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Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1§, identifiera,
värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys. Målet med analysen är att den ska utgöra ett planeringsunderlag och
ge aktörerna inom kommunen en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och
vilka allvarliga hot och risker som finns i kommunen. Avgränsningarna i arbetet innebär
i första hand att endast risker som kan föranleda en större samhällsstörning och/eller
leda till en extraordinär händelse har analyserats.
Underlaget till risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram med hjälp av
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSAmodellen). Fokus i denna analys har i huvudsak varit på att tillvarata slutsatserna från
tidigare genomförd analys.
Genom analysen identifierades flera risker varav de största hoten bedöms vara en
större brand, skolskjutning, höga flöden och avbrott i vattenförsörjningen. Med
bakgrund av analysen har åtgärdsbehov sammanställts för att arbeta och förbättra
säkerheten ytterligare i kommunen. Exempel på åtgärder är att upprätta och uppdatera
styrdokument för krishantering, analysering och hantering av antagonistiska hot och
planering och testande av reservkraft.
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Inledning
Alla kommuner ska göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kap. 2 1§, identifiera,
värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys.
Kommunen får årligen ett anslag från staten för att arbeta med kommunens
krisberedskap. I anslaget ingår ett grundbelopp för att finansiera en tjänst för detta,
och till att bedriva relaterad verksamhet såsom utbildning och övning av kommunens
krisledningsorganisation. Bidraget ska även gå till arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, rapportering och höjd
beredskap.
Enligt 4§ i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
(MSBFS 2015:5) ska kommunen senast den 31 oktober under det första kalenderåret
efter ordinarie val till kommunfullmäktige sammanställa och rapportera resultatet av
sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. En uppföljning ska enligt 5§ (i MSBFS
2015:5) rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari under mandatperiodens
övriga år.
Fram till år 2019 har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVFR) haft
ansvaret för att samordna arbetet med kommunens risk och sårbarhetsanalys, från och
med 2019 kommer arbetet att samordnas av säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. För att få en heltäckande bild av kommunen behöver
samtliga verksamheter kunna bidra i arbetet med analysen, som sammanställs och
rapporteras till länsstyrelsen av säkerhetsenheten.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska behandla extraordinära händelser
Enligt lagstiftningen ska en extraordinär händelse uppfylla samtliga tre kriterier:
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1. Händelsen avviker från det normala.
2. Händelsen innebär en allvarlig störning eller överhängande fara för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner.
3. Händelsen kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från vad som är skyddsvärt i vår kommun, och som
kan bli påverkat vid en extraordinär händelse. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har formulerat fem övergripande skyddsvärden.


Människors liv och hälsa



Samhällets funktionalitet



Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter



Miljö och ekonomiska värden



Nationell suveränitet

Risk- och sårbarhetsanalysen ska stärka kommunens förmåga
Risk- och sårbarhetsanalysen ska innefatta kommunens organisation, kommunala
bolag, kommunalförbund samt kommunens geografiska områdesansvar, det vill säga
andra aktörer som kan bli påverkade vid en kris, och som kan kräva samordning.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska användas för att planera och genomföra åtgärder för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera
extraordinära händelser. Inträffade kriser ska utvärderas av kommunen, och underlaget
från utvärderingarna ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.
Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
Alingsås kommun har ca 41 000 invånare varav drygt 27 000 bor i centralorten.
Kommunens centralort består till stor del av välbevarad trähusbebyggelse från 1800talet, omgiven av en landsbygd med såväl sjörika stora skogsområden, som öppna
landskap med åkrar och ängar. Kommunen är 551 km² till ytan.
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Inom kommunen finns ett antal träbyggnader som är klassade som byggnadsminnen
och det finns också många kyrkor med högt kulturellt värde. Nolhaga slott, Gräfsnäs
slottspark med ruinen och bysamlingar som Erska och Ödenäs är andra miljöer med
högt kulturvärde.

Handel och kommunalägda bolag
Näringslivsstrukturen i Alingsås utgörs främst av små till mellanstora företag.
Tillverkningsindustrin är inte speciellt framträdande i jämförelse med länet och riket.
Alingsås Energi Nät AB levererar el till större delen av Alingsås invånare och
bostadsbolaget Alingsåshem har flera fastigheter för både kommunal verksamhet och
för privat uthyrning. Båda dessa bolag är kommunala.

Infrastruktur
Genom Alingsås kommun löper E 20 mellan Göteborg och Stockholm, väg 42
genom norra kommundelen och väg 180 och 190 från Borås mot Trollhättan.
Västra stambanan genom stadens centrum är en viktig länk för en mycket omfattande
godstrafik mellan Göteborgs hamn och många orter i Sverige. Järnvägen har också en
mycket stor betydelse för kommunikationer lokalt, regionalt och nationellt.

Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13
kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 1 miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för
idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till
kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.
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Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt
förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Alingsås kommun
Alingsås kommuns politiska organisation med kommunalägda bolag,
räddningstjänstförbund, nämnder och förvaltningar redovisas i figur 1.
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Figur 1 – Alingsås kommuns organisation
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Arbetsprocess och metod
Dispositionen följer en given mall för kommuner
Dispositionen av denna analys utgår från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) för kommuner och landstings risk och
sårbarhetsanalys som beslutades 26 januari 2015. Avsikten med föreskriften är att ge
bättre förutsättningar för att bedöma risker, sårbarheter och krishanteringsförmåga.
Föreskriften innebär att redovisningen ska ske enligt en given disposition och ett antal
givna punkter för att hålla en god kvalitet och skapa en så god jämförbarhet och
enhetlighet som möjligt.

