppstår. Bild: Eniro 
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5.8 Kommuner samt RVR AB: Täckning, städning & rivning av byggnadsrester 

Avvikelse:  

I samband med att pågående Yttre befäl samt Miljöinspektör från Sollentuna kommun besöker 
brandplatsen på förmiddagen efter branden, kontaktas Restvärdeledare för att anmoda denne att 
forsla bort brandrester som ligger utanför byggnaden. Detta då dessa eventuellt riskerar att sprida än 
mer restprodukter efter branden genom t.ex. lakning efter regn. Restvärdeledaren ombesörjde efter 
anmodan, bortforsling genom saneringsbolag. Det som däremot inte påtalas restvärdeledaren och 
som inte heller sker, är täckning av byggnaden med samma syfte. D.v.s. undvika att restprodukter 
innehållande farliga ämnen, lakas ner i vattentäkten efter väderpåverkan. Detta har sannolikt skett 
över tid då tak och vägg, delvis varit bortbränt. Då utredare passerar platsen i annat ärende ca fem 
månader efter branden, står byggnaden kvar i oförändrat skick och fortfarande utan täckning över de 
byggnadsskador som uppstått. 

Föreslagna åtgärder: 

Utredningen föreslår att Försäkringsbranschens restvärderäddning (RVR AB) tillser att täckning av 
byggnader kan ske även med hänvisning till skydd mot följdskador på miljö och inte endast för att 
skydda restvärde i byggnad i samband med det akuta och fortsatta restvärdearbetet. 

Utredningen föreslår även att kommunen efter en brand tillser att nödvändiga skyddsåtgärder 
avseende miljö, t.ex. rivning, bortforsling av brandrester, täckning av skadade byggnadsdelar m.m. 
anmodas fastighetsägaren genom stöd i Miljöbalken. Efter den aktuella branden hade en skyndsam 
täckning av de byggnadsskador som uppstått samt ett påskyndat förfarande om rivningslov 
alternativt en kravställan om rivning, varit exempel på fördelaktiga åtgärder.  

 

 

Figur 12, Byggnadens skador som stått i cirka fem månader efter branden utan att täckning eller rivning. De bortforslade 
byggnadsresterna syns på marken nedan byggnadsskadan, högra bilden. Bilder: Brandkåren Attunda 
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5.9 Norrvatten: Handlingsplan vid brand inom vattenskyddsområde 

Avvikelse: 

Under arbetet med denna utredning identifierades avsaknaden av en tydlig handlingsplan för 
Norrvattens arbete då en brand inträffar inom något av vattenskyddsområdena. När olyckan är 
framme ska det vara enkelt för en oinitierad person att kunna samla in rätt information till 
Norrvatten. Informationsinsamlingen syftar till att i nästa skede möjliggöra en bedömning av risken 
för skador på vattentäkten. 

Åtgärd: 

Norrvatten rekommenderas att ta fram en handlingsplan för hur de ska agera då en brand eller 
olycka med förväntad miljöpåverkan inträffar inom ett vattenskyddsområde. Planen ska innehålla 
nummer till nödvändiga kontakter, ansvarsfördelning och en lathund för riskbedömning som utgår 
från den skyddszon branden eller olyckan inträffat inom. Denna plan ska spridas inom organisationen 
och revideras årligen.  

 

5.10 Norrvatten: Möjlighet till provtagning genom kartunderlag 

Avvikelse: 

Idag saknar Norrvatten en kartöversikt över de grundvattenrör som finns tillgängliga för provtagning. 
I samband med branden uppstår därför en osäkerhet om var provtagning kan ske. Detta resulterar i 
förlängningen att det blir svårt för kommunen att genomföra provtagning och vidare avgöra huruvida 
en skada uppstått eller ej.  

Åtgärd: 

Norrvatten rekommenderas att inventera och registrera befintliga grundvattenrör i Norrvattens GIS-
system för att möjliggöra provtagning i samband med olyckor. 

