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Inledning 
Inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
genomförs varje år ett stort antal räddnings-
uppdrag. Varje uppdrag dokumenteras i en 
händelserapport som sedan utgör grunden 
för det uppföljningsarbete som bedrivs inom 
Olycksutredning & Analys. Dessa rapporter 
skickas också till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) för nationell 
sammanställning. På detta sätt skapas un-
derlag till en nationell databas med statistik-
uppgifter från alla kommuner och räddnings-
tjänster i Sverige (IDA, http://ida.msb.se). 
 
Syftet med denna rapport är att samman-
ställa uppgifter om förbundets utryckande 
verksamhet med hjälp av dokumentation 
från genomförda räddningsuppdrag, värdera 
och analysera statistikunderlaget för att 
kunna ge en bild av olycksrisker inom för-
bundet, samt visa på trender och tendenser. 
 
Databasen med händelserapporter utgör 
grunden för denna analys och tidsperioden 
för datainsamling är 1 januari 2015 - 31 de-
cember 2019.  
 
Eftersom uppgifter hämtats från räddnings-
tjänstens eget system omfattas endast de 
händelser som kommit till räddningstjäns-
tens kännedom och som har bedömts kräva 
någon form av åtgärd eller beslut inom ra-
men för räddningstjänstens uppdrag. 
 
Vid årsskiftet 2015/2016 infördes en uppda-
terad version av insatsrapporten, som samti-
digt bytte namn till händelserapport. Händel-
serapporten skiljer sig på flera punkter från 
den gamla insatsrapporten, varför över-
gången innebär ett statistikbrott att ta hän-
syn till vid analyser. Det kan finnas områden 
där skillnader i statistiken (före respektive 
efter 2015) delvis kan förklaras med sta-
tistikbrottet. Ett exempel på ett sådant om-
råde är Bostadsbränder. Sedan 2016 är även 
äldreboenden, övriga vårdboenden och elev-
/studenthem helt eller delvis inkluderade i 
verksamhetskategorin Bostad. Tidigare 
ingick Äldreboenden	(Åldringsvård) och Övrig	
vårdbyggnad istället i verksamhetskategorin 
Vård medan Elev‐/Studenthem ingick i verk-
samhetskategorin Allmän	byggnad. 

Mer information om händelserapporten finns 
på http://handelserapport.msb.se/. 
 
I rapporten används följande begrepp: 
- Småhus: Avser objektstyperna villa, rad-

hus, parhus, kedjehus och fritidshus. 
- Utbildningslokaler: Avser objektstyperna 

skola, förskola och fritidsgård. 

Resumé 2019 
2019 genomförde RSG totalt 8 951 rädd-
ningsuppdrag, vilket är färre än 2018, men 
på samma nivå som medelvärdet för de sen-
aste fem åren.  
 
Det har bland annat inträffat färre bränder 
utomhus, då vår och sommar 2019 inte har 
varit lika varm och torr som 2018. Av samma 
anledning syns även färre drunkningstillbud 
jämfört med 2018. Antalet IVPA‐uppdrag 
ökar fortsatt men antalet Hjälp	till	hemtjäns‐
ten har minskat jämfört med föregående år.  
 
Två tredjedelar av alla byggnadsbränder in-
träffar i ett bostadshus. Under året har det 
inträffat 492 bränder i bostadshus, vilket är 
en minskning jämfört med medelvärdet 
2015-2019. 
 
Under året har fyra personer omkommit vid 
fyra olika bränder, alla i bostäder. Tre inträf-
fade i lägenheter i flerbostadshus och en i en 
villa. 
 
I år har antalet bränder i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar ökat något jäm-
fört med 2018, men antalet är ungefär 
samma som medelvärdet för de senaste fem 
åren. 
 
2019 genomfördes färre räddningsuppdrag i 
samband med trafikolyckor, en minskning 
med 12 % jämfört med medelvärdet för de 
senaste fem åren.  
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Händelser under året 
En eftermiddag i februari inträffade en hän-
delse där allmänheten uppfattade att ett fordon 
försökte köra på människor, samt att skjutva-
pen fanns synligt, på Kungsportsavenyn, Göte-
borg. Vid 112-samtal till SOS blev händelsen 
kategoriserad som ”PDV-händelse” (Pågående 
Dödligt Våld). Detta innebär att SOS Alarm, en-
ligt särskild rutin, larmar polis, räddningstjänst, 
sjukvård och krisberedskap parallellt och med 
hög prioritet. Händelsen visade sig dock inte 
vara ”skarp” utan kunde avslutas efter någon 
timme. Situationen visar på den nya risk-bild 
som finns i vår omgivning och på vikten av att 
inblandade samhällsaktörer jobbar tillsam-
mans. 
 

I början av april inträffade en kraftig brand i en 
industrifastighet på Exportgatan, Hisingen. 
Branden hotade initialt att sprida sig till närlig-
gande fastigheter, men kunde begränsas, tack 
vare byggnadens konstruktion samt en omfat-
tande räddningsinsats. Branden stoppades vid 
mitten av byggnaden och därmed kunde ska-
dorna begränsas i övriga delen av fastigheten. 
 