Hög personalomsättning och omorganisation har fördröjt säkerhetsarbetet
Omorganisation och personalomsättning på flera nivåer i kommunen har lett till att
säkerhets- och beredskapsarbetet inte har kunnat bedrivas på ett ändamålsenligt sätt
den senaste tiden. Detta återspeglas delvis i denna risk- och sårbarhetsanalys, där
fokus i huvudsak har lagts på att revidera äldre uppgifter och att tillvarata slutsatserna
från tidigare genomförd analys. Inriktningen har i huvudsak därmed inte varit att samla
in nya data, utan istället att arbeta med det material som redan finns insamlat.
Sedan sensommaren 2019 är den nyetablerade säkerhetsenheten, tillhörande
kommunledningskontoret komplett. Under hösten 2019 består arbetet i att etablera
politisk förankring och att sätta riktlinjer och rutiner för det samlade säkerhetarbetet i
kommunens nya organisation. Inom ramen för krisberedskap är ambitionen att
vidareutveckla och komplettera risk-och sårbarhetsanalysen under 2019-2020,
efterhand som organisationen har satts, befattningar har tillsatts och nyckelpersonal
har lärt känna sin verksamhet.
Analysen bygger på FORSA-modellen
Underlaget till risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram med hjälp av
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA9

modellen). FORSA-modellen uppfyller riktlinjerna för risk- och sårbarhetsanalys enligt
MSBFS 2015:5.
Alingsås kommun har i samverkan med Sjuhäradskommunerna tolkat FORSAmodellen och omsatt den till en arbetsmall. I mallen identifieras först den analyserade
verksamhetens prioriterade åtaganden (PÅ), det vill säga de konkreta uppgifter som
verksamheten har, som kan anses vara samhällsviktiga. Därefter identifieras alla de

disponibla resurser (DR), eller skydd som verksamheten har för tillfället för att kunna
bedriva sina prioriterade åtaganden vid en eventuell störning. Sedan appliceras ett
scenario som beskriver någon form av samhälsstörning, och skyddets status och
verksamhetens förmåga att fortsätta lösa uppgifterna bedöms utefter givna
förutsättningar. Slutligen granskas det bedömda utfallet och åtgärder arbetas fram för
att göra verksamheten mer robust i framtiden.
Grundmaterialet till risk och sårbarhetsanalysen har tagits fram genom ett samarbete
mellan kommunens förvaltningar, bolag och Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund. Risk- och sårbarhetsanalysen är baserad på analyser,
inträffade händelser och genomförda övningar.
Avgränsningarna i arbetet innebär i första hand att endast de risker, som kan föranleda
en samhällsstörning och/eller leda till en extraordinär händelse, har analyserats.

Samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område
Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet utgår från nedanstående 11
samhällssektorer och funktioner.
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”Viktig samhällsfunktion” – nödvändiga för samhället
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller
en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och
upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga verksamheter.
”Samhällsviktig verksamhet” – upprätthåller viktiga samhällsfunktioner
Begreppet samhällsviktig verksamhet benämns i 4 § punkt 3 i MSBFS 2015:5.
Identifieringen av sådan verksamhet sker enligt 4 § punkt 3 i allmänna råden i denna
författning.
Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder,
infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av
viktiga samhällsfunktioner.
Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga
samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som
samhällsviktig.
Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse.
Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller störning i
verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller internationella konsekvenser.
Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en
störning i verksamheten kan leda till allvarliga regionala konsekvenser.
Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en störning i
verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.
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Samhällssektor
Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom vilka viktiga
samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan identifieras. I tabell 1
redovisas den samhällsviktiga verksamhet som har identifierats i Alingsås.
Energiförsörjning
Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme,
produktion och distribution av bränslen och drivmedel.
Finansiella tjänster
Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.
Handel och industri
Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri.
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning samt omsorg om barn,
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och
människor.
Information och Kommunikation
Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion
och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier.
Kommunalteknisk försörjning
Avloppshantering, renhållning, dricksvatten- och väghållningsförsörjning.
Livsmedel
Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel,
tillverkning av livsmedel.
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Offentlig förvaltning
Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk
och konsulär verksamhet.
Skydd och säkerhet
Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning,
polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och
immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.
Socialförsäkringar
Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.
Transporter
Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Tabell 1 – Identifierad samhällsviktig verksamhet i Alingsås

Sektor

Offentlig

Privat

Energiförsörjning

Alingsås energi AB

Bjärke energi

Frivillig

Vattenfall
Finansiella tjänster

Löneadministration

Nordea

Försörjningsstöd

Handelsbanken
Sparbanken Alingsås
Länsförsäkringar
SEB
Uttagsautomater
Insättningsautomater

Handel- och industri

Alingsås tvätteri

Alingsås Handel

Hälso- och sjukvård

Äldreboenden

Äldreboenden

Missionskyrkan

Barnomsorg

Barnomsorg

Pingstkyrkan

samt omsorg
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LSS-boenden

Primärvård

IFO

Bräcke diakoni

Korskyrkan

Alingsås Lasarett
Primärvård
Svenska kyrkan
Ambulanssjukvård
Information och

Kommunikationsenheten

Sociala medier

Sociala medier

Upplysningscentralen

Alingsås Tidning

Frivilliga radio-

kommunikation
organisationen
www.alingsas.se

Alingsåskuriren

MSB (RAKEL, WIS)

