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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 sam-
manställning. På detta sätt skapas underlag till 
en nationell databas med statistikuppgifter från 
alla kommuner och räddningstjänster i Sverige 
(IDA, http://ida.msb.se). 
 
Syftet med denna rapport är att sammanställa 
uppgifter om förbundets utryckande verksam-
het med hjälp av dokumentation från genom-
förda räddningsuppdrag, värdera och analysera 
statistikunderlaget för att kunna ge en bild av 
olycksrisker inom förbundet, samt visa på tren-
der och tendenser. 
 
Databasen med händelserapporter utgör grun-
den för analysen och tidsperioden för datain-
samling är 1 januari 2016 - 31 december 2020.  
Eftersom uppgifter hämtats från räddnings-
tjänstens eget system omfattas endast de hän-
delser som kommit till räddningstjänstens kän-
nedom och som har bedömts kräva någon form 
av åtgärd eller beslut inom ramen för rädd-
ningstjänstens uppdrag. 
 
I rapporten används begreppet Småhus som av-
ser objektstyperna villa, radhus, parhus, kedje-
hus och fritidshus. 

Resumé 2020 
2020 genomförde RSG totalt 8 099 räddnings-
uppdrag, vilket är betydligt färre än både 2019 
och medelvärdet för de senaste fem åren.  
 
Antalet räddningsuppdrag har påverkats av 
den rådande pandemin och sedan början av 
april till september syns ett lägre antal rädd-
ningsuppdrag jämfört med medelvärdet. Det 
har bland annat inträffat betydligt färre trafiko‐
lyckor samt färre automatlarm	utan	brandtill‐
bud. Det syns även ett minskat antal bränder	ut‐

omhus, vilket delvis skulle kunna bero på mins-
kad rörelse och aktivitet i samhället i samband 
med att pandemin bröt ut.  
 
Inom stadsdelen Östra Göteborg har antalet av-
siktliga bränder mer än halverats jämfört med 
medelvärdet. I stadsdelen Lundby har antalet 
dock ökat på grund av ett flertal anlagda brän-
der i området Brämaregården, bland annat 
i/vid ett bullerplank.  

 
Sjukvårdsuppdragen ligger på ungefär samma 
nivå som 2019, men Annan	hjälp	till	ambulans 
har ökat markant. 

 
I år syns även fler Naturolyckor jämfört med 
medelvärdet. Dessa utgörs framförallt av rädd-
ningsuppdrag i samband med stormskador un-
der februari och mars 2020. 

 
Två tredjedelar av alla byggnadsbränder in-
träffar i ett bostadshus. Inom RSG:s förbunds-
område var det totala antalet bostadsbränder 
491, vilket är jämförbart med 2019 

 
Under året har fyra personer omkommit vid 
fyra olika bränder inom förbundets område. 
Två av bränderna inträffade i lägenheter i fler-
bostadshus och två i småhus. 

 
Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor 
och fritidsgårdar har minskat betydligt i år (48 
stycken) och är den lägsta nivån sedan 2015. 

 
Trafikolyckor är en av de händelsetyper som 
har minskat mest i år, 30 % jämfört med me-
delvärdet 2016-2020. Det lägre antalet är fram-
förallt en följd av en minskad trafikintensitet i 
samband med rådande pandemi, men det syns 
även ett lägre antal i början av året, då pande-
min ännu inte hade brutit ut. 
 
Automatlarm	utan	brandtillbud är en annan 
händelsetyp som har minskat under rådande 
pandemi, framförallt mellan april och augusti. 
En förklaring kan vara att flera verksamheter 
med automatiska larmanläggningar (t ex gym-
nasieskolor) har varit stängda eller delvis 
stängda under perioden. 



Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2020 

 

 
4 

 

Händelser under året 
Under det speciella året 2020 har Corona-viru-
set påverkat RSG likväl som samhället i stort. 
Från slutet av februari månad har organisat-
ionen haft igång olika funktioner och grupper 
som arbetat med att samordna och planera för 
att minska de negativa effekterna av viruset. 
Arbetet har både skett inom förbundet och ihop 
med andra aktörer inom regionen. Detta har 
hjälpt till att kunna upprätthålla full kapacitet 
på den utryckande verksamheten och därige-
nom kunna utföra räddningsuppdrag enligt nå-
gorlunda normala rutiner under året.  
 
Under våren inträffade två större bränder hos 
andra räddningstjänster inom Göteborgsreg-
ionen (GR), vilket gjorde att RSG blev involve-
rade med ett flertal enheter och ledningsresur-
ser. Dels inträffade en brand på ett returpap-
perslager i Lilla Edet och någon månad senare 
en brand i processanläggningen vid en kemiin-
dustri i Stenungssund. Vid båda dessa tillfällen 
kunde den gemensamma ledningsorganisat-
ionen konstatera att det uppstartade operativa 
samarbetet inom GR (hösten 2019) skapar för-
utsättningar för att klara både enskilt stora in-
satser och flertalet parallella insatser inom reg-
ionen. 
 
Veckan efter midsommar inträffade en an-
norlunda brand i Älvsborgshamnen. Det var en 
trailer som fattade eld på en uppställningsplats 
i hamnområdet. Brandförloppet blev häftigt 
och till slut var det 17 trailers som brann med 
kraftig rökutvecklingen som följd. Flertalet av 
vagnarna var fullastade med olika typer av 
gods. 
 