 
 

April var även en intensiv månad med avse-
ende på terräng- och skogsbränder. Den mest 
omfattande branden inom RSG:s område inträf-
fade i Eskilsby, Härryda. RSG deltog även vid in-
satser utanför förbundsområdet, till exempel i 
Lilla Edet, där två samtidiga skogsbränder in-
träffade. Vid sådana tillfällen blir det operativa 
samarbetet inom GR extra värdefullt. Detta 
samarbete har tagit ytterligare ett steg under 
hösten då det numera är ett gemensamt opera-
tivt ledningssystem inom GR.  
 
 
 
 

 
 
 
Sommaren var med avseende på skogsbränder 
lugnare än normalt. Däremot inträffade, som 
det ofta gör under denna del av året, skyfall 
som skapade problem för infrastruktur och fas-
tigheter. I början av september fick delar av 
Kållereds köpstad samt E6:an stängas av på 
grund av omfattande översvämningar i sam-
band med kraftigt regn.  
 
En söndag i mitten på september startade en 
brand i Slottskogshallen, Göteborg. Den aktu-
ella kvällen blåste det kraftigt (upp till 25 m/s i 
byvind) vilket gjorde insatsen än mer svår att 
hantera. Räddningspersonalen lyckades för-
hindra brandspridning till närliggande fastig-
heter (bl a Slottsskogsvallen) men friidrottshal-
len gick inte att rädda. 
 
Ett garage i Landvetter började brinna i början 
av november efter en mycket kraftig explosion i 
ett fordon. Flera andra fordon skadades också 
men ingen person skadades allvarligt. Detta ut-
gör ännu ett exempel på händelse som skapar 
nya och svårbedömda risker för vår personal 
vid de olika insatssituationer som vi ställs inför. 
 
 

 
 

Under slutet av december månad uppstod en 
kraftig brand i ett flerfamiljshus på Rubingatan, 
Frölunda. Branden startade i anslutning till en 
balkong och spred sig upp till vindsutrymmet 
på fastigheten där den kunde begränsas. Rök- 
och vattenskador, av olika omfattning, drab-
bade dock många av lägenheterna i huset och 
tre personer fick föras till sjukhus.  
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Räddningsuppdrag 
2019 genomförde RSG totalt 8 951 räddnings-
uppdrag, vilket är färre än 2018 (9 315 
stycken), men på samma nivå som medelvärdet 
för de senaste fem åren (8 902 stycken). 
 

ANTAL RÄDDNINGSUPPDRAG 2019 

8 951 
 

Räddningsuppdragen delas in i kategorierna 
Olycka/tillbud, Larm	utan	tillbud och Sjukvårds‐
uppdrag/Annat	uppdrag. Tabell 1 visar antalet 
räddningsuppdrag 2019 för olika händelsety-
per inom respektive kategori.  
 
Färgerna i tabellen illustrerar avvikelser gente-
mot medelvärdet för 2015-2019. Grön är mer 

än tioprocentig minskning av räddningsupp-
drag och röd mer än tioprocentig ökning av 
räddningsuppdrag. För en mer detaljerad tabell 
över antal räddningsuppdrag, fördelat per hän-
delsetyp och år se Bilaga, Tabell A. 
 
Kategorin Olycka/tillbud innebär de tillfällen då 
räddningsstyrkan har larmats ut till, och i de 
flesta fall hanterat konsekvenserna av, händel-
ser orsakade av exempelvis bränder, trafiko-
lyckor och utsläpp av farligt ämne. Totalt stod 
denna kategori för drygt 40 % av RSG:s upp-
drag under 2019, vilket är en lägre andel än ti-
digare år. 
 
 

 

Tabell 1. Fördelning av räddningsuppdrag per händelsetyp 2019. Bilden illustrerar  
även eventuella förändringar 2019 gentemot medelvärdet för perioden 2015-2019. 

HÄNDELSETYP  2019 
Medelvärde 
2015 ‐ 2019 

Olycka/tillbud  3 915  4 346 

Brand i byggnad  779  822 

Brand, ej i byggnad  1 111  1 319 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)  1 170  1 300 

Utsläpp av farligt ämne  210  222 

Drunkning/tillbud  34  41 

Nödställd person  277  276 

Naturolycka  102  89 

Övrig händelse  232  277 

Larm utan tillbud  3 604  3 456 

Automatlarm utan brandtillbud  2 761  2 642 

Annan händelse utan risk för skada  843  814 

Sjukvårdsuppdrag/Annat uppdrag  1 139  884 

I väntan på ambulans (IVPA)  865  615 

Annan hjälp till ambulans  186  159 

Hjälp till polis  22  20 

Hiss, utan risk för personskada  12  19 

Sanering vägbana  2  2 

Hjälp till hemtjänsten  11  28 

Teknisk service  13  8 

Annat uppdrag  28  32 

Återkallades före ankomst  293  216 

TOTALT  8 951  8 902 
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Kategorin Larm	utan	tillbud, 40 % av uppdra-
gen, innefattar exempelvis obefogade automat-
larm och falsklarm. 
 