Teleoperatörer

www.krisinformation.se

Teracom

P4

Lokalradio

Närradioföreningen
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Kommunalteknisk

Vatten och avlopp

försörjning
Sophämtning
Väghållning
Livsmedel

Miljökontoret

ICA
Coop
Willys
Lidl

Offentlig förvaltning

Förvaltingsledning

Fonus Begravningsbyrå
Bybergs Begravningsbyrå
BG Björkdahls
Begravningsbyrå

Skydd och säkerhet

Säkerhetsenheten

Alingsås Tingsrätt

Räddningstjänstförbund

Polisstation

Försvarsmakten

Automatlarm via IPtelefoni

Socialförsäkringar

Försörjningsstöd
Försäkringskassan
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Arbetsförmedling

Arbetsförmedling

Kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet
Följande kritiska beroenden är identifierade i analysen (tabell 2). Dessa är vitala för att
upprätthålla kommunens samhällsviktiga funktioner.

Kritiskt beroende

Förklaring

Personal

Specialkompetens inom vitt skilda områden såsom
teknik och omvårdnad.

El

Nödvändigt för bl.a. värme, ljus, IT och

Vatten

dricksvatten.
Används
som dricksvatten, och för matlagning

Kommunikation
Transporter &
fordon
IT-system och
informationssäkerh
et
Infrastruktur
Kapital

och hygienbehov.
Telefoni och larmfunktioner, samt andra
kommunikationsmedel är nödvändiga för den dagliga
verksamheten och för krisledning.
Transporter av bl.a. kost, medicin, drivmedel och
personal måste fungera. Specialfordon krävs för
Fungerande IT-system är nödvändiga för den
ett antal verksamheter.
dagliga driften av kommunens verksamheter, och
Infrastruktur
förInformationens
transporter ochkonfidentialitet,
för distribution av
för
krisledning.
bl.a. el, vatten, telefoni- och IT-tjänster
riktighet och tillgänglighet måste säkerställas.
Kapital för utbetalning av lön och försörjningsstöd.

Tabell 2 - Identifierade kritiska beroenden i Alingsås kommun
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Disponibla resurser
För att bättre kunna uppfylla de krav som ställs på en kommun att upprätthålla viss
verksamhet även vid kriser, finns det olika typer av resurser som kommunens
krishanteringsorganisation kan disponera, dels för att undvika påverkan på
samhällsviktiga verksamheter och dels för att lindra en redan inträffad händelse. Dessa
resurser har vägts in i analysen och nedan redovisas några.
Flexibel ledning
Den centrala krisledningen har möjlighet att flytta och bedriva sin verksamhet även
utanför sina ordinarie lokaler.
Fordon
Räddningstjänsten har ett flertal stationer med fordon inom förbundet. Under
mandatperioden kommer ytterligare fordonsresurser, inom och utom kommunens
organisation att identifieras och antecknas i särskilda resurslistor.
Krisinformation
Det finns en aktuell kommunikationsplan som är känd i organisationen.
Kommunikationschefen ansvarar för att denna del av planen är känd i organisationen.
Krisledningsplan
Det finns en Lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär
händelse, som omfattar kommunens ansvarsområde vid kriser.
Ledningsplats
Vid en större händelse äger krisledningen tillträde till ett rum i kommunen, som är
utrustat för att ledning ska kunna bedrivas. Lokalen är utrustad med reservkraft.
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Lokalt krishanteringsråd
Ett nätverk för samverkan inom kommunens geografiska ansvarsområde är under
uppbyggnad.
Omvärldsbevakning
Kommunikationsenheten och tjänsteman i beredskap bedriver omvärdsbevakning
genom olika system för att i tidigt skede uppmärksamma inträffade händelser eller när
det föreligger risk för större händelser. Räddningstjänsten har också
omvärldsbevakning i form av bland annat vädervarningar.
POSOM
POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) är kommunens organisation för
medmänskligt stöd. Socialförvaltningen ansvarar för organisationen med stöd av
beredskapssamordnaren för Alingsås kommun. Det finns ytterligare resurspersoner
inom kommunen som kan kallas in som stöd vid behov. Där ingår kommunens egna
anställda, samfund samt offentlig och privat primärvård.
RAKEL och WIS
RAKEL är ett nationellt radiokommunikationssystem för samverkan och ledning. Det
har byggts ut i Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta
den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet
och hälsa. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem, framtaget för att
underlätta informationsdelningen mellan aktörerna i det svenska
krishanteringssystemet, före, under och efter en kris.
Reservkraft
Kommunens krisledningsplats är försedd med reservkraft och det finns även mobil
reservkraft att tillgå exempelvis för att värma/lysa upp äldreboenden och förse storkök
med el för matlagning. En översyn över elverken och planering för deras användande
kommer att ske under mandatperioden.
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Reservvatten
Samtliga av kommunens VA-abonnenter i Alingsås centralort har tillgång till
reservvatten. VA-verket har utarbetat en avbrottsplan för centralorten i händelse av ett
större ledningsbrott eller om vattenverket slås ut. Planen möjliggör en hushållning av
vattentornens lagrade kapacitet så att samhällsviktiga abonnenter kan prioriteras
genom stängning av strategiska ventiler.
Intagspumpstationen vid vattenverket har fått en stationär invallning med pumpgrop för
att minska risken för inträngning av vatten vid höga nivåer.
Viss materiel för distribution av nödvatten till övriga kommundelar finns.
Tjänsteman i beredskap (TIB)
Tjänsteman i beredskap innebär att en grupp särskilt utbildade tjänstemän inom
kommunen, enligt rullande schema, turas om att ha beredskap dygnet runt. Personen
som är i beredskap är alltid tillgänglig på ett särskilt telefonnummer och har som
uppgift att larma in kommunens krisledningsgrupp och starta upp krisledning så snart
som möjligt, om någonting av extraordinär art inträffar.
Övning och utbildning
I kommunen finns en utbildnings- och övningsplan som beskriver hur, när och vilka som
ska få någon form av utbildning/övning i krishantering under året. Politiker och
kommunstyrelse utbildas vid varje ny mandatperiod. Krisledningen övar regelbundet
och har en fast rutin för krisledning.
Hantering av höga flöden
Med erfarenheter från omständigheter och konsekvenser från översvämningarna 2006
har även en planering gjorts för reglering av Färgensjöarna, Gerdsken och Gerdska
ström. VA-verkets personal håller reda på nivåer och flöden så att man får största
möjliga buffertutrymme att ta emot stora regnmängder i de aktuella vattendragen som
18