 

 
I början av september inträffade en tågurspår-
ning på Sävenäs rangerbangård med kollision 
som följd mellan vagnar lastade med farliga 
ämnen. Vid detta tillfälle var vagnar med 
mycket brandfarlig, giftig och oxiderande äm-
nen inblandade (Etylenoxid och Väteperoxid). 
Efter noggrann genomgång av skadeplatsen 
och de inblandade vagnarna kunde bärgnings-
arbete inledas och vagnarna försiktigt separe-
ras från varandra. Händelsen väckte stor upp-
märksamhet i media då bland annat VMA sän-
des ut via radio och sms i området. Tyvärr har 
det inträffat olika incidenter/olyckor ett flertal 
gånger de senaste åren. Detta skapar utma-
ningar i flera avseenden då stadsbebyggelsen 
och rangerbangården finns nära varandra.  
 

 
 
Under slutet av september inträffade en omfat-
tande brand i en industrifastighet i Bergsjön. På 
grund av fastighetens konstruktion blev bran-
den svårsläckt och därmed även resurskrä-
vande. Detta medförde att insatsen kunde av-
slutas först efter två dygns arbete på platsen. 
Inga personer kom till skada vid händelsen. 
 
På årets näst sista dag fick RSG en förfrågan om 
att hjälpa till vid det omfattande jordskred som 
inträffade i Gjerdrum, Oslo. Det var den sär-
skilda NUSAR-funktionen (avtalsresurs med 
MSB) på Mölndals brandstation som efterfråga-
des för att kunna söka efter saknade personer 
ute i skredområdet. Förbundet svarade ja på 
norrmännens förfrågan och redan samma kväll 
åkte enheten tillsammans med en av förbun-
dets insatsledare iväg mot Norge.  
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Räddningsuppdrag 
2020 genomförde RSG totalt 8 099 räddnings-
uppdrag, vilket är betydligt färre än både 2019 
(8 953 stycken) och medelvärdet för de senaste 
fem åren (8 738 stycken). 
 

ANTAL RÄDDNINGSUPPDRAG 2020 

8 099 
 

Av dessa räddningsuppdrag har omkring 1 % 
(76 stycken) genomförts utanför RSG:s för-
bundsområde, varav merparten inom GR (60 
stycken). Detta är en ökning jämfört med me-
delvärdet, vilket kan förklaras med det utökade 
samarbetet mellan räddningstjänsterna inom 
GR.  
 
I den fortsatta statistikanalysen ingår endast de 
räddningsuppdrag som genomförts inom RSG:s 
förbundsområde. 
 
Inom RSG:s geografiska område har det under 
året genomförts 8 023 räddningsuppdrag. Ett 
trettiotal av dessa räddningsuppdrag har han-
terats självständigt av annan räddningstjänst 
inom ramen för avtalet om gränslös räddnings-
tjänst inom GR. 
 
Räddningsuppdragen delas in i kategorierna 
Olycka/tillbud, Larm	utan	tillbud och Sjukvårds‐
uppdrag	och	Annat	uppdrag. Tabell 1 visar an-
talet räddningsuppdrag 2020 för olika hän-
delsetyper inom respektive kategori.  
 
Färgerna i tabellen illustrerar avvikelser gente-
mot medelvärdet för 2016-2020. 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 44 % av RSG:s uppdrag un-
der 2020, vilket är jämförbart med tidigare år. 
 
Kategorin Larm	utan	tillbud, 40 % av uppdra-
gen, innefattar exempelvis obefogade automat-
larm och falsklarm. 
 
Omkring 11 % av uppdragen kategoriseras som 
Sjukvårdsuppdrag, vilket innebär händelsety-
perna Hjärtstoppslarm och Annat	sjukvårdslarm 
(enligt IVPA-avtal).  
 
Cirka 4 % av uppdragen kategoriseras som An‐
nat	uppdrag, vilket innebär uppdrag som inte 
räknas som räddningstjänst, till exempel sane‐
ring	av	vägbana och hjälp	till	ambulans och po‐
lis. 
 
Utöver ovanstående kategorier finns även upp-
gift om antal avbrutna larm, det vill säga larm 
där alla räddningstjänstens resurser har åter-
kallats före ankomst till skadeplats. 
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Tabell 1. Fördelning av räddningsuppdrag per händelsetyp 2020, RSG. Bilden illustrerar  
även eventuella förändringar 2020 gentemot medelvärdet för perioden 2016-2020. 