Cirka 13 % av uppdragen kategoriseras som 
Sjukvårdsuppdrag	eller	Annat	uppdrag, vilket 
innebär uppdrag som inte räknas som rädd-
ningstjänst, till exempel I	väntan	på	ambulans 
(IVPA), sanering av vägbana och hjälp till am-
bulans och polis. 
 
Utöver ovanstående rubriker finns även uppgift 
om antal avbrutna larm, det vill säga larm där 
styrkan har återkallats före ankomst till skade-
plats. 
 
Antalet Brand,	ej	i	byggnad är färre än 2018, då 
vår och sommar 2019 inte har varit lika varm 
och torr som 2018. Av samma anledning syns 
även något färre drunkningstillbud jämfört 
med 2018. Antalet IVPA‐uppdrag (Hjärtstopp-
slarm) och Annan	hjälp	till	ambulans ökar fort-
satt men antalet Hjälp	till	hemtjänsten har 
minskat jämfört med föregående år. En utförli-
gare beskrivning av detta finns under avsnittet 
Sjukvårdsuppdrag. 
 
Kategorin Naturolycka	är högre än medelvärdet 
2015-2019. Till denna kategori hör till exempel 
regnoväder och stormar. Det stora antalet 2019 
beror bland annat på skador till följd av kraf-
tiga vindar under ett dygn i mitten av septem-
ber samt ett lokalt skyfall som orsakade över-
svämningar i bostäder, Kållereds köpstad samt 
på E6:an.  
 
Vid en jämförelse månad för månad är det 
framförallt maj till juli som sticker ut, med färre 
uppdrag jämfört med 2018, samt april och au-
gusti, med fler uppdrag än 2018 (Diagram 1). 
Enligt tidigare resonemang är detta relaterat 
till vädret. 
 

 
Diagram 1. Antal räddningsuppdrag fördelat per månad, 
2019 (gul) jämfört med 2018 (grön) och medelvärdet för 
2015-2019 (orange). 

Drygt 70 % av räddningsuppdragen genomför-
des i Göteborg. Därefter följer Mölndal (9 %), 
Kungsbacka (7 %), Lerum, Härryda och Partille 
(omkring 4 % var). 70 räddningsuppdrag (mot-
svarande cirka 1 %) genomfördes i kommuner 
utanför Storgöteborgs förbundsområde, varav 
55 stycken inom GR. Detta är en ökning jämfört 
med tidigare år, vilket kan förklaras med det 
utökade samarbetet mellan räddningstjäns-
terna inom GR. (Bilaga, Tabell B) 
 
De flesta räddningsuppdragen sker under dag- 
och kvällstid, mellan klockan 08:00-21:00, med 
en tydlig topp klockan 16. (Diagram 2) 
 

 
Diagram 2. Räddningsuppdrag fördelade över dygnet. 
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Bränder 
2019 genomförde RSG totalt 1 890 räddnings-
uppdrag i samband med bränder, vilket inne-
bär ungefär hälften av kategorin Olycka/tillbud 
och 20 % av alla räddningsuppdrag. 
 

20 %  

AV RÄDDNINGSUPPDRAGEN ÄR BRÄNDER 
 

Antalet bränder 2019 är betydligt färre än 
2018 (2 331 stycken) och medelvärdet 2015-
2019 (2 141 stycken), framförallt beroende på 
färre bränder i skog och mark. Även antalet 
bränder i byggnad ligger på en lägre nivå jäm-
fört med både 2018 och medelvärdet för de 
senaste fem åren. (Bilaga, Tabell C) 
 
Antalet Brand	i	byggnad (779 stycken) var rela-
tivt jämnt fördelade över årets månader (Dia-
gram 3a). Antalet Brand,	ej	i	byggnad (1 111 
stycken) är till stor del relaterat till vädret, vil-
ket gör att antalet uppdrag inom denna kate-
gori varierar från år till år. I år har det inträffat 
färre Brand,	ej	i	byggnad än normalt under maj 
till juli. Däremot inträffade det fler bränder ut-
omhus under april jämfört med både 2018 och 
medelvärdet 2015–2019. (Diagram 3b). 
 
Bränder i persontät och/eller utrymningskri-
tisk verksamhet har minskat både jämfört med 
2018 och med medelvärdet 2015-2019. Det är 
framförallt i verksamhetstyperna kontor, re-
staurang och hotell som antalet bränder har 
minskat. 
 
Ungefär en tredjedel av det totala antalet brän-
der bedöms vara avsiktliga enligt händelserap-
porterna. Merparten sker i Göteborg där det, 

liksom förra året, syns en stor geografisk sprid-
ning av de avsiktliga bränderna (Bild 1). På 
Angereds stationsområde syns fortsatt en lägre 
nivå jämfört med 2015-2017.  
 

 
Bild 1. Avsiktliga bränder 2019 (intensitetskarta). 

RSG har de senaste åren arbetat med indikato-
rer för social oro där avsiktlig brand i skola, 
förskola och fritidsgård utgör en av flera para-
metrar. Andra indikatorer på social oro är av-
siktliga bränder i fordon, containrar och bo-
stadshus. Diagram A (Bilaga) visar alla avsikt-
liga bränder 2019 fördelat per stationsområde 
och miljö/startobjekt. 
 
