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Sammanfattning 

I de inledande bestämmelserna i LSO, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)[1], beskrivs i 1 
kap. 1§ lagens syfte: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Denna rapport innefattar identifiering av 
faktorer och indikatorer som är avgörande för att kunna jämföra kommuner och tätorter 
utifrån lokala förhållanden och för att kunna beskriva en kommuns förmåga till 
räddningsinsats. Syftet med indikatorerna är att senare utveckla ett metodstöd till tillsyns-
myndigheten för utvärderingen i samband med neddragningsärenden eller den ordinarie 
tillsynen. 

Arbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier, seminarier och intervjuer och har 
utmynnat i en urvalsstruktur i två steg där ett primärt första urval för att hitta likvärdiga 
kommuner (eller andra objekt) jämfört den tillsynade kommunen görs på indikatorerna 
befolkningsmängd, boendestruktur, åldersfördelning och socioekonomiska förhållanden. I 
nästa steg jämförs olika grupper med specifika riskobjekt eller förhållanden. Dessa grupper är 
valda så att de senare ska kunna kopplas till räddningstjänstens förmåga att utföra en viss 
uppgift. Faktorer som påverkar räddningstjänstens förmåga att genomföra en räddningsinsats 
och indikatorer att använda i diskussionen mellan Länsstyrelsen och räddningstjänsten 
föreslås. Faktorerna och indikatorerna har satts i sitt sammanhang och räddningstjänstens 
utmaningar belysts. Slutligen har behovet av framtida arbete identifierats. 
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1 Inledning och bakgrund 

Denna rapport sammanfattar det arbete Mälardalens högskola utfört på uppdrag av 
Tillsynsenheten vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under hösten 
2013. Uppdraget har varit indelat i två delområden;  
 

1) Att identifiera och komma med förslag på vilka faktorer som är avgörande för att 
kunna jämföra kommuner och tätorter utifrån lokala förhållanden. 

2) Att identifiera och komma med förlag på vilka faktorer och indikatorer som är 
avgörande för att kunna beskriva en kommuns förmåga till räddningsinsats. 

Kommunen och i förlängningen den kommunala räddningstjänsten har ansvar att i enlighet 
med LSO, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)[1], förebygga bränder och skador till följd 
av bränder samt hålla tillräcklig beredskap och förmåga att genomföra räddningsinsatser i 
relation till de aktuella riskerna inom kommunen. Hur kraven uppfylls finns beskrivet i 
respektive kommuns, eller kommunförbunds, handlingsprogram där både kommunens 
förebyggande och skadeavhjälpande arbete presenteras. Tillsynen av att kommunen uppfyller 
lagstiftarens intentioner sköts av länsstyrelsen, där handlingsprogrammet utgör ett av flera 
viktiga underlag för bedömningen.  

Det skydd invånarna i en kommun behöver är naturligtvis avhängigt vilken ackumulerad 
risk de utsätts för. Varje kommun är också skyldig enligt LEH, Lagen om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544)[2], att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med MSB:s föreskrifter 
(MSBFS 2010:6)[3]. Riskanalysen gällande olyckor som kan föranleda räddningsinsats, och 
som utförs i och med arbetet med det kommunala handlingsprogrammet för skydd mot 
olyckor, utgör oftast en del av risk- och sårbarhetsanalysen enligt LEH. Dokumenten är dock 
i de flesta fall helt fristående. 

1.1 Ett likvärdigt brandskydd 

I de inledande bestämmelserna i LSO[1] beskrivs i 1 kap. 1§ lagens syfte; ”Bestämmelserna i 
denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 
ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 
olyckor”. I förarbetena till LSO, Regeringens proposition om reformerad räddnings-
tjänstlagstiftning (2002/03:119)[4], står det att befolkningen genom åtgärder från det 
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allmännas sida skall tillförsäkras en, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande 
och likvärdig säkerhetsnivå gällande skydd mot olyckor.  
 

Samtidigt står det att det är den enskilde som har det primära ansvaret för att vidta åtgärder 
till skydd för liv, egendom och miljö. I förlängningen innebär detta att räddningstjänsten ska 
ta vid där den enskildes egen förmåga inte längre räcker. 

I propositionen står också att läsa att kommunerna kan vidta olika åtgärder för att uppnå 
denna säkerhetsnivå, men att ett betryggande skydd skall uppnås oavsett var i landet man 
befinner sig. De uppgifter som specifikt går att läsa i lagens förarbeten är: 

 

 Att underlätta för den enskilde att uppfylla sina skyldigheter enligt lagstiftningen. 
Detta innebär i praktiken rådgivning och information, där den stora utmaningen är att 
nå dem som behöver informationen bäst. 

 Att utöva tillsyn av den enskilde för att se att lagens intentioner efterlevs. 

 Att genomföra sotning och brandskyddskontroll. Denna uppgift utförs i praktiken av 
sotarföretag på entreprenad, men är underställd räddningstjänsten. 

 Att genomföra räddningsinsatser. 

 Att undersöka olyckor som föranlett räddningsinsats i syfte att ureda hur effektiv 
själva insatsen varit och förebygga framtida olyckor. 