HÄNDELSETYP  2020 
Medelvärde 
2016 ‐ 2020 

Olycka/tillbud  3 517  4 123 

Brand i byggnad  735  810 

Brand i skog eller mark  343  368 

Brand i fordon/fartyg  284  351 

Brand i avfall/återvinning  235  317 

Annan brand  167  203 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)  930  1 218 

Utsläpp av farligt ämne  202  219 

Drunkning/tillbud  34  36 

Nödställd person  264  277 

Naturolycka  101  74 

Övrig händelse  222  250 

Larm utan tillbud  3 146  3 418 

Automatlarm utan brandtillbud  2 369  2 622 

Annan händelse utan risk för skada  777  796 

Sjukvårdsuppdrag  855  643 

Hjärtstoppslarm/IVPA*  855  643 

Annat uppdrag  300  261 

Annan hjälp till ambulans  232  170 

Hjälp till polis  23  17 

Hiss, utan risk för personskada  5  13 

Sanering vägbana  2  2 

Hjälp till hemtjänsten  11  22 

Teknisk service  10  8 

Annat uppdrag  17  29 

Återkallades före ankomst  205  235 

TOTALT  8 023  8 680 

* Sedan 2016 har det skett ett flertal avtalsförändringar med avseende på IVPA, vilket  
gör att en jämförelse med medelvärdet 2016-2020 är missvisande. 

 
 
Antalet räddningsuppdrag har påverkats av 
den rådande pandemin och sedan början av 
april till september syns ett lägre antal rädd-
ningsuppdrag jämfört med medelvärdet under 
samma period 2016-2020. (Figur 1) 
 

 
Figur 1. Antal räddningsuppdrag fördelat per månad, 2020 jämfört 
med 2019 och medelvärdet för 2016-2020, RSG. 

Det har bland annat inträffat betydligt färre tra‐
fikolyckor samt färre automatlarm	utan	brand‐
tillbud. Det syns även ett minskat antal bränder	
utomhus. 

 
Sjukvårdsuppdragen ligger på ungefär samma 
nivå som 2019, men Annan	hjälp	till	ambulans 
har ökat markant.  

 
I år syns även fler Naturolyckor jämfört med 
medelvärdet. Dessa utgörs framförallt av rädd-
ningsuppdrag i samband med stormskador un-
der februari och mars 2020. 
 
Drygt 70 % av räddningsuppdragen genomför-
des i Göteborg. Därefter följer Mölndal och 
Kungsbacka (8 % vardera), Lerum (5 %), Här-
ryda (4 %) och Partille (3 %).  
 
Det minskade antalet räddningsuppdrag 2020 
syns i alla kommuner utom Lerum, där det 
istället har ökat med 5 %. Ökningen utgörs 
bland annat av fler automatlarm	utan	brandtill‐
bud, bostadsbränder (i villor, där bland annat 
orsaken blixtnedslag är högre än föregående 
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år) och stormskador. Det större antalet auto-
matlarm beror framförallt på återupprepade 
larm på några verksamheter. 7-8 verksamheter 
står för nästan hälften av automatlarmstillbu-
den. (Bilaga, Tabell B) 
 
De flesta räddningsuppdragen sker under dag- 
och kvällstid, mellan klockan 08:00-22:00, nor-
malt med en tydlig topp klockan 16. Under 
2020 syns ett minskat antal under de timmar 
då det normalt inträffar många trafikolyckor 
och automatlarm utan brandtillbud. (Figur 2) 
 

 
Figur 2. Räddningsuppdrag fördelade över dygnet, 2020 jämfört 
med medelvärdet för 2016-2020, RSG. 

 

Responstid 
Begreppet responstid avser tiden från första 
larmsamtal (112-samtal) till dess att den första 
räddningsresursen anländer till olycksplatsen.  
 
RSG ska kontinuerligt arbeta för att minimera 
responstiden vid räddningsinsatser, i syfte att 
begränsa skador på människor, egendom och 
miljö. För tidskritiska livräddande räddningsin-
satser ses det särskilt viktigt då tid kan vara di-
rekt avgörande för möjligheten att rädda liv. De 
tidskritiska livräddande händelsetyper som av-
ses är brand	i	byggnad, trafikolyckor samt 
drunkningsolyckor. 
 
RSG:s målsättningar för responstid (dnr 
0127/19) är enligt följande: 
 
RSG	räddar	liv	genom	att	placera	operativa	re‐
surser	så	att	förutsättningarna	att	vara	på	plats	
så	snabbt	som	möjligt	ökar	vid	tidskritiska	liv‐
räddande	räddningsinsatser.	

 
1) Vid tidskritiska livräddande räddningsin-

satser inom RSG:s förbundsområde ska 
a) medelresponstiden understiga 11 mi-

nuter. 
b) responstiden understiga 16 minuter i 

90 % av fallen.  
 
RSG	säkerställer	en	grundläggande	skyddsnivå	
genom	att	placera	operativa	resurser	så	att	åt‐
gärder	på	olycksplats	vid	räddningsinsats	kan	
påbörjas	inom	godtagbar	tid.	
 
2) Vid räddningsinsatser inom RSG:s för-

bundsområde ska 
- responstiden i 95 % av fallen inte över-

stiga 25 minuter på platser med fast 
vägförbindelse. 

 
 
För 2020 ser uppföljningen av ovan målsätt-
ningar ut enligt följande: 
 
1) Tidskritiska livräddande räddningsinsatser 

inom RSG: 
a) medelresponstiden var 10:08	minuter. 
b) responstiden var under 16 minuter i	91	

% av fallen.  
 

2) Räddningsinsatser (LSO-uppdrag) inom 
RSG: 
- responstiden var maximalt 25 minuter i 

97	% av fallen. 
 