Antalet bränder i personbilar ligger på en lägre 
nivå än både 2018 och de senaste fem åren, vil-
ket innebär i snitt fyra bränder per vecka. Un-
gefär 30 % förmodas vara avsiktliga. Antalet 
containerbränder ligger på motsvarande nivå 
som 2018, vilket är en fortsatt låg nivå relativt 
2015-2017. Det inträffar i snitt tre container-
bränder per vecka och ungefär 40 % förmodas 
vara avsiktliga. (Bilaga, Diagram B och C). 
 
 
 

  

 
Diagram 3a. Brand i byggnad fördelat per månad 2019 jäm-
fört med 2018 och medelvärdet för 2015-2019. 

 
Diagram 3b. Brand, ej i byggnad fördelat per månad 2019 
jämfört med 2018 och medelvärdet för 2015-2019. 



Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2019 

 

 
8 

 

Bostadsbränder 
Omkring två av tre byggnadsbränder inträffar i 
ett bostadshus. Vid årsskiftet 2015/2016 ökade 
antalet registrerade bostadsbränder markant 
(till följd av nya händelserapporten), men har 
efter det stabiliserats på ett medelvärde runt 
550 bränder per år.  
 

 
2 AV 3 BYGGNADSBRÄNDER  
INTRÄFFAR I ETT BOSTADSHUS 

 

2019 inträffade 492 bostadsbränder, det vill 
säga en minskning jämfört med medelvärdet 
2015-2019. (Diagram 4) 
 

  
Diagram 4. Antal bränder i bostadshus, 2015-2019. 

 
Majoriteten av bostadsbränderna (drygt 70 %) 
sker i flerbostadshus. (Bilaga, Tabell E). 
 
Det har inträffat färre bostadsbränder i januari, 
mars och december jämfört med hur fördel-
ningen normalt ser ut per månad (medelvärdet 
2015-2019). (Bilaga, Diagram D) 
 
Bostadsbränder inträffar oftast under eftermid-
dagen och kvällen. Årets fördelning ser an-
norlunda ut än föregående år på så sätt att det 
har inträffat jämförelsevis väldigt få bostads-
bränder klockan 16 och 20. (Diagram 5) 
 

 
Diagram 5. Bostadsbränder fördelade över dygnet. 

Merparten av bostadsbränderna inom RSG in-
träffar i Göteborg (70 %), men per 1 000 invå-
nare ligger Partille, Göteborg och Mölndal på 
ungefär samma nivå 2019 (0,6). I stadsdelarna 
Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-
Linné och Östra Göteborg syns en betydande 
minskning av antal bostadsbränder per 1 000 
invånare. (Bilaga, Tabell F och Tabell G) 
 
Omkring 15 % av bränderna i flerbostadshus 
skedde i gemensamhetsutrymmen (ej bostads-
yta) exempelvis soprum, trapphus, källare, vind 
och tvättstuga, där andelen avsiktliga bränder 
är hög. Detta är en lägre andel jämfört med 
2018 (20 %). 
 
De vanligaste kända brandorsakerna i flerbo-
stadshus är spisbränder (33 %),	fel	i	utrustning 
(10 %)	och avsiktliga	bränder	(9 %). De vanlig-
aste kända brandorsakerna i småhus är fel	i	ut‐
rustning (20 %), spisbränder (11 %) samt av‐
siktliga	bränder (5 %).  
 
Diagram 6 visar fördelningen av brandorsaker 
för alla bostadstyper 2019. 
 

 
Diagram 6. Brandorsaker vid bostadsbränder (alla  
bostadstyper) enligt RSG:s händelserapporter, 2019 

 
RSG har sedan ett par år tillbaka deltagit i den 
nationella insamlingen av data kring bostads-
bränder, Lärande	från	bostadsbränder. Utifrån 
det insamlade materialet har MSB gjort en 
första nationell analys vilken visar att: 
• Ensamstående är något överrepresenterade i 
bostadsbränder, medan sammanboende är nå-
got underrepresenterade 
• Hushåll med barn är något överrepresente-
rade när det gäller bostadsbränder, medan hus-
håll utan barn är något underrepresenterade 
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• Ensamstående saknar fungerande brandvar-
nare i större utsträckning än sammanboende 
• Hushåll utan barn saknar fungerande brand-
varnare i större utsträckning än hushåll med 
barn 
• Andelen bränder orsakade av spisen är större 
hos ensamstående än hos sammanboende 
• Andelen bränder orsakade av fel i (teknisk) 
utrustning är dock större hos sammanboende 
än hos ensamstående 
• Rökning är en vanligare brandorsak hos en-
samstående samt i hushåll utan barn 

Bränder där människor skadas 
och omkommer 
Under året har fyra personer omkommit vid 
fyra olika bränder inom förbundets område. 
Medelvärdet per år för 2015–2019 är fem per-
soner (Bilaga, Tabell D). Tre av bränderna in-
träffade i lägenheter i flerbostadshus och en i 
en villa. Tre var män och en kvinna, en i femtio-
årsåldern, övriga omkring 70 år.  
 