 Att samordna det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunen, utan att för 
den skull överta ansvar som åligger någon annan myndighet eller enskild. 

 

Begreppen trygghet, skydd och säkerhet används alla i förarbeten eller lagstiftning, medan 
någon full klarhet i de olika uttryckens exakta betydelse inte ges. För att klargöra hur 
begreppen risk, skydd, säkerhet och trygghet används vidare i denna rapport illustreras och 
beskrivs deras inbördes förhållande nedan, se även figur 2.  

Figur 1. Risken och skyddet ska stå i proportion 
till varandra 
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Figur 2. Skyddet – en samlad ansträngning mot ett 

gemensamt mål 

De fyra delarna – den enskildes egen förmåga, skyddsbarriärer, räddningstjänstens förmåga 
och kommunens övriga förmåga – kan tillsammans ses som en helhet där effekten av de fyra 
pusselbitarna, skyddet, skall motsvara den ackumulerade risken kommuninvånarna utsätts för. 
Förhållandet mellan skyddet och risken kan då ses som den säkerhetsnivå som uppnås medan 
tryggheten skulle kunna vara den upplevda säkerhetsnivån. 

Om någon av pusselbitarna förändras i storlek måste således också de andra förändras för 
att få ett tillräckligt skydd. Ett sätt att mäta ett eventuellt glapp mellan risk och skydd – alltså 
säkerhetsnivån – är då att i absoluta tal uttrycka effekten av de olyckor som LSO är avsedd att 
förhindra eller begränsa. Genom att över tid jämföra till exempel antal skadade eller dödade i 
bränder kan ett mått på om säkerhetsnivån stigit eller sjunkit erhållas. Vid en sådan jämförelse 
är det dock den samlade ansträngningen som värderas, inte den enskilda förebyggande eller 
operativa insatsen. Det uppdrag som redovisas i denna rapport innefattar enbart den del av 
pusselbiten som räddningstjänstens operativa insatsförmåga representerar och diskussionerna 
gällande helheten används endast för att sätta uppdraget i sitt sammanhang. 

I författningskommentarerna i regeringens proposition står att läsa att innebörden av ”att 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska beredas ett tillfredsställande och 
likvärdigt skydd” är att ett betryggande skydd ska finnas var i landet man än befinner sig. 
Någon motsvarighet till denna lydelse fanns inte i tidigare räddningstjänstlagstiftning – 
Räddningstjänstlagen (1986:1102)[5]. I praktiken innebär detta att invånarna boende på 
landsbygden eller i en glesbyggdskommun kan behöva ta ett större ansvar för sin egen 
säkerhet i händelse av exempelvis brand än invånaren i tätorten, medan den ackumulerade 
risken kommer att vara relativt sett lägre. En jämförelse kan göras med annan kommunal 
service, exempelvis tillgång till lokaltrafik där den boende på landsbygden har en lägre grad av 
service och således själv behöver sköta transporter i högre utsträckning. 

För att återknyta till de uppdrag som i och med lagstiftningen har ålagts kommunen är det 
i detta sammanhang viktigt att de som har behov av att få utökad information om det egna 
ansvaret också får den. Dessa uppgifter går naturligtvis att läsa i det kommunala 
handlingsprogrammet, men att tro att den enskilde kommuninvånaren kommer att förstå, 
eller ens läsa, det dokumentet går inte att förutsätta. En del kommuner har på ett mycket 
tydligt sätt beskrivit vilken hjälp den enskilde kan räkna med att få inom vilken tidsram, 
medan det i andra handlingsprogram, inte ens med forskargruppens samlade erfarenhet, varit 
lätt att utläsa. Informationen kan med fördel beskrivas grafiskt där den enskildes ansvar 
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respektive räddningstjänstens förmåga beskrivs i en geografisk kartbild över den aktuella 
kommunen. 

Lagstiftarens intentioner om ett likvärdigt brandskydd tolkas av många som att rätten till 
räddningstjänst ska vara lika även i kommunperspektivet, d.v.s. att medborgaren på 
landsbygden har samma rätt till räddningstjänst som medborgaren i tätorten. Denna tolkning 
är svårt att finna stöd för i lagens förarbeten utan blir i förlängningen istället en politisk 
rättvisefråga – medborgaren på landet har ju sannolikt bidragit med samma andel skatte-
kronor till räddningstjänsten som den i tätorten. I lagen finns inte heller stöd för att 
räddningstjänsten skulle vara det primära skyddet i den brandcell där branden startat. Det 
faller ju redan på tidsperspektivet då brandrummet i oturliga fall kan vara övertänt på halva 
den tid som motsvarar normal insatstid i tätbebyggt område. För personer som befinner sig i 
startbrandcellen utgör den egna förmågan att antingen självutrymma eller släcka branden det 
skydd som avses i lagstiftningen. Dock blir i detta sammanhang begreppet tillfredsställande 
skydd mot brand mer intressant, speciellt med hänsyn till en åldrande befolkning där fler och 
äldre personer bor kvar i hemmiljö istället för på vårdinrättningar. Om kommunens bistånds-
handläggare bedömer att det finns ett hjälpbehov för att klara de dagliga sysslorna, borde då 
inte förmågan att utrymma själv naturligt ingå i utredningen? När behovet av bostads-
anpassning utreds för personer med hjälpbehov borde naturligtvis även behovet av 
skyddsbarriärer för att uppnå ett tillfredsställande brandskydd diskuteras samtidigt. Detta 
oberoende om personen bor kvar hemma av egen fri vilja eller inte erbjudits plats på ett 
vårdboende. Det här området kan ses som ett typiskt exempel där räddningstjänsten ska ta på 
sig samordningsansvaret för skydd mot olyckor och där andra delar av kommunen behöver 
täcka upp för de brister som finns i den enskildes förmåga. 