Utvecklingen av responstiden och dess olika 
tidskomponenter följs kontinuerligt upp av för-
bundet. Det ska även ske en systematisk upp-
följning av räddningsinsatser med avvikande 
responstider för att skapa en bild av vilka egen-
skaper dessa insatser har och därmed möjlig-
göra åtgärder för att korta responstiderna. Ut-
vecklingen av detta arbete har påbörjats, till-
sammans med arbete att förbättra förutsätt-
ningarna för kvalitativ dokumentation och upp-
följning av responstiden. 
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Bränder 
2020 genomfördes totalt 1 764 räddningsupp-
drag i samband med bränder inom RSG, vilket 
innebär ungefär hälften av kategorin 
Olycka/tillbud och 20 % av alla räddningsupp-
drag. 
 

20 %  

AV RÄDDNINGSUPPDRAGEN ÄR BRÄNDER 
 

Antalet bränder 2020 är färre än 2019 (1 872) 
och medelvärdet 2016-2020 (2 049). Det gäller 
för både Brand	i	byggnad (735) och Brand	ut‐
omhus (1 029). (Bilaga, Tabell C) 
 
Antalet Brand	i	byggnad var något högre än me-
delvärdet i maj, men betydligt lägre i både janu-
ari, maj och juli. (Figur 3). Bränder i persontät 
och/eller utrymningskritisk verksamhet har 
ökat jämfört med 2019, då antalet var ovanligt 
lågt. Jämfört med medelvärdet 2016-2020 lig-
ger antalet på en relativt normal nivå. Det är 
framförallt i verksamhetstyperna kontor (29 
stycken) och restaurang (18 stycken) som anta-
let har ökat jämfört med 2019. Bränder i hotell 
och pensionat har två år i rad legat på samma 
låga nivå (8-9 per år).  

 

 
Figur 3. Brand i byggnad fördelat per månad 2020 jämfört  
med 2019 och medelvärdet för 2016-2020, RSG. 

 
Det är normalt att antalet uppdrag i kategorin 
Brand	utomhus varierar från år till år, då dessa 
bränder är relaterade till vädret och ibland 
även till periodvisa lokala oroligheter. Minsk-
ningen i år har troligtvis också ett samband 
med pandemins effekter.	I år har det inträffat 
färre bränder utomhus än normalt i april och 
juli. Däremot inträffade det fler bränder utom-
hus i augusti jämfört med både 2019 och me-
delvärdet 2016–2020. (Figur 4) 
 

 

 
Figur 4. Brand, ej i byggnad fördelat per månad 2020 jämfört 
med 2019 och medelvärdet för 2016-2020, RSG. 

Sedan bytet till den nya händelserapporten 
2016 delas kategorin Brand	utomhus upp i fyra 
olika underkategorier; Brand	i	skog	och	mark, i	
fordon/fartyg, i	avfall/återvinning samt Annan	
brand. Jämfört med medelvärdet 2016-2020 
har antalet minskat inom alla dessa underkate-
gorier. Jämfört med 2019 syns en marginell ök-
ning inom kategorin Brand	i	skog	och	mark, me-
dan övriga har minskat. 
 
Ungefär en fjärdedel av det totala antalet brän-
der har bedömts vara avsiktliga enligt händel-
serapporterna (14 % av Brand	i	byggnad och 
33 % av Brand	utomhus). Detta är en minskning 
jämfört med tidigare år. Merparten sker i Göte-
borg med en relativt stor geografisk spridning 
(Figur 5).  
 

 
Figur 5. Avsiktliga bränder 2020 (intensitetskarta). 

 
I år syns dock en ökning i stadsdelen Lundby 
till följd av ett flertal anlagda bränder i området 
Brämaregården, bland annat i/vid ett buller-
plank (Figur 6). I stadsdelen Östra Göteborg 
har antalet avsiktliga bränder mer än halverats 
jämfört med medelvärdet 2016-2019 och i 
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Angered syns en fortsatt låg nivå jämfört med 
medelvärdet.  
 

 
Figur 6. Under augusti anlades ett flertal bränder i/vid ett  
bullerplank i Brämaregården. 

 

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. Figur A (Bilaga) visar alla avsiktliga 
bränder 2020 fördelat per stationsområde och 
miljö/startobjekt. 
 
Antalet bränder i personbilar ligger på motsva-
rande antal som 2019, vilket är en fortsatt låg 
nivå relativt medelvärdet 2016-2020. Det in-
träffar cirka fyra bränder i personbil per vecka, 
varav minst 30 % förmodas vara avsiktliga en-
ligt händelserapporterna. Antalet container-
bränder ligger på omkring tre per vecka, vilket 
är en lägre nivå än medelvärdet för de senaste 
fem åren. Minst 40 % förmodas vara avsiktliga 
enligt händelserapporterna. (Bilaga, Figur B 
och C). 

Bostadsbränder 
Inom RSG:s förbundsområde var det totala an-
talet bostadsbränder 491 vilket är jämförbart 
med 2019 (Figur 7). Totalt sett har RSG åkt på 
något fler bostadsbränder i år jämfört med fö-
regående år, men ökningen beror framförallt på 
att RSG har varit involverade i fler räddnings-
uppdrag i samband med bostadsbränder även 
inom övriga GR-kommuner.  
 