Två av bränderna startade i sovrum, varav en 
av okänd anledning och en i sängen, troligtvis 
till följd av rökning. En av bränderna orsakades 
troligtvis av ett fel i elektronisk utrustning och 
en förmodas ha startat i anslutning till kakelug-
nen.  
 
På nationell nivå visar preliminära siffror att 85 
personer har omkommit till följd av bränder 
under 2019, varav nästan 70 % män. Antalet är 
högre än 2018 (73 stycken), men fortsatt lägre 
än medelvärdet för perioden 2015-2019 (96 
stycken). (www.msb.se) 
 
 
 

Under året har omkring 50 personer avtrans-
porterats till vårdenhet i samband med brän-
der inom RSG:s område (enligt händelserap-
porterna), vilket är färre än 2018 (omkring 70 
stycken). 
 
Vid omkring 15 tillfällen har RSG (enligt hän-
delserapporterna) genomfört akut omhänder-
tagande åtgärder i samband med bränder. Ett 
tiotal avser livräddning genom rökdykning el-
ler utrymning via höjdfordon. Andra exempel 
på åtgärder är	kylning	av	brännskada och hjärt‐	
och	lungräddning. 

Bränder i och omkring 
utbildningslokaler 
I år har antalet bränder i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar (92 stycken) ökat 
något jämfört med 2018 (77 stycken), men an-
talet är ungefär samma som medelvärdet för de 
senaste fem åren. (Diagram 7) 
 
Den månadsvisa fördelningen av antalet brän-
der i och omkring utbildningslokaler visar på 
en stor variation från år till år. 2019 var det fler 
bränder i januari och maj jämfört med medel-
värdet 2015-2019. Jämfört med 2018 var det i 
år fler bränder under juli och augusti. (Bilaga, 
Diagram E). 
 
Bränder i och omkring utbildningslokaler in-
träffar normalt mitt på dagen eller på kvällar. 
Under 2019 har det även inträffat ett relativt 
stort antal bränder på förmiddagar, klockan 9-
11. (Bilaga, Diagram F) 
 
 
 

 
   2015  2016  2017  2018  2019 

Avsiktlig brand  30  64  65  41  54 

Övrig brand  36  44  26  35  38 

Total Summa  66  108  91  76  92 

 Diagram 7. Bränder i och omkring utbildningslokaler, 2015-2019 
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Omkring 60 % av bränderna i och omkring ut-
bildningslokaler bedöms enligt händelserap-
porterna vara avsiktliga (medel 2015-2019). 
 

 

De avsiktliga bränderna i skolor är främst ett 
problem i Göteborg. Vi ser likt föregående år att 
det är en eller flera skolor i en kommun som ut-
märker sig negativt och RSG har haft reaktiva 
förebyggande åtgärder och samverkat vid be-
hov. 
 
Tabell 2 visar utvecklingen av antal bränder i 
och omkring utbildningslokaler fördelade per 
kommun 2015-2019. Den största ökningen 
jämfört med 2018 syns i Göteborg, medan öv-
riga kommuner ligger på en relativt konstant 
nivå.  
 
Tabell 2. Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritids-
gårdar fördelade per kommun, 2015-2019. 

 
 

Bränder orsakade av levande ljus 
och fyrverkerier 
Mellan första adventshelgen och trettonhelgen 
larmades RSG till nio brandtillbud som orsakats 
av levande ljus eller tomtebloss. Detta är unge-
fär samma som föregående år (åtta stycken). 
(Bilaga, Tabell H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under samma period har minst sju incidenter 
med fyrverkerier rapporterats, jämfört med fö-
regående år då det inträffade nio händelser or-
sakade av fyrverkerier, enligt dokumentation 
av förmodad orsak i händelserapporterna.  
 

 
 
Det finns troligen ett mörkertal när det gäller 
bränder orsakade av fyrverkerier utomhus, ef-
tersom det generellt kan vara svårt att fast-
ställa orsaken till exempelvis bränder i contain-
rar, soptunnor etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

60 %  

AV SKOLBRÄNDERNA ÄR FÖRMODAT  
AVSIKTLIGA 
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Trafikolyckor 
2019 genomfördes färre räddningsuppdrag i 
samband med trafikolyckor (1 170 stycken) 
jämfört med 2018 (1 322 stycken) och me-
delvärdet för 2015-2019 (1 300 stycken). 
(Diagram 8) 
 

 

 
Diagram 8. Trafikolyckor, 2015-2019 

 

Minskningen jämfört med 2018 är genomgå-
ende för alla månader. (Bilaga, Diagram G).  
 
De flesta trafikolyckorna inträffar på Gårdas, 
Lundbys och Angereds stationsområden. 
Jämfört med 2018 har trafikolyckorna mins-
kat mest på Gårdas och Frölundas stations-
områden. 
 

RÄDDNINGSUPPDRAGEN VID TRAFIK‐
OLYCKOR HAR MINSKAT MED  

12 % 
 

Trenden sedan flera år tillbaka är att flest 
räddningsuppdrag vid trafikolyckor sker un-
der eftermiddagen med en topp vid rusnings-
trafiken runt 16-tiden. Detta stämmer även 
på siffrorna för 2019, men det går också att 
se toppar på morgonen (06-08) samt runt 
lunch (12-13). (Bilaga, Diagram H) 
 
Vid nästan 90 % av trafikolyckorna är en el-
ler flera personbilar inblandade och vid cirka 
20 % är en eller flera last- eller tankbilar in-
blandad, vilket överensstämmer med tidi-
gare år.  
 