1.2 Räddningstjänstens organisation och uppgift 

Räddningstjänten kan bedrivas på olika sätt i olika kommuner: som en ren kommunal 
räddningstjänst genom civilrättsliga avtal mellan kommuner, eller i form av räddningstjänst-
förbund. Beroende på hur räddningstjänsten är organiserad kan det vara olika svårt för en 
tillsynsmyndighet att jämföra riskerna i kommunen med den del av räddningstjänstens 
förmåga som motsvarar kommunens geografiska utbredning. Möjligheterna till påverkan i ett 
räddningstjänstförbund kan också anses något lägre vid till exempel förändrad riskbild i den 
egna kommunen. I praktiken är det dock i princip ointressant om räddningsinsatsen utförs av 
räddningstjänsten i en enskild kommun, av ett räddningstjänstförbund eller av en annan 
kommuns räddningstjänst som knutits till kommunen via ett civilrättsligt avtal. Emellertid kan 
själva jämförelsen försvåras. 

Även ur detta perspektiv skulle en geografisk karta med både risker och resurser 
presenterade kunna vara till stor nytta. Goda exempel på delar av detta finns, exempelvis via 
Jönköpingsmodellen[6, 7] och det GIS-baserade risk- och resurssystemet hos OKF, Országos 
Katasztrófavédelmi Föigazgatóság (räddningstjänst och civilförsvar), i Ungern[8]. 

Kraven på räddningstjänsten beskrivs ibland med en enkel programteori. Programteori är 
inte någon teori i vetenskaplig mening, utan ett sätt för de ansvariga för en modell eller 
verksamhet att grafiskt visa hur de olika delarna logiskt hänger ihop. De ingående delarna i 
modellen kan dock baseras på vetenskapliga metoder och beforskad kunskap. En vald 
verksamhet kan med programteori generellt förklaras och illustreras som delprocesserna 

förutsättningar  processer  prestationer  effekter och deras flöden och logiska 
samband. Räddningstjänstens uppgift och utfall skulle då förenklat kunna förklaras: 
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Figur 3. Programteoretisk förenklad illustration av räddningstjänstens verksamhet 
och uppgift 

Uttryckt i dessa termer skulle således det som behandlats i detta arbete vara processen 
”räddningstjänst” och prestationen ”förmåga till räddningsinsats”.  

1.3 Länsstyrelsen och tillsynen 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länen. Det finns idag 21 
länsstyrelser i landet och deras huvuduppgift är att se till att man, med hänsyn till regionala 
förutsättningar, uppnår de nationella målen. En av många uppgifter länsstyrelsen har handlar 
om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar[9]. Brandkompetensen hos dem som 
tillsynar räddningstjänsten varierar mycket över landet, med det inte sagt att man måste vara 
brandingenjör för att vara en bra tillsynsförättare. Personliga förutsättningar i kombination 
med en viss grundkunskap har större betydelse för utfallet än specifik ämneskunskap. Liksom 
när räddningstjänsten tillsynar den enskilde ska länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten i 
första hand ses som en del i den tillsynades utvecklingsarbete och där båda parter jobbar mot 
ett gemensamt mål snarare än en vilja att hitta så många fel och brister som möjligt.  

Tillsynen omfattar samtliga av räddningstjänstens uppdrag beskrivna ovan, men ställs 
naturligtvis på sin spets i samband med förändringar av räddningstjänstens verksamhet. För 
att få en rättvis och rättssäker bedömning vid tillsyner och neddragningsärenden går det inte 
att enbart jämföra om två kommuner har en liknande riskbild och räddningstjänsterna en 
likvärdig förmåga. När jämförelsen är gjord måste man också fråga sig om den uppnådda 
säkerhetsnivån är tillfredsställande. 
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2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att identifiera faktorer och indikatorer användbara till att kunna göra 
jämförelser av förmågan till räddningsinsats och bedömning om den är likvärdig med andra 
kommuner med liknande förhållanden. Målet är att med stöd i programteorin beskriva den 
aktuella delprocessen och utifrån begreppet ”likvärdigt” ge förslag på indikatorer som senare 
kan användas i ett utvecklat metodstöd till länsstyrelserna. Med ett utvecklat metodstöd 
kommer dels länsstyrelserna – även de som idag saknar specifik brandkompetens – lättare 
kunna sammanställa ett beslutsunderlag, dels den enskilda kommunen i sitt fortlöpande 
arbete med handlingsprogrammet kunna göra egna jämförelser med andra likvärdiga 
kommuner eller jämförelseobjekt.  