 

5.11 Kommuner: Möjlighet till provtagning och analys 

Avvikelse: 

I samband med utredning av insatsen har det varit svårt att fastställa huruvida en skada på 
grundvattentäkten inträffat eller ej. Utredningen uppmärksammar att utrustning för provtagning 
samt mandat att beställa provtagningar idag är att betrakta som begränsat i samband med bränder, 
olyckor och andra akuta skador.  

Åtgärd: 

Kommuner med vattenskyddsområden rekommenderas att ta fram analyspaket för att på ett 
effektivt sätt kunna identifiera skador som sker på grund- och ytvattentäkter.  

 

5.12 Norrvatten: Kontaktvägar in till Norrvatten 

Avvikelse: 

I samband med händelsen uppmärksammades det inte förrän dagen efter händelsen att branden 
skett inom ett vattenskyddsområde. Det medförde att Norrvattens kännedom om händelsen 
fördröjdes. Brandkåren Attunda har ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 9 §, att 
informera ägare och nyttjanderättshavare om skador som uppstått vid olyckor där räddningsinsats 
genomförts. Naturligtvis blir detta informationsansvar än mer tydligt om skadorna som inträffat är 
följdskador efter själva räddningsinsatsen. Huruvida Norrvatten är att betrakta som ägare eller 
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nyttjanderättshavare enligt lagens mening, eller om de rent av inte skulle falla in under någon av 
dessa juridiska benämningar, är i praktiken ointressant. Brandkåren Attunda har ett särskilt uttalat 
ansvar vid olyckor där större samhällspåverkan kan konstateras eller misstänkas. Utredarnas 
bedömning är att Brandkåren Attunda sitter på hela ansvaret att underrätta ägare och 
nyttjanderättshavare i samband med räddningsinsatser där man har en konstaterad eller misstänkt 
skada. Norrvatten kan genom fastlagda rutiner, återkommande avstämningar och upprättade 
kontaktvägar underlätta för Brandkåren Attunda att fullfölja detta ansvar.  

Åtgärd: 

Norrvatten föreslås ta fram ett direkttelefonnummer till dygnet runt-bemannad driftcentral och 
delge detta till miljöinspektörer i respektive kommun, Länsstyrelsen samt Brandkåren Attunda. Detta 
för att erforderlig kontakt ska kunna upprättas i ett tidigt skede i samband med en brand eller olycka 
som på något sätt kan medföra en följdskada på en vattentäkt. Vidare föreslås Norrvatten initiera 
årliga uppföljningsmöten där kommuner, brandförsvar inom regionen, Länsstyrelsen och Norrvatten 
gemensamt följer upp olyckor och förändringar som har skett inom aktuella vattenskyddsområden. 

 

5.13 MSB: Fortsatt forskning & nationella riktlinjer 

Avvikelse 

I samband med faktainsamling vid denna utredning kan konstateras att kunskaperna om 
miljöeffekter av släckmedel och restprodukter efter bränder fortfarande är begränsad. Forskning har 
förekommit i olika omfattning inom olika områden. Det har visat sig vara väldigt svårt att få fram, ens 
uppskattade, kostnader av tidigare inträffade skador såväl som dokumenterade effekter av vidtagna 
åtgärder. Inom räddningstjänsten blir det därför svårt att vidta konkreta åtgärder och förändra 
taktiska förhållningssätt. Med detta avser inte utredarna att peka på den enkla insatsen som 
personbilen som brinner på en grundvattentäkt, utan snarare insatser där olika intressen står i 
konflikt med varandra. 