följer förväntade variationer över året. Man följer prognoser och varningar via SMHI
samt vid behov kontakt med Vattenfall eller andra berörda instanser.
Samarbete pågår med Länsstyrelsen och berörda parter för reglering av
vattensystemen längs Säveåns dal. Länsstyrelsen har en samordnande roll mellan de
olika kraftverksdammarna längs Säveån från sjön Säven och fram till utloppet vid Göta
älv. De tillser att de olika aktörerna håller kontakt och utbyter erfarenheter. Man följer
även klimatets utveckling och diskuterar förebyggande åtgärder.
Sedan 2015 har mobila skyddsbarriärer köpts in, och reningsverket har gjort extra
utlopp av färdigbehandlat avloppsvatten på en högre nivå.
Utvecklat IT-system
Alingsås kommuns IT-avdelning har under 2018-2019 installerat utrustning i
räddningstjänstens lokaler för vissa verksamhetskritiska system vad gäller backuper.
Under 2019 kommer även en extra fiberkabel att tas i drift, för ökad redundans. Ett
arbete med en övergripande server-, lagrings- och backupstrategi för IT-drift har
startats upp under 2019 för att säkerställa drift samt leveransprecision för
verksamhetskritiska system.
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Identifierade och analyserade risker för kommunen och
kommunens geografiska område
Redovisningen delas in i riskidentifiering och riskanalys och omfattas av såväl
kommunens egen verksamhet som övrig samhällsviktig verksamhet inom det
geografiska området.

Riskidentifiering
Riskidentifiering syftar till att identifiera händelser och förhållanden inom kommunens
egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot eller en risk.
Resultatet av riskidentifieringen är riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier (tabell
3).
Riskområden

Riskidentifiering

Naturolyckor

Storm
Skyfall
Höga flöden
Värmebölja (ej analyserad)

Andra olyckor

Farligt godsolycka på väg
Olycka på järnväg
Stor brand
Flygplansolycka

Teknisk infrastruktur och

Elavbrott

försörjningssystem

Avbrott i värmeförsörjning
Livsmedelsbrist
Avbrott i elektronisk kommunikation
Avbrott i telefoni

Antagonistiska hot och social oro

Skolskjutning
Terrorism (ej analyserad)
Upplopp (ej analyserad)

Sjukdomar

Zoonos (ej analyserad)
Pandemi

Tabell 3 – Riskidentifiering i Alingsås kommun
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Riskanalys
Riskanalysen utgår från ett urval av de identifierade riskerna. Riskanalysen innehåller
en värdering av hur sannolikt det är att scenariot ska inträffa och vilka direkta
konsekvenser som det medför.
Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är befolkningens liv och hälsa,
samhällets funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati,
samt skador på egendom och miljö.
Sannolikheten har bedömts utifrån följande kriterier (tabell 4).
Händelsens frekvens

Sannolikhet

Minst 1 gång /år

Mycket hög

Värde

5

sannolikhet
1 gång/ 1-10 år

Hög sannolikhet

4

1 gång / 10-50 år

Medelhög

3

sannolikhet
1 gång / 50-100 år

Låg sannolikhet

2

1 gång / 100-1000 år

Mycket låg

1

sannolikhet
Tabell 4 - Kriterier för sannolikhetsbedömning

Konsekvensbedömningen har gjort utifrån följande kriterier:
Mycket begränsade (1): Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i
verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot enskild samhällsinstitution,
mycket begränsade skador på egendom och miljö.
Begränsade (2): Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens
funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador
på egendom och miljö.
Allvarliga (3): Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga
störningar i verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot flera
samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö.
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Mycket allvarliga (4): Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter,
mycket allvarliga störningar i verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot
flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på
egendom och miljö.
Katastrofala (5): Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter,
extrema störningar i verksamhetens funktionalitet, grundmurad misstro mot
samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.
Resultatet av den bedömda sannolikheten och konsekvensen för respektive händelse
redovisas i tabell 5 och som riskmatris i figur 2.
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Nr