Antalet trafikolyckor med spårbunden trafik 
(36 stycken) är något färre än föregående år 
(48 stycken). 

Sjukvårdsuppdrag 
Under de senaste åren har det skett ett antal 
avtalsförändringar, med avseende på IVPA- 
och sjukvårdsuppdrag, som påverkar statisti-
ken. Efter 2015 syns en minskning som är 
kopplad till avtalsförändringen gällande 
IVPA-uppdrag i Södra Skärgården (från 1 
februari 2016). Från och med 1 juli 2017 har 
RSG ett nytt avtal med Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset avseende Hjärtstoppslarm	
(IVPA‐avtal). Detta avtal gäller för Göteborg, 
Mölndal, Härryda och Partille kommun.  

Denna avtalsförändring gav inget utslag i sta-
tistiken för 2017, men 2018 syntes en tydlig 
ökning av antalet IVPA‐uppdrag (773 
stycken). En ökning som har fortsatt under 
2019, då det har genomförts 865 uppdrag. 
(Diagram 9) 

 

 
Diagram 9. Sjukvårdsuppdrag, 2015-2019 

Utvecklingen inom detta område följs nog-
grant upp av förbundet. Fortsatta diskussion-
er förs också med övriga sjukvårdshuvud-
män (inom RSG:s område) kopplat till fram-
tida utformning av avtal. 
 
Under 2019 har uppdragstypen Hjälp	till	
hemtjänst minskat med mer än 60 % jämfört 
med 2018. Det större antalet 2018 beror 
framförallt på flera återkommande uppdrag 
på ett par olika adresser. 
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Drunkning och drunk‐
ningstillbud 
Under året har RSG genomfört 34 räddnings-
uppdrag i samband med drunkning eller 
drunkningstillbud. Enligt händelserappor-
terna har två personer omkommit i samband 
med dessa uppdrag. Motsvarande siffror för 
2018 är 48 räddningsuppdrag och sex 
stycken omkomna. Vid fem tillfällen (enligt 
händelserapporterna) har räddningstjänsten 
genomfört akut omhändertagande åtgärder i 
samband med drunkningstillbud. 
 
Svenska Livräddningssällskapets nationella 
statistik visar preliminärt att 57 personer 
har omkommit i drunkningsolyckor under 
2019 (till och med november), vilket är be-
tydligt färre än under samma period 2018, 
då totalt 128 personer omkom. Det lägre an-
talet 2019 beror framförallt på att vår och 
sommar inte har varit lika varma som 2018.  

Insatser i samband med 
självmord och själv‐
mordsförsök 
Räddningstjänsten genomför varje år ett an-
tal räddningsuppdrag i samband med själv-
mord och självmordsförsök. Enligt RSG:s 
händelserapporter var antalet uppdrag i år 
146 stycken. Medelvärdet för de senaste åren 
är drygt 130 per år. Dessa siffror är troligtvis 
i underkant, då även andra händelsetyper 
ibland kan orsakas av självmord och själv-
mordsförsök, till exempel trafikolyckor, 
bränder och sjukvårdsuppdrag.  
 
När det gäller självmord och självmordsför-
sök vid de tre högbroarna inom förbundsom-
rådet (Älvsborgsbron, Angeredsbron och 
Göta älvbron) visar insatsstatistiken att RSG 
genomför omkring 50 insatser per år (medel-
värde 2015-2019) i samband med hopp och 
hot om hopp från högbro. Sedan 2018 syns 
en minskning och i år har det genomförts 33 
uppdrag. 

 
Sedan 2018 har det dock noterats ett något 
större antal räddningsuppdrag i samband 
med självmord och självmordsförsök i anslut-
ning till andra typer av broar/vägavsnitt än 
högbroarna, till exempel trafikmot, vägbroar 
och gångbroar över motorväg och leder.  
 
Under juni och juli 2019 genomfördes fler 
räddningsuppdrag i samband med självmord 
och självmordsförsök jämfört med 2018. Ök-
ningen är inte relaterad till hopp och hot om 
hopp från högbroarna, utan till andra miljöer 
såsom exempelvis spårområden och i bostä-
der. 
 
Under första kvartalet 2019 färdigställdes 
nya hoppskydd på Älvsborgsbron. RSG deltar 
fortsatt i Trafikverkets arbete med att följa 
upp effekten av nya hoppskydd/staket på 
högbroar.  

Automatlarm 
Under året har det inkommit totalt 3 036 
automatiska brand- och sprinklerlarm i för-
bundet. Av det totala antalet larm har 241 
stycken varit befogade vilket är en liten 
minskning jämfört med föregående år. (Dia-
gram 10). 
 
Drygt 90 % av de automatiska brand- och 
sprinklerlarmen är obefogade. De vanligaste 
kända orsakerna till obefogade larm är oakt-
samhet vid matlagning och hantverkare. 
 