 

Figur 13, Utbränd bil på vattenskyddsområde.  Bild: SGU Utbildningsmaterial för Räddningstjänsten 

 

Åtgärdsförslag 

Utredarnas bedömning är att mer forskning och nationella, såväl som regionala riktlinjer behövs för 
att den enskilde Räddningsledaren ska känna ett stöd i beslut som många gånger kan uppfattas som 
kontroversiella och/eller kostsamma.  
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6 Bakgrundsfakta/Omvärldsanalys 
I samband med utredningen har utredarna sökt bakgrundsinformation kring vattentäkter, 
miljöpåverkan vid vatten- och skumanvändning vid brandsläckning, beslutsstöd för befäl, tidigare 
dokumenterade händelser samt alternativa metoder för att minska påverkan från en eventuell 
räddningsinsats. Nedan följer en sammanfattning av den bakgrundsfakta som framkommit i samband 
med utredningen.  

 

6.1 Allmänt om vattentäkter 

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som nyttjas till vattenförsörjning. Man skiljer på 
grund- och på ytvattentäkt. Man skiljer även på om det är en ordinarie vattentäkt, en 
reservvattentäkt eller nödvattentäkt. En ordinarie vattentäkt är där man normalt tar vatten ifrån, 
reservvattentäkten tas i anspråk om den ordinarie skadas. Nödvattentäkt är en provisorisk vattentäkt 
som på kort sikt kan överta den ordinarie. 

För att säkerställa en god vattenkvalitet i vattentäkterna bör området runt en vattentäkt skyddas av 
ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet klassas sedan in i olika skyddszoner. 

 

Figur 14, Skyltning av vattenskyddsområde. Bild: Länsstyrelsen Stockholms län 

Hur ett eller flera ämnen sprider sig i jord och grundvatten styrs bland annat av hur genomsläpplig 
jorden är, hur ämnet/ämnena löser sig i vatten och hur väl ämnet binder till partiklar i jorden. Hur 
jordlagerföljden ser ut på platsen spelar också en avgörande roll för vilka konsekvenser som uppstår 
vid ett utsläpp. Ju mer genomsläppligt och tunt jordlagret är desto större är risken för allvarligare 
konsekvenser. 

Sker en brand inom vattenskyddsområde fodras olika alternativ till åtgärder, beroende på om det är 
en grund- eller ytvattentäkt. 

Är det en ytvattentäkt kan följande alternativ övervägas: 

- Inte släcka alls 

- Täcka över brunnar 

- Förhindra läckage till rörgravar 

- Valla in till plats med tätt underlag och samla upp släckvatten 

- Suga upp släckvatten med slamsugningsbil 

- Rena släckvatten med mobil rening 

- Använda länsor med nedhängande kjolar 
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I vattenskyddsområden för grundvattentäkt är det extra viktigt att förhindra markinfiltration av 
släckvatten. Något eller några av nedanstående alternativ kan då övervägas: 

- Inte släcka alls 

- Förhindra utsläpp i mark 

- Valla in till plats med tätt underlag och samla upp släckvatten 

- Suga upp släckvatten med slamsugningsbil 

- Hellre avleda släckvattnet bort från vattenskyddsområdet där skadan får mindre 

konsekvenser 

- Bortskaffning av byggnadsrester och urbrända fordon 

 

6.2 Norrvattens vattentäkter 

Norrvatten är ett kommunalförbund som ägs av 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. 
Norrvattens uppgift är att producera och distribuera dricksvatten till närmare 600 000 människor i 
medlemskommunerna. Till dricksvattenproduktionen används primärt Mälaren som ytvattentäkt. 
Den delen av Mälaren där Norrvattens dricksvattenverk är beläget skyddas av ett 
vattenskyddsområde som heter Östra Mälaren. Nyttan av Mälaren som vattentäkt är värderad till 
127 miljarder kronor årligen. 