Oönskad händelse

Konsekvens

Sannolikhet

1

Storm

3

4

2

Skyfall

3

3

3

Höga flöden

4

4

4

Farligt godsolycka

3

4

5

Olycka på järnväg

4

3

6

Stor brand

5

3

7

Flygolycka

5

1

8

Elavbrott

4

3

9

Avbrott i vattenförsörjning

4

4

10

Livsmedelsstörning

3

4

11

Avbrott i elektronisk

4

3

kommunikation
12

Avbrott i telefoni

3

4

13

Skolskjutning

5

3

14

Pandemi

3

4

Tabell 5 - Sannolikhet och konsekvens för händelser i Alingsås kommun
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Figur 2 - Riskmatris för händelser i Alingsås kommun
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Sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen
och dess geografiska område
Sårbarheterna och bristerna i krisberedskap inom kommunens geografiska område bedöms och
beskrivs med utgångspunkt i de kritiska beroenden och de risker som identifierats under
analysprocessen.
Med krisberedskap, enligt MSBFS 2015:5, avses förmågan att genom utbildning, övning och
andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och
efter en kris, förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Naturolyckor
Natur- och väderrelaterade händelser kan orsaka stora konsekvenser för människors liv
och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö och ekonomiskt värde.
Stormar kan orsaka större skador i framtiden
Klimatscenarier ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett
framtida klimat, men liksom i dagens klimat kommer det att finnas mer eller mindre
stormrika år eller årtionden. Elnätet har förstärkts betydligt sedan stormen Gudrun år
2005, men däremot kan skogsskadorna komma att öka. Skadebilden är också beroende
av andra faktorer som är mer relaterade till människans beteende och vår sårbarhet för
störningar i infrastrukturen, inte minst med avseende på vägnätet.
Skyfall kommer att öka i antal
Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med
klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.
Den intensiva korttidsnederbörden är det regn som skapar mest problem i städer med
avrinning och översvämningar, eftersom den på kort tid ger stora mängder regn. En
förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga
nederbörd som varar i mindre än en timme.
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Skyfallen kommer troligtvis öka i antal och omfattning, och det är omöjligt att förutse
var de inträffar. Dessa kan få stora konsekvenser på infrastruktur som till exempel
oframkomliga vägar, vilket i sin tur kan leda till störningar i flera olika samhällsviktiga
verksamheter.
Vid kraftigt regn finns även stor risk för att åarna svämmar över, varvid stränderna
undermineras. Med de framtidsscenarier som förväntas, med en ökad nederbörd, kan
översvämningar bli vanligare. Underminerade stränder leder till ökad skredrisk utefter
Säveåns dalgång där skredrisk finns. Vid strandkanten längs vissa delar är man
speciellt uppmärksam på företeelsen. I övrigt bedöms skredrisken vara liten inom
kommunen.
Höga flöden kan orsaka skador på flera delar i samhället
Översvämningar i Alingsås har varit särskilt vanliga längs med Gerdska ström. Vid 10årsregn och 20-årsregn är det översvämningsrisk, utöver i källare, också i de två
vägportarna under järnvägen i centrala Alingsås. Staden har tidigare blivit delad med
bl.a. räddningstjänsten på den ena sidan och lasarettet och ambulanssjukvården på
den andra.
I övriga kommundelar finns risk för översvämning av Mellbyån, Säveån och Mjörn. När
vattnet stiger i Mellbyån kan det påverka reningsverket i Sollebrunn med breddning
som följd. Säveåns och Gerdska ströms vatten påverkar centrala staden där bl.a. en
kulturfastighet blir utsatt och andra fastigheter får vatten i källare. Mycket hög
vattennivå i Mjörn i kombination med stora vattenmängder i Säveån kan slå ut
reningsverket. För högt vattenstånd i Färgen kan förorena dricksvattnet.
Alingsås läge, med flera passerande vattendrag inom kommunen och där det mesta
vattnet letar sig mot sjön Mjörn gör att risken för översvämning ökar. Det är endast
utloppet vid Solveden som kan reglera Mjörn och det finns mycket begränsad möjlighet
att göra något åt vattenflödet innan det når sjön. När öppning sker vid Solveden
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drabbas kommunerna nedströms vilket betyder att det är viktigt att påbörja regleringen
i god tid.
Den ordinarie utloppsledningen för reningsverket kan trots skyddsbarriärer fortfarande
översvämmas vid mycket höga vattennivåer. Fler åtgärder planeras i kommunen.
Andra olyckor
Natur- och väderrelaterade händelser innebär ofta en ökad risk för andra typer av
olyckor, men karaktäristiskt för dessa är att de även kan inträffa helt utan förvarning