 
2 AV 3 BYGGNADSBRÄNDER  
INTRÄFFAR I ETT BOSTADSHUS 

 

 

 
Figur 7. Antal bränder i bostadshus per bostadstyp, 2016-
2020, RSG. 

Majoriteten av bostadsbränderna (70 %) sker i 
flerbostadshus, men sedan 2018 har antalet 
bränder i flerbostadshus minskat med drygt 15 
%. Jämfört med 2019 har antalet bränder i 
småhus ökat (framförallt i Lerums kommun). 
(Bilaga, Tabell E) 
 
Under 2020 har det inträffat färre bostadsbrän-
der i januari, juli och december jämfört med 
hur fördelningen normalt ser ut per månad 
(medelvärdet 2016-2020) och fler i april. (Bi-
laga, Figur D) 
 
Bostadsbränder inträffar oftast under eftermid-
dagen och kvällen. Det minskade antalet bo-
stadsbränder 2020 syns främst mellan klockan 
15-19, medan bränderna runt klockan 21 har 
ökat. (Figur 8) 
 

 
Figur 8. Bostadsbränder fördelade över dygnet, RSG. 

Merparten av bostadsbränderna inom RSG in-
träffar i Göteborg (75 %), som har cirka 0,6 
bränder per 1 000 invånare. Lerum, Partille och 
Kungsbacka ligger på omkring 0,5 per 1 000 in-
vånare, vilket innebär en ökning för Lerum. 
Härryda och Mölndal ligger på cirka 0,3.  
 
Förra årets minskning av antalet bostadsbrän-
der per 1 000 invånare inom stadsdelarna 
Angered och Östra Göteborg kvarstår. Inom 
stadsdelen Västra Hisingen har det däremot 
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skett en ökning jämfört med de senaste två 
åren. Jämfört med 2019 är det framförallt spis-
relaterade bränder i Norra Biskopsgården som 
har ökat. (Bilaga, Tabell F och Tabell G) 
 
Minst 30 % av alla bostadsbränder bedöms 
vara orsakade av spisen (glömd spis/oaktsam-
het vid matlagning), vilket är motsvarande nivå 
som tidigare år. (Figur 9) 
 
De vanligaste kända brandorsakerna i flerbo-
stadshus är spisbränder/glömd	spis (35 %),	fel	i	
utrustning (12 %)	och avsiktliga	bränder	(9 %). 
De vanligaste kända brandorsakerna i småhus 
är fel	i	utrustning (22 %) och spisrelaterade	
bränder (12 %).  
 

 
Figur 9. Brandorsaker vid bostadsbränder (alla  
bostadstyper) enligt RSG:s händelserapporter, 2020. 

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	överrepresenterade	
när	det	gäller	bostadsbränder,	medan	hushåll	
utan	barn	är	något	underrepresenterade	
•	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)	ut‐
rustning	är	dock	större	hos	sammanboende	än	
hos	ensamstående	

•	Rökning	är	en	vanligare	brandorsak	hos	en‐
samstående	samt	i	hushåll	utan	barn	
 
Under första halvan av 2021 ska MSB publicera 
en slutrapport från projektet med den kunskap 
om bostadsbränder som insamlingen har bidra-
git till.  

Bränder där människor skadas 
och omkommer 
Under året har fyra personer omkommit vid 
fyra olika bränder inom förbundets område. 
Medelvärdet per år för 2016–2020 är fem om-
komna. (Bilaga, Tabell D)  
 
Två av bränderna inträffade i lägenheter i fler-
bostadshus och två i småhus, varav det ena var 
ett särskilt boende. Tre kvinnor och en man, 
med åldersfördelning mellan 57-87. Tre av 
bränderna misstänks ha orsakats av rökning.  
 
På nationell nivå visar preliminära siffror att 97 
personer har omkommit till följd av bränder 
under 2020, varav nästan 60 % män. Antalet är 
högre än 2019 (78 stycken) och medelvärdet 
för perioden 2016-2020 (92 stycken). 
(www.msb.se) 
 
Under året har omkring 35 personer avtrans-
porterats till vårdenhet i samband med brän-
der inom RSG:s område (enligt händelserap-
porterna), vilket är färre än 2019 (50) och 
2018 (omkring 70 stycken). 
 
Vid omkring 20 tillfällen har RSG (enligt hän-
delserapporterna) genomfört akut omhänder-
tagande åtgärder i samband med bränder. Ett 
tiotal avser livräddning genom till exempel rök‐
dykning eller hjärt‐	och	lungräddning. Andra ex-
empel på åtgärder är	kylning	av	brännskada 
och motverkande	av	psykisk	chock. 

Bränder i och omkring 
skola, förskola och fritidsgård 
Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor 
och fritidsgårdar har minskat betydligt i år (48 
stycken) och är den lägsta nivån sedan 2015. 
(Figur 10) 
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Figur 10. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård,  
2016-2020, RSG. 