 

 

Figur 15, Görvälnverket som primärt förser Kommunalförbundet Norrvattens ägarkommuner med dricksvatten. Bild: 
Norrvatten 

I händelse av en akut förorening av Norrvattens ordinarie vattentäkt, Mälaren, finns det möjlighet att 
försörja konsumenterna med vatten via Norrvattens grundvattenverk. Norrvatten har fyra 
grundvattenverk med tillhörande vattenskyddsområden, alla belägna i Stockholmsåsen. De fyra 
grundvattenverken är Ulriksdal i Solna, Rotsunda i Sollentuna, Hammarby i Upplands Väsby och 
Ströms gård i Sigtuna. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra 
vattnets goda kvalitet. 
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6.3 Släckvatten 

Vatten är det mest använda släckmedlet hos räddningstjänsterna runt om i landet. Enligt 
räddningstjänsternas insatsstatistik användes det under år 2010 ca 70 miljoner m3 släckvatten för att 
släcka bränder. Vatten i sig är inte farligt, men vid bränder så kommer släckvattnet att innehålla de 
ämnen som fanns närvarande när branden startade, reaktionsprodukter som har bildats under 
brandförloppet samt ämnen som tillsatts i samband med släckinsatsen t.ex. tillsatsmedel eller 
skumvätska. Dessa ämnen/föreningar kommer att färdas med släckvattnet ut i naturen eller via 
avlopps-, dagvattensystem till reningsverk.  

Vid intensiv vattenbegjutning påverkas brandförloppet, vilket ger en ofullständig förbränning och fler 
komplexa föreningar. 

Om inte släckvattnet samlas upp och tas om hand kan det spridas till grundvatten, vattendrag, 
vattentäkter, avloppsreningsverk och dagvattenledningar. Släckvatten som når vattentäkter kan ge 
smak- och luktproblem, men även så höga föroreningshalter att vattnet inte kan anses som tjänligt. I 
värsta fall kan föroreningshalten vara så stor, eller typen av förorening så komplex, att rening inte är 
möjlig. Att bli av med en förorening kan ta lång tid beroende på hur mycket t.ex. en vattentäkt 
nyttjas. Om en kommunal vattentäkt slås ut innebär det mycket stora problem och kostnader för 
samhället. 

COWI (Danskt teknikkonsultföretag) har på uppdrag av MSB skrivit rapporten Rening och destruktion 

av kontaminerat släckvatten. I rapporten står det bland annat att rening av släckvatten är ett viktigt 
område för att inte påverka människa och miljö efter en släckinsats. Idag finns det en rad olika 
reningstekniker. Ingen av dessa tekniker klarar på egen hand av att rena det breda spektra av ämnen 
som finns i släckvatten. Därför kan olika kombinationer av reningsmetoder behövas. Det kan av 
ekonomiska skäl vara nödvändigt att göra prioriteringar som t.ex. kan innebära att man endast väljer 
att rena det som orsakar mest skada eller det som ger en någorlunda god rening till en låg kostnad. 

Den generella släckvattensstrategin vid brandsläckning bör vara att minimera vattenanvändningen 
och kvarhålla så mycket som möjligt av släckvattnet på brandplatsen (om det inte är ett 
vattenskyddsområde). Halterna av föroreningar i släckvattnet blir högre om små mängder vatten 
används. Det är i princip alltid lättare att rena små mängder med höga koncentrationer än tvärtom. 
Ibland kan det vara bättre att inte släcka alls. Vad man vid en släckningsinsats bör ha i beaktande är 
bland annat: 

- Finns det farliga kemikalier som måste säkras? 

- Finns det vattentäkter som måste skyddas? 

- Finns det särskilt känslig eller skyddsvärd miljö som måste skyddas? 

- Finns det några alternativa släckmetoder utan vatten- och/eller skumanvändning?  

- Kan röken innebära hälsofara för allmänheten? 

- Var finns avlopp och brunnar samt vart leder dessa? 

- Vart rinner vattnet inomhus respektive utomhus? 

 

  



 

 

Sida 23 (30)
BA M-86, Olycksutredning

6.4 Skumanvändning 

Vid användande av skum i miljökänsliga områden bör åtgärder göras för att reducera skumspridning. 
Detta bör endast ske i extrema fall. Används skum eller vatten med skumvätskeinblandning, ökar 
vattnets transporthastighet i mark och föroreningar sprids snabbare. MSBs klara ståndpunkt är att 
användandet av skumvätskor skall minimeras och bara användas i de situationer där det är 
nödvändigt, d.v.s. situationer där andra släcksystem ej är tillämpbara.  