 
Diagram 10. Automatiska brand- och sprinklerlarm, 2015-
2019 
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Olycksutredning & Analys

Händelserapporter och  
utvärderingar 
Sedan 2012 är det möjligt för våra rapportskri-
vare att skapa en eller flera utvärderingar 
kopplat till varje räddningsuppdrag. Dessa ut-
värderingar används i förbundets interna ut-
vecklingsarbete och innehållet i händelserap-
porter och utvärderingsflikar förmedlas regel-
bundet till ansvariga inom förbundet. 
 
2019 registrerades 811 stycken utvärderings-
poster och de är fördelade enligt följande: Före-
byggande insatser (inklusive Automatlarm) 66 
%, Räddningsinsats 18 %, Fordon/Utrustning 
15 % och Övrigt 1 %. 
 
Under 2019 har drygt 200 händelserapporter 
efterfrågats och lämnats ut till andra myndig-
heter, företag, media och privatpersoner. 

Olycksutredning 
Vid olyckor som kan förväntas ge organisat-
ionen speciella kunskaper och erfarenheter,  
kompletteras händelserapporten med en 
olycksutredning. Olycksutredningarna ska ut-
formas efter ett muntligt eller skriftligt upp-
drag med syfte och frågeställningar. Förslag på 
innehåll till olycksutredningar är välkomna 
från alla inom organisationen. 
 
Under 2019 har följande fem olycksutredningar 
avslutats (datum anger när händelsen inträf-
fade): 
 

2018‐08‐30 
Dödsbrand, Kryssdäcket, Göteborg 
2018‐11‐30 
Dödsbrand, Karl Johansgatan, Göteborg  
2019‐01‐21 
Dödsbrand, Pianogatan, Göteborg 
2019‐02‐18 
Faktainsamling: Misstänkt PDV‐händelse, Göteborg 
2019‐04‐16 
Dödsbrand, Lövskogsgatan, Göteborg 

 
 
 
 

Utöver dessa pågår arbetet med tre utred-
ningar från händelser som inträffade under 
2019 (datum anger när händelsen inträffade): 
 

2019‐09‐15 
Brand i byggnad, Slottsskogshallen, Göteborg 
2019‐09‐20 
Dödsbrand, Ödmansgatan, Göteborg 
2019‐11‐28 
Dödsbrand, Lottas väg, Lerum 

 
Utredningarna har redovisats internt via bland 
annat mail och interna hemsidan, samt presen-
terats för berörda i olika mötesforum. Utred-
ningar skickas även till externa myndigheter, 
organisationer och andra intressenter, såsom 
MSB, Trafikverket och fastighetsägare. 

Presentationsmöte 
Ou&A genomför varje år ett presentationsmöte, 
där aktuella utredningar, statistiksammanställ-
ningar och andra relevanta erfarenheter redo-
visas och diskuteras. Tanken är att sprida erfa-
renheter och skapa möjlighet till dialog i syfte 
att verka för en lärande organisation. Till dessa 
möten bjuds alla i organisationen in. Även ex-
terna personer kan bjudas in för att utveckla 
och inspirera. Presentationsmötena filmas och 
tillgängliggörs via Insidan. 
 
Årets möte i februari innehöll följande delar: 
- Statistik över genomförda räddningsupp-

drag 2018 och aktuella olycksutredningar. 
- TEMA:	Brand	i	bostad	

o Forskningsprojekt: Bostadsbränder 
i storstadsområden (Malmö Högs-
kola) 

o RSG:s arbete med strategin ”Brand-
skydd i bostad” 

o Brandförebyggande arbete hos Bo-
stads AB Poseidon 

Sakkunnigutlåtanden 
Under 2019 har RSG upprättat och lämnat ut 
32 stycken sakkunnigutlåtanden till Polis och 
åklagare angående risk för spridning av brand 
och rök (44 stycken 2018).  
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Bilaga: Tabeller och diagram 
 
Tabell A. Räddningsuppdrag fördelade per händelsetyp, 2015-2019 

HÄNDELSETYP  2015  2016  2017  2018  2019 

Olycka/tillbud  4 485  4 568  4 244  4 516  3 915 

Brand i byggnad  772  856  845  856  779 

Brand, ej i byggnad  1 393  1 409  1 207  1 475  1 111 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)  1 305  1 358  1 347  1 322  1 170 

Utsläpp av farligt ämne  208  250  208  234  210 

Drunkning/tillbud  36  50  36  48  34 

Nödställd person  251  291  292  269  277 

Naturolycka  174  43  76  51  102 

Övrig händelse  346  311  233  261  232 

Larm utan tillbud  3 334  3 295  3 555  3 493  3 604 

Automatlarm utan brandtillbud  2 467  2 559  2 772  2 650  2 761 

Annan händelse utan risk för skada  867  736  783  843  843 

Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag  1 038  560  615  1 066  1 139 

IVPA  714  351  373  773  865 

Annan hjälp till ambulans  177  122  132  180  186 

Hjälp till polis  28  18  15  15  22 

Hiss, utan risk för personskada  38  7  14  26  12 

Sanering vägbana  4  1  2  3  2 

Hjälp till hemtjänsten  39  20  38  31  11 

Teknisk service  5  4  8  8  13 

Annat uppdrag  33  37  33  30  28 

Återkallades före ankomst  65  285  199  240  293 

TOTALT  8 922  8 708  8 613  9 315  8 951 

 
 