Vid ordinarie tillsyn eller i samband med förändringar i en kommuns eller kommun–
förbunds handlingsprogram kan det bli nödvändigt att bedöma om de nya förhållandena 
uppfyller kriteriet att vara likvärdigt med hänsyn till de lokala förhållandena. Vid dessa 
utredningar behöver länsstyrelsen således bedöma förmågan till räddningsinsats mot en 
likvärdig kommun, vilket dels kräver kriterier för att bedöma huruvida kommunerna ur ett 
befolknings- och riskperspektiv är likvärdiga, dels kräver kriterier för att jämföra förmågan till 
räddningsinsats. Indikatorerna är främst tänkta att användas vid neddragningsärenden men 
kan även användas som urvals- och beslutsunderlag i det fortlöpande tillsynsarbetet. 
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3 Avgränsningar 

Uppdraget har endast innefattat indikatorer och faktorer i syfte att hitta likvärdiga kommuner 
och tätorter samt indikatorer och faktorer att bedöma likvärdig förmåga till räddningsinsats. 
Begreppet likvärdigt kommer dock inte att enskilt kunna användas utan att samtidigt 
behandla begreppet tillfredsställande, som anges i samma inledande stycke i lagstiftningen[1]. 
Uppdraget har heller inte innefattat utveckling av det metodstöd som indikatorerna och 
faktorerna senare är tänkta att användas till eller en noggrann utvärdering av den föreslagna 
viktningen av de riskbaserade indikatorerna för att finna likvärdiga kommuner, riskobjekt 
eller geografiska områden där räddningstjänstens operativa förmåga ska bedömas.  
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4 Metod 

I början av studien genomfördes en fördjupad litteratursökning inom huvudsakligen tre 
delområden: lagstiftningen och dess förarbeten inklusive olika typer av metodstöd och 
handböcker, räddningstjänstens insatsförmåga samt olika effektsamband. I de båda senare 
delområdena hittades förhållandevis lite vetenskapligt befäst litteratur och relativt stora delar 
av det funna materialet hade nationell anknytning[10–33]. Parallellt med litteraturstudien 
samlades både handlingsprogram och risk- och sårbarhetsanalyser in i syfte att senare under 
studien se om de identifierade faktorerna och indikatorerna gick att återfinna i dessa 
dokument, se även bilaga B. För att identifiera viktiga faktorer gällande riskobjekt studerades 
insatsrapporter från ca 150 olika händelser parallellt med nuvarande och tidigare brandkrav i 
bygglagstiftningen.[34–36] 

I studien har också semistrukturerade intervjuer med personer med olika funktioner inom 
räddningstjänst, övriga kommunala avdelningar och tillsynsorganisationer gjorts. Intervjuerna 
har genomförts främst på telefon och i vissa fall genom personliga besök. Till hjälp 
uvecklades en intervjuguide med förberedda frågor. Vid utvecklingen av intervjuguiden 
ställdes frågorna på prov till tre olika personer med funktioner inom räddningstjänst, miljö 
och hälsa på kommunal nivå samt en tidigare anställd på en större länsstyrelse. Dessa 
intervjuer har också infogats och använts senare i studien. I många av fallen frångicks 
intervjuguiden under samtalens gång och de intervjuade tilläts istället att fritt utveckla egna 
resonemang så länge de höll sig till det önskade ämnet. Under intervjutillfällena har dock svar 
på de förberedda frågorna erhållits, antingen som svar på en direkt fråga eller i de 
intervjuades egna funderingar och berättelser. Vissa av intervjuerna har, efter medgivande, 
spelats in och anteckningar gjordes vid samtliga tillfällen. För intervjuguide, se bilaga A. 

Vid intervjutillfällena med personer i tillsynsposition har ibland specifika tillsynsfall 
använts som exempel och i flera av dessa fall har forskargruppen fått tillgång till de officiella 
handlingarna[37, 38] och tillsynarens egna anteckningar. Totalt intervjuades 21 personer, utöver 
de inledande tre, med olika ålder, kön, bakgrund, arbetsuppgifter och position. För att inte 
bara återspegla räddningstjänstens egna synpunkter eftersträvades en fördelning på de 
intervjuade personerna, så att minst en fjärdedel inte hade utbildningsinrikning brand. Sju 
personer av de som intervjuades hade annan utbildnings- och yrkesbakgrund. Av de övriga 
intervjuade hade merparten utbildning lägst motsvarande brandmästarkompetens och i de 
flesta fallen brandingenjörskompetens. De intervjuade brandingenjörernas bakgrund 
utgjordes både av högskolekompens från Lunds tekniska högskola eller Luleå tekniska 
universitet och av den äldre brandingenjörsutbildningen vid Statens Räddningsverk. 
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När faktorer och indikatorer identifierats utifrån tillgänglig forskning och den genomförda 
intervjustudien, diskuterades dessa genom djupintervjuer med 6 utvalda intervjupersoner där 
hälften representerade enbart räddningstjänst medan andra hälften hade tillsynskompetens, 
men också besatt kompetens från räddningstjänstsidan. Under studiens senare del, då 
preliminära indikatorer fanns framtagna, presenterades indikatorerna för två utvalda 
internationella kontakter på ledningsnivå i två olika räddningstjänstorganisationer – en i 
Europa och en i USA – i syfte att diskutera de räddningsoperativa indikatorernas relevans ur 
ett internationellt perspektiv. Arbetet avslutades med två mindre seminarier där fokus låg på 
indikatorernas användbarhet i det praktiska tillsynsarbetet. 