Skum i släckvatten har troligen högre toxicitet än släckvatten utan skum. Det förekommer alltså 
förmodligen fler toxiska ämnen när skum har ingått vid släckningen än där släckning med enbart 
vatten har skett. Detta då skummet också hjälper till att tvätta ned föroreningar till släckvattnet. 
Statistik från MSB (räddningstjänsternas insatsrapporter) visar att skumanvändandet nästan har 
dubblerats från 1998 till 2014. 1998 användes ca 26 000 liter skum och under 2014 användes ca 48 
000 liter. 2014 användes dessutom skum i betydligt större utsträckning vid brand i byggnad än vad 
det exempelvis gjordes under 1998. 

 

6.5 Gifter i släckvatten 

Partiklar, metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (lättflyktiga organiska ämnen) är 
de föroreningar som oftast förekommer i släckvatten. Utöver dessa finns det en mängd andra ämnen 
i släckvatten, men dessa tas ej upp i samband med denna utredning. 

Mellan åren 2000-2003 genomfördes ett omfattande provtagningsprogram som bland annat 
omfattar kemiska analyser av släckvatten. I den efterföljande rapporten Miljöbelastning vid bränder 

och andra olyckor- Utvärdering av provtagning och analyser kan man se några generella slutsatser: 

- PAH är generellt ett stort problem i släckvatten och utgör i många fall en större akut risk än 

dioxiner (organiska miljöföroreningar) 

- Volatila och semivolatila organiska föreningar (VOC och sVOC) förorenar släckvattnet 

allvarligt vid den övervägande delen av bränderna. 

- Metallerna i släckvattnen är många till antal och dessutom förekommer flera av dem i 

mycket höga halter. 

PAH Polycykliska organiska kolväten är en grupp av ämnen som finns i stenkol, petroleum samt 
bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. Exponering av material som innehåller PAH 
kan medföra en ökad risk för cancer.  

VOC står för Volatile Organic Compounds vilket på svenska kan översättas till flyktiga kolväten. De 
flesta lösningsmedlen i färg ingår i denna kategori. VOC-gruppen innefattar ett stort antal ämnen 
som kan bildas vid en brand, några exempel på dessa är bensen, styren, klorbensen. 

Metallerna, kvicksilver, bly, kadmium är de man är mest orolig för ur miljöhänsyn, men även andra 
metaller kan vara starkt toxiska och ha negativa miljöeffekter.  
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6.6 Uppsamling och transport av förorenat släckvatten 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och driver 
räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Viskafors är en av deltidsstationerna inom SÄRF. De har under en längre tid arbetat med att hantera 
släckvatten och tillsammans med MSB har de byggt upp en organisation och arbetssätt för detta. 
Jörgen Palmqvist, platschef på Viskafors berättar att de hela tiden försöker att fortsätta utveckla 
metoder och arbetssätt.  

Idag har de en bil samt en släpkärra avsedd för detta ändamål. De har flera pumpar (6st), material för 
att kunna dämma upp, samt kar. De har även 10 stycken brunnsmattor i olika storlekar samt ett 
flertal presenningar. 

De har avtal med slamsugningsbilar. Vid ett larm larmas det oftast två bilar och kontakten med dessa 
sköter den inre ledningen. 

Initialt kan de pumpa 36 kubik släckvatten men de har även extra bassänger på station som de vid 
behov kan hämta.  

De arbetar mycket med presenningar för att samla upp släckvatten och de har med gott resultat 
samlat upp släckvatten på både grus- och gräsbeklädd mark. En snabb och enkel lösning de ofta 
använder sig av är att lägga ut 3 stegdelar och presenning ovanpå så de bildar ett ”kar”. Detta sätt 
brukar de ofta använda sig av om det är släckvatten inomhus, då bygger de upp ett kar precis utanför 
dörren för att samla upp vattnet och sedan pumpar de vidare vattnet därifrån. 