 

Även denna minskning kan möjligen förklaras 
av konsekvenserna av pandemin, såsom 
mindre rörelse och aktivitet i samhället i stort 
och periodvis stängda fritidsgårdar och gymna-
sieskolor. Den systematiska uppföljningen av 
den samlade lägesbilden kopplat till social oro 
visar också på en period som varit anmärk-
ningsvärt lugn. Det minskade antalet syns för 
alla månader utom juni. (Bilaga, Figur E) 
 
Bränderna inträffar normalt mitt på dagen eller 
på kvällar. Under 2020 syns färre bränder än 
normalt vid de flesta klockslag utom runt lunch. 
(Bilaga, Figur F) 
 
50 % av bränderna i och omkring skolor, för-
skolor och fritidsgårdar bedöms enligt händel-
serapporterna vara avsiktliga. Medelvärdet för 
2016-2020 ligger på omkring 60 %. 
 

 

Bränderna har minskat i alla kommuner. I Gö-
teborg har antalet nästan halverats. (Tabell 2)  
 

 
Tabell 2. Bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgår-
dar fördelade per kommun, 2016-2020. 

Bränder orsakade av levande ljus 
och fyrverkerier 
Mellan första adventshelgen och trettonhelgen 
larmades RSG till sex brandtillbud som orsa-
kats av levande ljus eller tomtebloss (Figur 11). 
Detta är något färre än föregående år (nio 
stycken). (Bilaga, Tabell H) 
 
Under samma period har minst 12 incidenter 
med fyrverkerier rapporterats, jämfört med fö-
regående år då det inträffade sju 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. 
 

 
Figur 11. Under advents- och julhelgerna  
har det inträffat sex bränder orsakade av  
levande ljust. Foto: RSG 

 
  

50 %  

AV SKOLBRÄNDERNA VAR FÖRMODAT  
AVSIKTLIGA 
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Trafikolyckor 
Trafikolyckor är en av de händelsetyper som 
har minskat mest i år, 30 % jämfört med me-
delvärdet 2016-2020. Det lägre antalet är 
framförallt en följd av en minskad trafikin-
tensitet i samband med rådande pandemi, 
men det syns även ett lägre antal i början av 
året, då pandemin ännu inte hade brutit ut.  
 

RÄDDNINGSUPPDRAGEN VID TRAFIK‐
OLYCKOR HAR MINSKAT MED  

30 % 
 

I år har det inträffat 930 trafikolyckor, som 
kan jämföras med 1 163 stycken 2019 och 
medelvärdet för 2016–2020 som är 1 218 
stycken. (Figur 12) 

 

 
Figur 12. Trafikolyckor, 2016-2020, RSG. 

 

Minskningen av trafikolyckor syns för alla 
månader under året utom oktober, men jäm-
fört med medelvärdet 2016-2020 är det 
framförallt mars, maj och augusti som sticker 
ut. (Bilaga, Figur G).  
 
Trafikolyckorna har minskat på i stort sett 
alla stationsområden, framförallt Gårda, 
Lundby, Frillesås, Mölndal, Hindås, Lerum 
och Öjersjö. På Kungsbacka, Lindome och 
Rävlanda syns dock en viss ökning. 
 
Trenden sedan flera år tillbaka är att flest 
räddningsuppdrag vid trafikolyckor sker un-
der eftermiddagen med en topp vid rusnings-
trafiken runt 16-tiden. Under 2020 minskade 
trafikolyckorna mest mellan 07-08 och 12-
18. (Bilaga, Figur H) 

Enligt händelserapporterna har drygt 300 
personer avtransporterats till vårdenhet i 
samband med trafikolyckor. Motsvarande 
siffra för 2019 var drygt 400.  

Sjukvårdsuppdrag 
Under de senaste åren har det skett ett antal 
avtalsförändringar, med avseende på Sjuk‐
vårdsuppdragen, som påverkar statistiken. 
Efter 2015 syns en minskning som är kopp-
lad 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 Universitetssjuk-
huset avseende Hjärtstoppslarm (IVPA-av-
tal). Detta avtal gäller för Göteborg, Mölndal, 
Härryda och Partille kommun. Denna avtals-
förändring gav inget utslag i statistiken för 
2017, men under 2018 och 2019 syntes en 
tydlig ökning av antalet Hjärtstopp‐
slarm/IVPA‐uppdrag. I år är antalet på mot-
svarande nivå som 2019. (Figur 13)  

 
Figur 13. Hjärtstoppslarm/IVPA-uppdrag, 2016-2020, RSG. 

Sedan 1 juni 2020 finns även ett nytt IVPA-
avtal med Region Halland. Det innebär att 
RSG ska åka på hjärtstoppslarm i Kungs-
backa kommun. Utvecklingen inom detta om-
råde följs upp av förbundet.  
 
Händelsetypen Annan	hjälp	till	ambulans har 
ökat med 50 % i Göteborgs kommun jämfört 
med medelvärdet 2016-2020. Ökningen syns 
framförallt från maj till augusti, huvudsakli-
gen i stadsdelarna Västra Göteborg (Södra 
Skärgården) och Askim-Frölunda-Högsbo. 
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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 tre personer omkommit i samband 
med dessa uppdrag. Motsvarande siffror för 
2019 är 28 räddningsuppdrag och två om-
komna. 
 