Arbetets inledande fokus, att enbart hitta och värdera indikatorer, har under projektets 
gång förflyttats något mot att placera dessa indikatorer i den process som utvärderingen idag 
är och även framåt behöver vara. 
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5 Likvärdiga kommuner och tätorter 

 

Lagstiftningens begrepp ”med hänsyn till likvärdiga förhållanden” kan göra det intressant att 
identifiera geografiska platser, tätorter eller kommuner, utifrån flera perspektiv: för 
räddningstjänsten i en kommun som vill jämföra den egna förmågan med andra kommuners i 
syfte att utveckla den egna verksamheten, vid länsstyrelsens ordinarie tillsyn eller vid 
neddragningsärenden. Idag finns inget utvecklat metodstöd för länstyrelsernas bedömningar 
och i vissa fall har Myndigheten för samhällsskydd  och beredskap (MSB) stöttat 
länsstyrelserna både vid framtagandet av underlaget och vid själva bedömningsarbetet. I ett 
fall har MSB själva upprättat ett eget tillsynsärende[39, 40] och gjort urvals- och bedömnings-
arbetet, då olika uppfattningar om samrådsyttrande funnits. Då den befintliga metoden främst 
använts vid just neddragningsärenden har det i de aktuella fallen varit en specifik tätort som 
har varit målet för jämförelsen. I princip finns inget hinder att jämförelsen istället skulle 
kunna gälla en viss vägsträcka, ett riskobjekt utanför tätorten eller ett geografiskt område på 
landsbygden. 

5.1 Befintlig metod för identifikation av likvärdiga tätorter 

Den befintliga metoden[41, 42] kan kort beskrivas enligt nedan där de valda kommunerna/ 
tätorterna som valts ut i en tidigare punkt behandlas vidare i nästa; 

1. Identifikation av liknande kommuner genom att använda SKL:s kommun-
gruppsindelning och utgå från samtliga kommuner i kommungruppen. 

2. Identifikation av liknande tätorter genom att via SCB:s tätortsförteckning välja ut 
tätorter med samma befolkningsmängd i kommunerna i gruppen. Tätorter med 
befolkningsmängd +/- 20 % i relation till den ursprungliga tätorten väljs. 

3. Tätorter med liknande boendestruktur väljs ut med hjälp av SCB:s 
tätortsförteckning. 

4. Tätorter med liknande offentlig service i sort och antal identifieras (skolor, 
institutioner för vård och omsorg etc). 

5. Tätorter med liknande näringsliv i sort, storlek och antal identifieras 
(livsmedelsaffärer, hotell/motell etc). 
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6. Då total överensstämmelse inte går att få väljs de 10–15 tätorterna med bäst 
överensstämmelse gällande offentlig service och näringsliv ut för vidare jämförelse 
med kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser i de utvalda orterna. 

Följande kommunindelning från SKL är gällande fram till och med 2016. 

1. Storstäder (3 st). 
2. Förortskommuner till storstäder (38 st). 
3. Större städer (31 st). 
4. Förortskommuner till större städer (22 st). 
5. Pendlingskommuner (51 st). 
6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 st). 
7. Varuproducerande kommuner (54 st). 
8. Glesbygdskommuner (20 st). 
9. Kommuner i tätbefolkad region (35 st). 
10. Kommuner i glesbefolkad region (16 st). 

Denna metod innebär dels en del svårigheter att bedöma storstäder, där jämförelsetalet är 
mycket lågt, dels begränsningar då det endast finns stöd för att jämföra strukturer belägna 
inom tätorten.  Metoden är i och för sig relativt grov, men innehåller delar möjliga att bygga 
vidare på.  

5.2 Förslag till ny urvalsstruktur – steg 1 

Med fler indikatorer kommer antalet jämförbara kommuner att minska och i princip 
omöjliggöra ett första urval utifrån kommungruppstillhörighet. I fall där jämförelsen görs i 
samband med neddragningsärenden är det sannolikt att neddragningen främst berör en tätort 
eller ett geografiskt område varför urvalet istället direkt kan utgå ifrån den aktuella platsen 
och dess förhållanden.  