De åker 1 befäl och 3 brandmän, när allt är uppbyggt klarar de sig på 2 man som sköter driften, då 
kan de andra ansluta sig och hjälpa till med själva släckinsatsen. De räknar sig som en separat enhet 
och sköter själva kontakten med inre befäl samt miljö och hälsa. Med den arbetsmetoden slipper 
Räddningsledaren tänka på den delen av insatsen.  

Viskafors har sex stycken provväskor som skickas till Alcontrol Laboratories. Proverna ska tas under 
vissa förutbestämda intervall. MSB har varit väldigt behjälpliga och betalat en stor del av deras 
utrustning och utveckling av konceptet.  
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6.7 Rening av gifter i släckvatten 

Det finns ingen universallösning för rening av släckvatten. Eftersom släckvattnets kemiska 
sammansättning och föroreningsgrad varierar behöver reningsmetoden anpassas från brand till 
brand. Vanligt förekommande föroreningar i släckvatten är partiklar, metaller och organiska ämnen. 
Ingen ensam metod renar dessa utan flera reningstekniker behöver kombineras.  

Ett axplock på olika åtgärder/reningstekniker är följande: 

- Brunnstätning- Snabbt och effektivt sätt att förhindra spridning via dagvattensystem 

- Invallning- Snabb åtgärd för att motverka spridning 

- Sandfilter- Grov avskiljning av partiklar och partikulärt bundna föroreningar 

- Sandfilter + aktivt kol- Bra avskiljning av partiklar och partikulärt bundna föroreningar 

- Torvfilter- Absorberar olja och andra organiska föroreningar 

- Brunnscylinder med pump + mobil filteranläggning- Filtret kan anpassas efter typ av 

förorening. Brunnar kan användas som uppsamlingssystem 

- Förfilter+ ultrafilter+ omvänd osmos+ kolfilter- Tar det mesta 

Exempel på utrustning som kan finnas på varje brandstation och tas med vid ett brandtillfälle: 

- Utrustning för tätning av brunnar 

- Sorptionsmedel 

- Uppblåsbara uppsamlingsbassänger 

- Länsar 

- Pump 

Efter att vattnet har blivit renat står man med restprodukter som är förorenade. Vilken 
destruktionsmetod som behövs beror på vilken typ av förorening man har. Metaller kan exempelvis 
inte destrueras, men restprodukten kan behandlas så att urlakningen minskar. Många organiska 
föreningar kan destrueras genom olika typer av termisk behandling. För de restprodukter där 
destruering inte är möjlig återstår deponering, där är Ragn-Sells och SAKAB två exempel på 
mottagare.  

 

6.8 Beslutstödsfunktioner 

Miljönämnd och Länsstyrelsen 

Dessa myndigheter utövar tillsyn enligt miljöbalken. Vid räddningstjänst kan miljönämnd och 
länsstyrelse ge råd och anvisningar till Räddningsledare om miljöskyddsåtgärder. Parallellt med 
pågående räddningsinsats så kan de olika tillsynsmyndigheterna fatta beslut i sitt eget 
kompetensområde. Det är dock viktigt att man under pågående insatser samråder med 
Räddningsledaren för att man inte ska få motverkande beslut. När räddningsinsatsen är avslutad och 
det inte finns någon akut risk för att föroreningar sprids, överlämnas ansvaret för det vidare arbetet 
till den myndighet som enligt miljöbalken har ansvaret för tillsynen. Länsstyrelsens och 
miljönämndens arbete kan sedan se väldigt olika ut beroende på vilket scenario som utspelats. 

 

Tjänsteman i Beredskap (TiB) 

Länsstyrelsen ska enligt förordning ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och 
samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor 
och kriser som berör länet. TiB ska framförallt kontaktas vid händelser som berör många kommuner 
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eller vid händelser som kan komma att få långtgående konsekvenser. Det kan röra sig om större el- 
eller teleavbrott, översvämningar, radioaktiva utsläpp eller andra händelser som kan resultera i 
samhällsstörningar. Efter larm gör TiB en första bedömning av läget och samlar in fakta. Om/när det 
behövs, kallar TiB in tillräckligt antal personer ur krishanteringsorganisationen, som också kan 
förstärkas med externa experter. 