och oberoende av väderläget.
Olycksdrabbade vägar med farligt gods
Det stora trafikflödet med mycket tung trafik och stora inslag av farligt godstransporter
leder till stor olycksrisk på de större vägarna i kommunen. Farligt gods är ett
samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana egenskaper att de kan
skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under
transport. Transport och övrig hantering kringgärdas av ett rigoröst regelverk. De
punkterna med störst risk för trafikolyckor är enligt insamlad statistik Götarondellen,
Svearondellen samt korsningen vid Kristineholm och Mariedal. De större vägarna i
kommunen, E20, 180, 190 och 42 är även de drabbade av många olyckor. Framförallt
kan konsekvenserna bli större vid de sträckor då vägen passerar genom större tätorter.
Det finns två in och utfarter till centrum. Blir dessa blockerade på något sätt tar det
lång tid för räddningstjänsten att ta sig in i centrum och ut på andra sidan. Det skulle
även drabba ambulanssjukvården som får en väldigt lång omväg att ta sig ut på E20.
Åtgärder har vidtagits för att dessa ska motstå stora vattenmängder, och en ny
underfart är under planläggning.
Kommunens verksamheter har upprättade krisplaner men dessa är inte fullständiga.
Det fattas på sina håll rutiner och handlingsplaner för t.ex. inrymning och avstängning
av ventilation.
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Järnvägen är hårt belastad av farligt gods
På Västra stambanan framförs persontåg i mycket tät trafik och med varierande
hastigheter från X 2000 till regional- och lokaltåg. Järnvägstrafiken bedöms som säker
men är inte helt fri från olyckor.
Stora volymer farligt gods transporteras på järnväg genom kommunen vilket kan leda
till en olycka med svåra konsekvenser. Delen av Västra stambanan mellan Göteborg
och Falköping ansågs för några år sedan vara den mest belastade med farligt gods.
Brand hotar liv och kulturminnen
Öppen brand har tidigare medfört både total och begränsad förödelse av några
fastigheter i Alingsås centralort. Risk för liknande bränder finns löpande. En stor del av
bebyggelsen i Alingsås består av trähus, både äldre och yngre. Brand är inte bara ett
hot mot den äldre bebyggelsen i centrum utan även i bostadsområden där vi i andra
kommuner vid flera tillfällen sett att bränder i radhus och flerfamiljshus fått svåra
följder. En brand i de gamla husen i stadskärnan skulle inte bara vara en fara för
människor utan också riskera att utplåna en del av Alingsås stadskärna som är av
riksintresse för kulturmiljövården.
Skogsbränder är resursbindande vilket kan försvåra andra räddningsarbeten vid
samtida händelser. De senaste årens stora skogsbränder i Sverige och i resten av
världen har lett till en ökad medvetenhet och beredskap. Under riskperioderna nyttjas
skogsbrandflyg regelbundet för att tidigt kunna upptäcka bränder, och eldningsförbud
övervägs kontinuerligt.
En brand på ett vård- äldreboende eller sjukhus kan leda till mycket svåra
konsekvenser. Det är komplicerat att genomföra en utrymning med vårdtagare som inte
kan ta sig ut på egen hand. Efter en större brand kan det även finnas behov av tillfälliga
lokaler, för att verksamheten ska kunna fortgå som vanligt. Ett stort behov efter en
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brand är därför ersättningslokaler, vilket är svårt att hantera då enheterna i regel är
näst intill fullbelagda.
Flygolyckor är svåra att påverka för kommunen
Ett litet antal tidtabellsbundna inflygningar mot Landvetter flygplats sker över Alingsås
tätort. Trafiken är emellertid stundtals tät och då läggs fler plan för inflygning över
Alingsås kommun av trafikkontrollen på flygplatsen. En flygolycka skulle kunna få
oerhörda konsekvenser i tätbefolkat område. Sannolikheten bedöms som liten för en
olycka med större passagerarplan. Då kommunen inte har möjlighet att påverka denna
trafik ser man risken som accepterad.
Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
Kommunen har genom egen verksamhet eller genom kommunala bolag
ansvarsområden som leder till kännbara konsekvenser för medborgarna om inte den
kommunaltekniska verksamheten fungerar som beräknat. Sådana områden är
fjärrvärme, elförsörjning, vatten- och avloppsreningsverken med ledningsnät samt
avfallshantering. Elförsörjningen påverkar också telefoni och IT.
Vatten – livsviktigt men sårbart
Kommunens huvudsakliga vattentäkt är sjön Färgen, som förser centralorten med
dricksvatten. Fördelen med en ytvattentäkt är att tillgången på vatten är god, men
vattnet blir samtidigt mer känsligt för yttre påverkan, såsom utsläpp eller föroreningar
orsakade av höga flöden.
I kommunen finns därtill ett antal mindre vattenverk som drivs av samfälligheter som i