Urvalet föreslås därför ske i två steg där det första steget syftar till att hitta ett antal 
jämförbara kommuner eller jämförbara granskningsområden utan hänsyn till kommungrupp 
och det andra steget syftar till att utifrån riskbilden göra den slutgiltiga gallringen. Det första 
steget föreslås vara baserat på följande kriterier: 

1. Befolkningsmängd. 
2. Åldersfördelning. 
3. Boendestruktur. 
4. Socioekonomiska förhållanden. 

5.2.1 Befolkningsmängd 

Befolkningsmängden återspeglar storleken och i viss mån strukturen på samhället. Liksom 
tidigare föreslås att urvalskriteriet ska vara +/- 20 % jämfört med granskningsområdet. 
Eftersom urvalet utifrån kommungruppsindelningen tas bort föreslås här även att hänsyn tas 
till mängden personer (boende eller besökare) fördelat över dygn eller säsong. Exempel på 
när stora skillnader kan uppstå är när personer bor men inte arbetar på orten, arbetar på orten 
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men pendlar in till arbetet eller när turistnäringen på området eller orten gör att antalet 
människor som vistas där skiljer sig mellan sommar och vinter. Informationen föreslås kunna 
hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) tätortsförteckning eller från respektive kommun. 

5.2.2 Åldersfördelning 

Åldersfördelningen återspeglar både riskbilden och hjälpbehovet vid en brand eller olycka. 
och andelen omkomna i bränder stiger med ökande ålder.[33] Informationen behöver 
sannolikt inte brytas ner till samtliga tillgängliga ålderskategorier efter SCB:s befolknings–
databas utan föreslås delas in i kategorierna 0–17 år, 18–65 år, 66–80 år samt över 80 år. 

5.2.3 Boendestruktur 

Brand i boendemiljö utgör den största andelen av dödsbränderna i Sverige.[33] I flerfamiljshus 
mellan tre och åtta våningar höga är det också tillåtet med sekundär utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten om denna har tillräckligt kort insatstid och tillräcklig förmåga.[34]  
Utrymning med hälp av räddningstjänsten har i Sverige under lång tid varit tillåtet och finns i 
alla kommuner med denna typ av bebyggelse. Andelen boende i småhusbebyggelse respektive 
flerbostadshus föreslås väljas ut med hjälp av SCB:s tätortsförteckning och överensstämma 
med granskningsområdet med +/- 10 %. 

5.2.4 Socioekonomiska förhållanden 

Riskbilden för ett område, exempelvis gällande anlagd brand, risken att omkomma i olyckor 
eller viljan och förmågan att ta till sig relevant brandinformation, följer den socioekonomiska 
strukturen för området. I öppna jämförelser[43] och i olika kommuner och organisationers 
arbete kring social oro har ett stort antal faktorer och indikatorer identifierats för att användas 
vid riskbedömningar, analyser och åtgärdsförslag[44, 45]. Exempel på dessa indikatorer är 
försörjningsbörda, ohälsotal, utbildningsnivå, antal anmälda brott och valdeltagande. För att 
få med faktorerna social oro och socioekonomiska förhållanden utan att göra urvalsarbetet 
för omfattande föreslås att de tre faktorena andel familjer med socialbidrag, andel arbetslösa 
och sökande i program med aktivitetsstöd samt antal anlagda bränder utgör urvalskriterier. 

5.3 Förslag till ny urvalsstruktur – steg 2 

I nästa steg föreslås att de olika riskerna grupperas efter hur risken i sig påverkar behovet av 
räddningsinsats i händelse av en inträffad brand eller olycka. Om riskerna grupperas efter vad 
räddningstjänsten behöver kunna åstadkomma kan i förlängningen den ackumulerade risken 
för en specifik kommun eller tätort lättare kopplas till räddningstjänstens förmåga att utföra 
de aktuella uppgifterna. Tanken med grupperingen av de riskbaserade indikatorerna är också 
att det vid identifieringen av likvärdiga kommuner, tätorter eller geografiska områden ska vara 
möjligt, trots ett stort antal indikatorer, att hitta ett antal jämförelseobjekt att arbeta vidare 
med. 

Nedan presenteras de olika riskgrupperna och de valda indikatorerna. Inom parentes ges 
förslag på respektive indikators riskvärde. Riskvärdet har angetts som låg, medel respektive 
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hög. Riskgruppens slutvärde värderas efter den högsta värderingen inom gruppen. Förslag till 
viktning av riskerna ges i parentes efter aktuell risk, dock finns behov att närmare utvärdera 
viktningen av de olika riskerna, vilket inte ingått eller funnits resurser för i detta projekt. En 
sådan utvärdering kan förslagsvis göras genom att jämföra ett antal kommuner utvalda enligt 
steg 1 ovan och se om någon väsentlig skillnad i riskbild erhålls. Viktningen är relativt grov 
och bygger dels på kraven i nuvarande och tidigare bygglagstiftning[34–36], dels på studier av 
inträffade händelser och intervjuer och seminarier under projektets gång.  

Vid beskrivningen av olika verksamheter har bygglagstiftningens indelning i verksamhets-
klasser (Vk) använts.[34] För den lilla kommunen kan relativt låga riskbilder vara dimen-
sionerande, medan samma risk i den större kommunen inte får genomslag eftersom förmågan 
måste dimensioneras efter en högre riskbild inom eller i parallella grupper. Vid kopplingen 
mellan riskgrupperna och räddningstjänstens förmåga kan inte begreppet likvärdigt ensamt 
användas utan måste samtidigt knytas mot parhästen tillfredsställande. 