 

Miljörestvärdeledare 

Generellt har en restvärdeledare från Försäkringsbranschens restvärderäddning alltid följande 
uppgifter från sin uppdragsgivare: 

• Samordna och koordinera skadearbetet då flera försäkringsbolag berörs eller då 

försäkringsbilden är oklar. 

• Fullmakt att rekvirera olika resurser, bland annat entreprenörer som behövs för att fullgöra 

uppgiften.  

• Kan utföra uppdrag genom telefonkonsultation. Är oftast på plats inom 1 timma (dock högst 

4 timmar).  

• Inriktar sig på att minska sekundärskador och kostnaderna i samband med hantering av 

skador.  

• Arbetar på uppdrag av Försäkrings- och Captivebolag genom RVR AB (Försäkringsbranschens 

Restvärderäddning)  

2004 tog man ett nytt initiativ på RVR AB då man från försäkringsbolagen såg uppenbart stora 
skillnader för saneringskostnader på likartade händelser i olika delar av landet. Man utbildade sex 
stycken Miljörestvärdeledare för att bli bättre på att genomföra miljömässigt motiverade saneringar 
till rimliga kostnader. Miljörestvärdeledaren kan därför bistå en Räddningsledare som beslutsstöd, 
utföra dokumentation, utföra provtagning och har kontakt med entreprenörer, expertis och annat 
som kan vara av yttersta relevans för hantering av en skada på miljön. 

 

RIB (Resurser och Integrerat Beslutsstöd) 

RIB är ett programpaket som består av flera olika delar, bland annat ett referensbibliotek, ett register 
med ovanliga eller unika resurser för räddningstjänst och uppgifter om farliga ämnen i form av 
fysikaliska data om ämnet. RIB kopplar ihop databaser som tillsammans ger omfattande information 
om hur en olycka kan hanteras, hur det förebyggande arbetet kan planeras, vilka riskerna är när 
olyckan inträffat och var resurserna finns. 

Exempel på programpaket är följande spridningsverktyg: 

Spridning luft 

Spridningsmodell för 17 fördefinierade hälsofarliga gaser samt möjlighet till att definiera egna 
kemikalier. Programmet kan användas för att öka förmågan att förebygga, förbereda, hantera och 
lära av en olycka som innebär kemikalieexponering för gas 

Spridning mark 

Spridningsmodell för flytande svårlösliga kemikalier som är lättare än vatten. Kan användas 
för beräkning av spridning av petroleumprodukter i mark och jordlager. Beräkning kan göras för de 
två första dygnen efter ett utsläpp. Beräknar hur mycket av spillet som når grundvattnet, hur långt 
spillet nått efter en viss tid med mera. 
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VAKA- Nationell vattenkatastrofgrupp 

Efter en rad händelser där dricksvattenförsörjningen i en eller flera kommuner påverkats tog 
Livsmedelsverket under 2004 initiativet till bildandet av VattenKatastrofgruppen – VAKA.  

VAKA är en stödfunktion som nås dygnet runt via SOS Alarm. De kan ge stöd till kommuner och 
regioner som drabbas eller löper överhängande risk att drabbas av problem med 
dricksvattenförsörjningen. Gruppen består av krislednings- och vattenförsörjningsexperter med bred 
samlad kompetens och erfarenhet. Medlemmarna i VAKA har tillgång till ett brett expertnätverk som 
nyttjas i varje unik situation. Gruppen har specialutbildats för detta uppdrag och vidareutbildas 
kontinuerligt. VAKA består av personer från dricksvattenproduktion, miljöskydd, 
laboratorieverksamhet och i VAKA:s expertnätverk ingår bland annat MSB, smittskyddsexperter, 
SMHI m.fl. 