Svenska Livräddningssällskapets nationella 
statistik visar preliminärt att 74 personer 
har omkommit i drunkningsolyckor under 
2020 (till och med november), vilket är fler 
än under samma period 2019, då totalt 57 
personer omkom. Det är i juni som de flesta 
drunkningsolyckorna har inträffat (27 perso-
ner) och juni 2020 noterade det högsta anta-
let omkomna i drunkningsolyckor under hela 
2000-talet. Däremot har det inträffat väldigt 
få drunkningsolyckor i juli (10 personer), 
som normalt är den mest olyckdrabbade må-
naden på året (26 personer i genomsnitt). Att 
antalet omkomna i juli är relativt lågt kan 
förklaras med att juli 2020 varit kallare och 
haft mer nederbörd än normalt i nästan hela 
landet. 

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 135 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 45 insatser per år (medel-
värde 2016-2020) i samband med hopp och 
hot om hopp från högbro. Sedan 2018 syns 
en minskning och i år har antalet minskat yt-
terligare, från 33 till 26 stycken. Antalet har 
minskat på alla tre broar.  
 
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. 
Denna ökning fortsatte även 2020. 

Automatlarm 
Automatlarm utan brandtillbud är en av de 
händelsetyper som har minskat mest under 
rådande pandemi, framförallt mellan april 
och augusti. En förklaring kan vara att flera 
verksamheter med automatiska larmanlägg-
ningar (t ex gymnasieskolor) har varit 
stängda eller delvis stängda under perioden. 
 
Under 2020 har RSG larmats till 2 602 auto-
matiska brandlarm, varav 176 har bedömts 
vara befogade. Andelen obefogade automat-
larm ligger därmed på cirka 93 %. De vanlig-
aste kända orsakerna till obefogade larm är 
oaktsamhet vid matlagning, hantverkare, 
tekniska fel och intryckt larmknapp. (Figur 
14) 
 

 
Figur 14. Automatiska brand- och sprinklerlarm, 2016-2020. 
Källa: Larmutredare, RSG 
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Olycksutredning & Analys

Händelserapporter och ut‐
värderingar 
Sedan 2012 är det möjligt för RSG:s rapport-
skrivare 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. 
 
2020 registrerades 913 stycken utvärderings-
poster och de är fördelade enligt följande: Före-
byggande insatser (inklusive Automatlarm) 65 
%, Räddningsinsats 20 %, Fordon/Utrustning 
15 %. 
 
Under 2020 har 257 händelserapporter efter-
frågats och lämnats ut till andra myndigheter, 
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 skriftligt uppdrag med syfte 
och frågeställningar. Förslag på innehåll till 
olycksutredningar är välkomna från alla inom 
organisationen. 
 
Under 2020 har följande åtta olycksutred-
ningar avslutats (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  
2020‐01‐03 
Dödsbrand, Mandolingatan, Göteborg 
2020‐01‐18 
Dödsbrand, Mattias väg 
2020‐01‐18 
Brand i kemindustri, Stenungsund (ihop med olycks‐
utredare från BORF) 
2020‐03‐20  
Dödsbrand, Klockarns väg, Mölnlycke 
juni 2020 
Dödsbrand, Västra Frölunda, Göteborg 

Utöver dessa pågår arbetet med en utredning 
från en händelse som inträffade under 2020 
(datum anger när händelsen inträffade): 
 

2020‐09‐01  
Trafikolycka med järnvägsvagn, Sävenäs ranger‐
bangård, Göteborg 

 
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 2019 och aktuella olycksutredningar. 
- Exempel på statistikunderlag för analys och 

utvärdering av projektet Offensiv	enhet 
- Utredning och uppföljningsarbete på Tra-

fikverket (Olycksutredare från Trafikver-
ket)  

Sakkunnigutlåtanden 
Under 2020 har RSG upprättat och lämnat ut 
41 stycken sakkunnigutlåtanden till Polis- 
och/eller Åklagarmyndigheten angående risk 
för spridning av brand och rök (32 stycken 
2019).  
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Bilaga: Tabeller och diagram 
 
Tabell A. Räddningsuppdrag fördelade per händelsetyp, 2016-2020, RSG. 

HÄNDELSETYP  2016  2017  2018  2019  2020 

Olycka/tillbud  4 536  4 213  4 472  3 875  3 517 

Brand i byggnad  852  840  852  769  735 

Brand i skog eller mark  411  286  490  309  343 

Brand i fordon/fartyg  393  355  391  331  284 

Brand i avfall/återvinning  364  380  337  267  235 

Annan brand  235  182  239  194  167 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)  1 346  1 335  1 318  1 163  930 

Utsläpp av farligt ämne  249  205  231  206  202 

Drunkning/tillbud  44  34  39  28  34 

Nödställd person  290  290  266  274  264 

Naturolycka  43  76  51  101  101 

Övrig händelse  308  231  259  231  222 

Larm utan tillbud  3 294  3 555  3 492  3 602  3 146 

Automatlarm utan brandtillbud  2 559  2 772  2 650  2 761  2 369 

Annan händelse utan risk för skada  735  783  842  841  777 

Sjukvårdsuppdrag  351  372  773  864  855 

Hjärtstoppslarm/IVPA  351  372  773  864  855 

Annat uppdrag  206  242  288  271  300 

Annan hjälp till ambulans  122  132  180  185  232 

Hjälp till polis  16  15  11  21  23 

Hiss, utan risk för personskada  7  14  26  12  5 

Sanering vägbana  1  2  3  2  2 

Hjälp till hemtjänsten  20  38  31  11  11 

Teknisk service  4  8  8  12  10 

Annat uppdrag  36  33  29  28  17 

Återkallades före ankomst  277  190  233  271  205 

TOTALT  8 664  8 572  9 258  8 883  8 023 

 
 