Tabell B. Räddningsuppdrag fördelade per kommun, 2015-2019 

KOMMUN  2015  2016  2017  2018  2019 

Göteborg  6 494  6 352  6 296  6 703  6 380 

Härryda  375  400  371  399  373 

Kungsbacka  610  611  567  641  640 

Lerum  421  395  387  431  387 

Mölndal  669  598  634  743  772 

Partille  325  307  317  341  329 

Övriga  28  45  41  57  70 

TOTALT  8 922  8 708  8 613  9 315  8 951 

 
 
Tabell C. Bränder, 2015-2019 

  2015  2016  2017  2018  2019 

Brand i byggnad  772  856  845  856  779 

Brand, ej i byggnad  1 393  1 409  1 207  1 475  1 111 

TOTALT  2 165  2 265  2 052  2 331  1 890 
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Diagram A. Avsiktliga bränder 2019 fördelat per stationsområde och på kategorier skola, bostad, container, personbil, 
skog/mark och övrigt. I övrigt ingår bl a avsiktliga bränder i moped/båt, papperskorg, kabelbränning etc. 

 
 

 
Diagram B. Bränder i personbilar, 2015-2019 
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Diagram C. Bränder i sopcontainer och återvinningscontainer, 2015-2019 

 
 
Tabell D. Omkomna personer i bränder inom RSG, 2015-2019 

ANTAL  2015  2016  2017  2018  2019 

Omkomna i bränder  4  6  7  4  4 

 
 
Tabell E. Bostadsbränder fördelade per bostadstyp, 2015-2019 

BOSTADSTYP  2015  2016  2017  2018  2019 

Flerbostadshus  339  397  406  410  358 

Parhus, radhus, kedjehus  21  38  30  21  25 

Villa  82  97  83  95  86 

Fritidshus  7  8  8  8  6 

Annan bostadstyp  15  19  14  11  17 

TOTALT  464  559  541  545  492 

 
 
Tabell F. Bostadsbränder fördelade per kommun, 2015-2019 

KOMMUN  2015  2016  2017  2018  2019 

Göteborg  357  409  431  401  342 

Härryda  14  26  18  19  18 

Kungsbacka  27  39  31  43  45 

Lerum  21  24  11  17  16 

Mölndal  25  36  30  44  40 

Partille  18  21  17  19  24 

Övriga  2  4  3  2  7 

TOTALT  464  559  541  545  492 
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Tabell G. Bostadsbränder per 1 000 invånare, fördelat per kommun och stadsdel (Göteborg), 2015-2019  
Siffran för hela Sverige är hämtad från MSB (ida.msb.se).  

KOMMUN/Stadsdel  2015  2016  2017  2018  2019 

Göteborg  0,68  0,73  0,76  0,7  0,59 

Angered  1,33  1,23  1,61  1,12  0,87 

Askim‐Frölunda‐Högsbo  0,84  0,72  0,68  0,63  0,38 

Centrum  0,61  0,59  0,57  0,7  0,68 

Lundby  0,74  0,52  0,66  0,65  0,62 

Majorna‐Linné  0,69  0,83  0,72  0,6  0,47 

Norra Hisingen  0,44  0,5  0,47  0,56  0,52 

Västra Göteborg  0,28  0,6  0,53  0,47  0,52 

Västra Hisingen  0,5  0,69  0,73  0,42  0,42 

Örgryte‐Härlanda  0,56  0,61  0,51  0,74  0,62 

Östra Göteborg  0,85  1,12  1,28  1,21  0,87 

Härryda  0,38  0,7  0,48  0,5  0,47 

Kungsbacka  0,34  0,48  0,38  0,52  0,53 

Lerum  0,6  0,59  0,26  0,4  0,38 

Mölndal  0,49  0,56  0,45  0,65  0,58 

Partille  0,51  0,56  0,45  0,49  0,61 

                 

RSG  0,61  0,68  0,65  0,65  0,57 

                 

Sverige  0,61  0,68  0,68  0,71  N/A 

 
 

 

 
Diagram D. Bostadsbränder, fördelat per månad. 2019 jämfört med 2018 samt medelvärdet för 2015-2019. 
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Tabell H. Bränder och brandtillbud orsakade av levande ljus, 1:a adventshelgen till trettonhelgen, 2015-2020 

ANTAL  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020 

Brandtillbud med levande 
ljus och tomtebloss 

10  14  6  8  9 

 
 
 

 

 
Diagram E. Bränder i och omkring utbildningslokaler, fördelade per månad. 2019 jämfört med 2018 samt medelvärdet för 
2015-2019. 

 
 

 
Diagram F. Bränder i och omkring utbildningslokaler fördelade över dygnet. 2019 jämfört med medelvärdet för 2015-2019. 
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Diagram G. Trafikolyckor fördelade per månad. 2019 jämfört med 2018 samt medelvärdet för 2015-2019. 

 
 
 

 
Diagram H. Trafikolyckor fördelade över dygnet 2019 jämfört med medelvärdet för 2015-2019 