Närsbo och Långared samt ett stort antal privata vattentäkter på landsbygden, där
redundansen inte är lika god.
Elförsörjningen är viktigare än någonsin
Vårt samhälle ställer höga krav på en trygg och pålitlig elförsörjning. Samhällsviktiga
funktioner som järnvägar, avloppssystem, dricksvattensystemet och bensinpumpar är
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beroende av el för att fungera, liksom spisar, datorer och mobiler. Idag är stora delar av
elnätet nergrävt i marken för att vara bättre skyddat mot stormar. Viss förmåga till
reservkraft finns, men vissa fysiska och administrativa behov återstår att lösas.
Fjärrvärmen är beroende av el
Allt fler hushåll blir beroende av fjärrvärme som uppvärmning. Ett längre driftstopp,
främst vintertid, skulle vålla problem med uppvärmning och drift av hyresfastigheter,
villor, vårdinstitutioner och skolor. Värmeverk drivs med flis och ett stort upplag finns
inom området. Risk för självantändning föreligger vilket skulle hota hela verket och få
mycket stora konsekvenser för hela tätorten.
Fjärrvärmeverket har inte tillgång till reservkraft för drift utan endast för att släcka ned
verket och motverka överhettning vid ett strömavbrott. För att fastigheterna skall
tillgodogöra sig värmen krävs dessutom att fastighetsägarna har reservkraft eller
fungerande ordinarie elförsörjning för fastighetens cirkulationspump.
För närvärmecentralen i Sollebrunn är största risken ett längre strömavbrott vilket
skulle innebära att vårdcentral, skola, idrottshall och Bjärkegården saknar
uppvärmning.
Livsmedel måste importeras till Alingsås
De mer omfattande jordbruksbygderna finns i Säveåns och Mellbyåns dalgångar. Andra
områden är Loo, Upplo, Vänga, Ödenäs och Hemsjö. Det finns även gårdsbutiker med
egen produktion och försäljning, men de livsmedelsindustrier som finns i kommunen är
små. Man är därför starkt beroende av att transporter av livsmedel in till kommunen
fungerar.
IT måste klara höga krav i framtiden
Kraven på informationssäkerhet generellt höjs i takt med det förändrade omvärldsläget
och kommunernas allt större roll i totalförsvarsplaneringen. Detta ställer nya krav både
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på tekniska system och på personalens kompetens. Kunskapen om framtidens krav på
informationssäkerhet är i dagsläget generellt låg, vilket kräver åtgärder.
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Antagonistiska hot och social oro
Antagonistiska hot – Alingsås sticker inte ut
Antagonistiska hot kan ses som avsiktligt illvilliga och illegala hot. De kan utgå från
terrorister, irreguljära förband och organiserad brottslighet. Antagonistiska hot omfattar
därmed inte bara hot om terrorism, utan även hot om sabotage och stöld. Det
avgörande är medvetenheten hos den som utför eller avser att utföra en handling. Det
kan handla om att skada någon utan att själv göra någon vinning, men det kan också
handla om att skada någon för politisk eller ekonomisk vinning.
Alingsås kommun utgår bland annat från den årliga nationella terrorhotbedömningen av
Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Den sammantagna terrorhotnivån i
Sverige befinner sig enligt NCT på en förhöjd hotnivå (nivå tre av fem). Inom ramen för
denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske under 2019. I Alingsås ses det lokala
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som navet i det förebyggande arbetet mot
våldbejakande extremism, och riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism hålls
uppdaterade.
Kraven på kommuners säkerhetsskyddsarbete har ökat, och i takt med det arbetet
förstärks även skyddet mot övriga antagonistiska hot. Hotbilden mot Alingsås bedöms
inte ha ökat mer än vad som gäller för övriga landet.
Social oro behöver kunna kartläggas bättre
På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala
förhållanden. Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst
motiverade aktioner samt konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst
har fått stor uppmärksamhet. Detta medför ett behov av utbildning hos bl.a.
räddningstjänstförbundet där personalen ofta är ute i kommunens olika områden och
möter människor i olika situationer. I Alingsås har räddningstjänsten inte råkat ut för
hot eller våld kopplat till insatser, och bedöms heller inte möta den typen av
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problematik i närtid. Kommunen ser dock ett behov av att utveckla förmågan att
sammanställa en lägesbild över den samlade situationen i Alingsås, i syfte att bättre
kunna upptäcka och i samverkan med andra aktörer motverka en negativ utveckling.
Kommunikationsbehovet kan snabbt växa vid en kris