Tabell B. Räddningsuppdrag fördelade per kommun, 2016-2020 

KOMMUN  2016  2017  2018  2019  2020 

Göteborg  6 353  6 296  6 703  6 382  5 823 

Härryda  400  371  399  373  310 

Kungsbacka  611  567  641  640  597 

Lerum  395  387  431  387  409 

Mölndal  598  634  743  772  625 

Partille  307  317  341  329  259 

Övriga  45  41  57  70  76 

TOTALT  8 709  8 613  9 315  8 953  8 099 
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Tabell C. Bränder, 2016-2020, RSG. 

  2016  2017  2018  2019  2020 

Brand i byggnad  856  845  856  779  764 

Brand, ej i byggnad  1 409  1 207  1 475  1 111  1 036 

TOTALT  2 265  2 052  2 331  1 890  1 800 

 
 

 
Figur A. Avsiktliga bränder 2020, RSG, per stationsområde och indikator. I ”Övrigt” ingår bl a avsiktliga bränder i moped/båt,  
papperskorg, kabelbränning etc. 

 
 

 
Figur B. Bränder i personbilar, 2016-2020, RSG. 
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Figur C. Bränder i sopcontainer och återvinningscontainer, 2016-2020, RSG. 

 
 
Tabell D. Omkomna personer i bränder inom RSG, 2016-2020 

ANTAL  2016  2017  2018  2019  2020 

Omkomna i bränder  6  7  4  4  4 

 
 
Tabell E. Bostadsbränder fördelade per bostadstyp, 2016-2020, RSG. 

BOSTADSTYP  2016  2017  2018  2019  2020 

Flerbostadshus  396  406  410  356  346 

Parhus, radhus, kedjehus  38  30  21  25  32 

Villa  94  80  93  81  93 

Fritidshus  8  8  8  6  5 

Annan bostadstyp  19  14  11  17  15 

TOTALT  555  538  543  485  491 

 
 
Tabell F. Bostadsbränder fördelade per kommun, 2016-2020 

KOMMUN  2016  2017  2018  2019  2020 

Göteborg  409  431  401  342  371 

Härryda  26  18  19  18  12 

Kungsbacka  39  31  43  45  41 

Lerum  24  11  17  16  23 

Mölndal  36  30  44  40  25 

Partille  21  17  19  24  19 

Övriga  4  3  2  7  18 

TOTALT  559  541  545  492  509 
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Tabell G. Bostadsbränder per 1 000 invånare, fördelat per kommun och stadsdel (Göteborg), 2016-2020  
Siffran för hela Sverige är hämtad från MSB (ida.msb.se).  

KOMMUN/Stadsdel  2016  2017  2018  2019  2020 

Göteborg  0,73  0,76  0,70  0,59  0,64 

Angered  1,23  1,61  1,12  0,86  0,98 

Askim‐Frölunda‐Högsbo  0,72  0,68  0,63  0,37  0,44 

Centrum  0,59  0,57  0,70  0,69  0,65 

Lundby  0,52  0,66  0,65  0,62  0,67 

Majorna‐Linné  0,83  0,72  0,61  0,47  0,57 

Norra Hisingen  0,50  0,47  0,56  0,52  0,62 

Västra Göteborg  0,60  0,53  0,47  0,52  0,46 

Västra Hisingen  0,69  0,73  0,42  0,42  0,70 

Örgryte‐Härlanda  0,61  0,51  0,74  0,62  0,53 

Östra Göteborg  1,12  1,28  1,21  0,87  0,83 

Härryda  0,70  0,48  0,50  0,47  0,31 

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

Lerum  0,59  0,26  0,40  0,38  0,54 

Mölndal  0,56  0,45  0,65  0,58  0,36 

Partille  0,56  0,45  0,49  0,61  0,48 

                 

RSG  0,68  0,65  0,65  0,57  0,57 

                 

Sverige  0,68  0,68  0,71  0,7   N/A 

 
 
 

 

 
Figur D. Bostadsbränder, fördelat per månad. 2020 jämfört med 2019 samt medelvärdet för 2016-2020, RSG. 
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Tabell H. Bränder och brandtillbud orsakade av levande ljus, 1:a adventshelgen till trettonhelgen, 2016-2021 

ANTAL  2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020  2020/2021 

Brandtillbud med levande 
ljus och tomtebloss 

14  6  8  9  6 

 
 
 

 

 
Figur E. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård, fördelade per månad. 2020 jämfört med 2019 samt medelvärdet för 
2016-2020, RSG. 

 
 

 
Figur F. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård fördelade över dygnet. 2020 jämfört  
med medelvärdet för 2016-2020, RSG. 
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Figur G. Trafikolyckor fördelade per månad. 2020 jämfört med 2019 samt medelvärdet för 2016-2020, RSG. 

 
 

 
Figur H. Trafikolyckor fördelade över dygnet 2020 jämfört med medelvärdet för 2016-2020, RSG. 