5.3.1 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten  

Byggnader dimensionerade för utrymning med hjälp av räddningstjänsten har tillåtits sedan 
lång tid i svensk bygglagstiftning.[34–36] I samband med omarbetandet av bygglagstiftningen i 
och med BBR19 (BFS 2011:6) diskuterades att möjligheten till den typen av dimensionering 
skulle tas bort, men konsekvensutredningen[46] visade på att genomlaget skulle dröja eftersom 
så många byggnader redan dimensionerats för denna typ av sekundär utrymning. Med 
hänvisning till de befintliga byggnadernas livslängd skulle effekten således inte märkas förrän 
efter lång tid, medan kostnaderna vid nybyggnation skulle öka markant, varför förlaget 
förkastades. Utrymning med hjälp av räddningstjänsten tar dock alltid avsevärt längre tid än 
självutrymning och tar mycket av räddningstjänsternas resurser i anspråk. Nya typer av 
byggmetoder och brännbar fasadisolering har dock visat sig kunna äventyra denna 
grundprincip och göra att behovet av fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten 
snabbt kan förändras i händelse av att branden sprider sig på eller i fasaden.[23] 

I den omarbetade bygglagstiftningen[34] finns krav på utrymningsplatser i osprinklade 
publika lokaler. Krav på utrymningsplats har sedan tidigare funnits i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter[47]. Då krav inte finns på intern organisation för att hjälpa personer med hjälp-
behov från utrymningsplats till säker plats kan det förutsättas att detta kommer att ta 
räddningstjänstens resurser i anspråk, oberoende av om det var grundtanken eller inte. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Byggnader i Vk1 eller Vk3 i byggnadsklass Br1 med upp till 11 meter till underkant 
fönster (Låg). 

 Utrymningsplats i osprinklad publik lokal (Låg). 

 Byggnader i Vk1 eller Vk3 i byggnadsklass Br1 med mellan 11 och 23 meter till 
underkant fönster (Medel). 

5.3.2 Stöd till självutrymning 

Det är den enskilde medborgaren som har det primära ansvaret för självutrymning. Förmågan 
att utrymma försämras dock för den åldrande befolkningen och kan i vissa fall helt försvinna 
beroende på ålder, funktionshinder eller andra omständigheter. I vissa verksamheter som 
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häkten, låsta psykiatriska avdelningar, vissa former av behovsprövade särskilda boenden och 
fängelser hålls personer inlåsta. Dessa verksamheter skall som ett led i sitt systematiska brand-
skyddsarbete[48] i sin nödlägesberedskap ha en organisation som säkerställer en trygg ut-
rymning, men kan i det verkliga fallet behöva stöd från räddningstjänsten vid omfattande 
brandspridning eller snabba brandförlopp. Detsamma gäller övriga typer av vårdboenden och 
sjukhus med horisontell utrymning mellan vårdavdelningar, där de utrymmande behöver stöd 
av personalen för att kunna utrymma. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Boende i hemmiljö med hemtjänst >4 gånger/dygn (Låg). 

 Behovsprövade särskilda boenden i Vk5B (Medel). 

 Sjukhus i Vk5C med horisontell utrymning (Hög). 

 Lokaler där personer hålls inlåsta i Vk5D (Hög). 

5.3.3  Större antal personer med mindre god lokalkännedom 

Utrymmande har olika förutsättningar att sätta sig själva i säkerhet i händelse av en brand. 
Förmågan att utrymma påverkas av faktorer som till exempel funktionshinder, förmåga att ta 
till sig information eller social påverkan. En större, okänd population med mindre god 
lokalkänedom där informationen om det exakta antalet utrymmande kommer att utgöra en 
osäkerhetsfaktor i händelse av brand. Räddningstjänsten kommer att behöva lägga en större 
del av resurserna på eftersök istället för att bekämpa branden än vid bränder i andra typer av 
objekt. Eftersom utrymningsvägar och insatsvägar ofta utgörs av samma utrymen kan i vissa 
fall motriktade flöden utgöra ett hinder i det tidiga skedet. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Samlingslokaler och andra lokaler i markplan med dimensionerande personantal fler 
än 1 000 personer (Låg). 

 Arenor och anläggningar utomhus med dimensionerande personantal fler än 5 000 
personer (Låg). 

 Hotellkomplex med fler 25 boenderum eller 50 gästplatser (Låg). 

 Samlingslokaler och andra lokaler över markplan med dimensionerande personantal 
fler än 600 personer (Medel). 

 Flyktingförläggning med mer än 100 boende (Medel). 

 Hotellkomplex med fler 150 boenderum eller 300 gästplatser (Medel). 

 Shoppingcenter dimensionerat för mer än 1 000 besökande (Medel). 

 Samlingslokaler och andra lokaler under markplan med dimensionerande personantal 
fler än 600 personer (Medel). 