Vid en händelse kan informationsbehovet öka lavinartat, och kommunens
utmaningar kan bestå i decimerad personalstyrka, ofullständig eller overifierad
information, eller bristande förmåga att hantera känsliga uppgifter. För att kunna
leva upp till kommunikationsbehovet behöver kommunen själv ha förmåga att under
tidspress inhämta, verifiera, analysera, sortera och förmedla information genom ett
flertal kanaler.
Kommunens upplysningscentral är idag tekniskt, men inte administrativt förberedd.
Utpekad personal utöver ansvarig för upplysningscentralen saknas, och
utbildning/övning har inte bedrivits på en längre tid.

Åtgärdsbehov baserat på resultatet
Risk- och sårbarhetsanalysen ska kunna användas för att planera och genomföra
åtgärder i syfte att öka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet och hantera extraordinära händelser. Rapporten avslutas därför med ett
antal åtgärdsförslag som kommunen bör arbeta vidare med. Åtgärdsförslagen baseras
på identifierade behov utifrån resultatet i denna och föregående analys, erfarenheter
från inträffade händelser, frågeställningar och behov som har uppstått i samband med
kommunens utveckling, samt nya behov och krav på kommunen med hänsyn till det
förändrade omvärldsläget. Åtgärderna kan vara av teknisk, övande, utbildande eller
administrativ karaktär.
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Samla arbetet mot höga flöden
MSB har gjort en översvämningskartering utmed Säveån som presenterades i början på
2019. Mot bakgrund av den och tidigare erfarenheter av höga flöden i Alingsås, samt de
åtgärder som vidtagits sedan senaste risk- och sårbarhetsanalysen bör en
sammanställning göras över nuläget i Alingsås kommun gällande risken för och den
planerade hanteringen av höga flöden.
Utvärdera resultatet av arbetet mot skredrisk
Ett åtgärdspaket gällande skredrisker längs Säveån kommer att genomföras under
2020. Resultatet av detta bör utvärderas.
Planera för klimatanpassning
Ett styrdokument för kommunens arbete med klimatanpassning bör framställas, där
bl.a. konsekvenserna av höga flöden behöver preciseras.
Minska riskerna vid E20
Trafikverket planerar utbyggnad av E20 genom centralorten Alingsås. Säkrare avfarter,
påfarter och över- eller undergångar behövs för att minska olycksrisken.
Utnyttja GIS i krisberedskapen
Kommunens samtliga verksamheter bör finnas lätt tillgängligt och visuellt åskådliggjort
på en karta i ett GIS-lager, för att snabbt kunna identifiera påverkan av t.ex. ett farligt
utsläpp, eller andra händelser.
Följ och förebygg olycksrisken på järnväg
En expansion av tågtrafiken har skett och en utökning/omdisponering av antalet spår i
stationsområdet i samband med införandet av längre tågsätt i pendeltågstrafiken
planeras. Kommunen bör följa utvecklingen av järnvägsrelaterade olyckor, och bör vid
behov kunna genomföra exempelvis preventiva informationsåtgärder riktade mot
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skolungdomar. Framtida exploatering bör även ta hänsyn till den ökade
järnvägstrafiken.
Förbered för eldningsförbud och informationskampanjer
I tider av ökad brandrisk bör kommunen hålla en tät dialog med räddningstjänsten
gällande exempelvis eldningsförbud. Kommunens personal behöver ha kunskap för att
kunna svara på allmänhetens frågor om brandrisker och eldningsförbud, och
informationsåtgärder bör vara förberedda.
Förbered trygghetspunkter
Trygghetspunkter i form av lokaler som kan öppnas för att tillfälligt inhysa människor
som t.ex. blivit hemlösa efter en brand eller som behöver hjälp vid ett långavigt
elavbrott bör planeras och förberedas. Lokalerna ska även kunna användas vid andra
typer av kriser, exempelvis som samlingspunkter eller informationsplatser.
Avsätt resurser för Styrel
Arbetet med Styrel bör tilldelas särskilda resurser för att kunna hålla god kvalitet utan
att ge avkall på annat arbete med krisberedskap. Resultatet av arbetet kan även
användas som underlag för annan beredskapsplanering.
Säkerställ reservkraften
Översyn, test under belastning och planering för användning av kommunens samtliga
reservkraftverk behöver göras. Enligt tidigare analys behöver minst ett av de mobila
reservkraftverken bytas ut.
Uppdatera och testa nödvattenplanen
Befintliga nödvattenplan täcker inte vissa objekt eller nybyggda bostadsområden inom
kommunen. Planen behöver uppdateras och utvecklas, och hela kedjan för
nödvattendistribution behöver testas operativt.
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Utred behovet av reservkraft till vattenförsörjning
Särskilda behov av reservkraft för vattenförsörjningen bör utredas.
Lagerhåll utrustning för nödvattendistribution
Kommunens lagerhållning av utrustning för nödvattendistribution, såsom vattentankar
och mindre dunkar för manuell inbärning till bostäder bör utredas.
Hantera hot, hat och våld
Berörda personer inom kommunen behöver i förebyggande syfte få utbildning i att
hantera hot, hat och våld. I vissa fall kan tekniska åtgärder krävas.
Utbildningsinsatserna bör dokumenteras och följas upp regelbundet.
Skapa lägesbild över sociala risker
Kommunens förmåga att upprätta lägesbilder över hela det geografiska området i syfte
att tidigt kunna upptäcka och motverka negativa trender behöver utvecklas i samarbete
med övriga samhällsaktörer inom området.
Utred upplysningscentralens och växelns framtida roll
Kommunen har krav på sig att alltid tillgodose informationsbehovet som allmänheten
kan ha vid en händelse. Upplysningscentralens framtida roll och organisation i
förhållande till kommunens växel behöver fastslås och förberedas. I samband med
detta bör även möjligheten att ändra kommunens automatiska röstmeddelande på t.ex.
helger utredas.
Stärk samverkan med övriga aktörer i samhället
Samverkan med icke kommunala verksamheter i Alingsås före, under och efter en kris
behöver stärkas. Rutiner för kommunens uppgifter inom ramen för det geografiska
områdesansvaret behöver därför utvecklas.
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Utveckla användningen av RAKEL
Användningen av RAKEL kan effektiviseras och utökas. Styrdokument för RAKEL, som
innefattar generella förhållningsregler, manualer, rutiner för utlåning av enheter m.m.
behöver framställas. Distributionen av kommunens RAKEL-enheter behöver också
förändras med hänsyn till förvaltningars geografiska placering efter den senaste
omorganisationen.
Höj kunskapen om kommunens krisberedskap
Med mycket ny personal på alla nivåer och till viss del nya förvaltningar är kunskapen
om LEH (2006:544) förhållandevis låg. Kommunens, förvaltningarnas och
verksamheternas arbetsuppgifter och ansvar inom krisberedskap behöver förmedlas
och förankras i hela organisationen.
Uppdatera och utveckla verksamheternas krisplaner
I syfte att underlätta tillgång till och uppföljning av verksamheternas respektive
krisplaner bör möjligheten att samla dessa på en kommungemensam digital arbetsyta
(Alfresco) utredas.
Planera för värmebölja och antagonistiska hot
Kommunen bör planera hanteringen av värmebölja och grövre antagonistiska hot
såsom pågående dödligt våld.
Höj informationssäkerheten
Kravet på kommunens informationssäkerhet kommer att höjas efterhand. Personal
behöver utbildas och nya rutiner behöver införas för att leva upp till de nya kraven.
Även tekniska åtgärder.
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