VAKA kan anlitas av räddningstjänster, kommunledning, dricksvattenproducenter/leverantörer m.fl. 
Vid problem har VAKA möjlighet att antingen bistå på plats eller så kan de erbjuda support över 
telefon. Deras uppgift är att vara det stöd som kommunen behöver, antingen via sin egen expertis 
eller genom sitt stora nätverk. Det är dock fortfarande kommunen som fattar besluten. Att anlita 
VAKA är kostnadsfritt, då de finansieras från den civila delen av försvarsanslagen. 

 

SGI-Statens geotekniska institut 

SGI har en tjänsteman i beredskap dygnet runt alla dagar i veckan. De utgör främst en funktion inom 
den krisorganisation som leds av MSB men de är även tillgänglig för landets räddningstjänster genom 
SOS Alarm.  

Vid akuta ärenden bistår SGI räddningstjänsten, annan kommunal instans och statliga myndigheter 
med expertkunskap för att undanröja hot och reducera skadeverkningar. Detta sker genom att samla 
information, värdera risker och vid behov besiktiga på plats, SGI gör därefter en bedömning av vilka 
åtgärder som kan vara nödvändiga. 

Tillämpliga händelser ligger inom ras och skred men även i samband med utsläpp där geoteknisk 
rådgivning kan behövas. 

 

Oljejouren 

Oljejouren har funnit sedan 1980. Från den 1 januari 2015 finns inget avtal med Sweco om 
Oljejouren. Däremot kan Havs och vattenmyndigheten direktupphandla kompetensen vid en 
händelse. 

Oljejouren består av experter inom marina/limniska (sötvattensmiljöer) miljöfrågor och kan bistå 
med: 

• miljöeffekter av olja- och kemikalieutsläpp 
• förebyggande arbete och skyddsåtgärder vid bekämpning och sanering av olja och kemikalier 
• risk- och sårbarhetsanalyser till följd av olja- och kemikalieutsläpp  
• kompetens om hur olja och kemikalier förändras och rör sig efter ett utsläpp 

Oljejouren ger kostnadsfri rådgivning och information åt räddningstjänst, länsstyrelser och 
kommunernas miljö- och hälsokontor vid utsläpp av olja och kemikalier. Vid större oljeutsläpp i 
Sverige kan Oljejouren bistå med rådgivning på plats. De arbetar inom det nationella samarbetet 
med oljeskadeskyddet tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
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7 Riktad erfarenhetsspridning 
Utredarna avser att sprida erfarenheterna från utredningen samt de riktade förbättringsförslagen 
enligt nedan angiven lista på funktioner. Syftet är att lärandet efter utredningen ska bli så stort som 
möjligt samt att föreslagna åtgärder vidare ska hanteras av de myndigheter, organisationer och 
funktioner som de riktats mot. Utredningen i sin helhet delges inom Brandkåren Attunda genom det 
interna intranätet. Nationell spridning sker genom MSBs hemsida. Utredningen är en allmän handling 
och kan begäras ut av den som önskar. 

 

Funktioner dit spridning ombesörjs av utredarna: 

Processägare miljö, Brandkåren Attunda 

Processägare ledning, Brandkåren Attunda 

Processägare brand i byggnad, Brandkåren Attunda 

Processägare trafikolycka, Brandkåren Attunda 

Processägare kemolyckor, Brandkåren Attunda 

Verksamhetschefer, Brandkåren Attunda 

Befäl samtliga ledningsnivåer, Brandkåren Attunda 

Samordnande funktioner för ledningsnivå 2-3, Storstockholms brandförsvar samt Uppsala 
Brandförsvar 

Operativa chefer, Storstockholms Räddningscentral 

Ledningsgrupp Norrvatten 

Operativ jourpersonal Norrvatten  

Ägarkommunernas Säkerhetschefer, Brandkåren Attunda 

Samordnande chefer för miljöinspektörer i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

Länsstyrelsen 

MSB 
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