 Samlingslokaler och andra lokaler under översta källarplanet med dimensionerande 
personantal fler än 300 personer (Hög). 

5.3.4  Långa inträngningsvägar 

Långa inträngningsvägar ställer stora krav på räddningstjänstens förmåga vid livräddning eller 
invändig släckning. Rökdykarnas förflyttningshastighet med samtidig slangdragning i tät rök 
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är låg och luftförbrukningen i många fall den begränsande faktorn.[21, 22] Rökdykning regleras i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter[49] och behovet av resurser, både personella och materiella, för 
att klara inledande insats, styrkeuppbyggnad och uthållighet över tid i denna typ av objekt är 
stora. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Byggnader med avstånd >75 m från angreppsväg (Låg). 

 Distributionstunnlar >500 meter (Medel). 

 Vägtunnlar >500 meter med enkelriktad trafik och utrymning via parallellt tunnelrör 
(Medel). 

 Besöksgruva (Medel). 

 Vägtunnlar >500 meter med dubbelriktad trafik (Hög). 

 Järnvägstunnlar >500 meter (Hög). 

 Tunnlar under byggnation (Hög). 

 Masstransportsystem under mark (Hög). 

 Aktiv brytningsgruva (Hög). 

 Höga byggnader >16 våningar (Hög). 

5.3.5 Hög riskmiljö 

Räddningsinsatser i hög riskmiljö ligger resurs- och kompetensmässigt nära insatser med 
långa inträngningsvägar. De valda riskobjekten nedan är alla valda med tanke på de särskilda 
kraven på förberedelser i form av larmplaner, insatsplanering och övning. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Industrier utan tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara med en byggnadsyta 
större än 2 500 m2 eller där fler än 20 personer arbetar samtidigt (Låg). 

 Verksamheter i Vk6 (Medel). 

 Anläggningar med kärnteknisk verksamhet (Hög). 

 Flygplatser (Hög). 

 Övriga 2:4-anläggningar som inte ingår i annan grupp (Beroende på verksamhet). 

5.3.6  Omfattande brandspridning och känslig bebyggelse 

En kulturhistoriskt bevarandevärd byggnad kan i händelse av brand kopieras, men aldrig 
återställas. Det finns idag ca 260 statliga byggnadsminnen och ca 2 200 enskilda klassade 
byggnadsminnen som skyddas genom lagstiftningen.[50–52] Släckning av bränder i bevarande-
värda byggnader kräver försiktighet och kunskap eftersom den inte kan återställas, medan 
oförsiktiga släckmetoder kan göra nästan lika stor skada som branden i sig. Äldre bebyggelse 
saknar i många fall det passiva brandskyddet som nyare bebyggelse som uppfyller bygg-
lagstiftningens krav har inbyggt. Tät trähusbebyggelse representerar också en risk för snabb 
brandspridning mellan byggnader liksom ordinära större lokaler med hög brandbelastning där 
strålningsvärme och gnistor kan utgöra hot mot omkringliggande bebyggelse. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 
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 Bevarandevärda byggnader (Låg). 

 Osprinklade byggnader > 5 000 m2 (Medel). 

 Tät trähusbebyggelse (Hög). 

5.3.7  Kemikalier och gas  

Denna riskgrupp representerar både ett behov av specifika kunskaper och specifika materiella 
resurser för att bemästra en brand eller ett oavsiktligt utsläpp. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Depåer, terminaler och omlastningsplatser för farligt gods (Låg). 

 Industrier över 2 500 m2 och samtidig hantering av brandfarlig vara (Låg). 

 Hantering av brandfarlig vätska i mängd lika med eller överstigande 50 ton (Låg). 

 Hantering av brandfarlig vätska i mängd lika med eller överstigande 50 ton om 
hantering sker under högt tryck eller hög temperatur (Medel). 

 Anläggningar Seveso I (Medel). 

 Hantering av brandfarlig vätska i mängd lika med eller överstigande 5 000 ton (Hög). 

 Anläggningar Seveso II (Hög). 

 Anläggningar för storskalig framställning av brännbar gas (Hög). 

5.3.8 Transportinfrastruktur 

Denna grupp representerar dels den risk som fordonen och infrastrukturen själva utgör och 
som kan kräva speciell kompetens och specialutrustning i händelse av en olycka, dels en i 
vissa fall sårbar del av en nationellt viktig infrastrukturell resurs. 

På järnvägssidan är det efterfrågan mer än säkerhetsstrategisk planering som står för 
förekomsten av farligt gods på en viss sträcka. Aktiva beslut om förbud mot farligt gods finns 
endast i Citytunneln i Malmö, Arlandatunneln och efter färdigställandet på Citybanan i 
Stockholm[53]. Resmönstret för persontrafik är relativt statiskt medan godstrafiken flukturerar 
med konjunkturen, vilket kan utgöra en osäkerhet vid bedömningen. Vägtrafik generellt 
representerar en del av räddningstjänstens vardagsolyckor, medan räddningsarbete vid spår-
bunden trafik innebär större utmaningar och behov av specialistkompetens, exempelvis för 
skyddsjordning och räddningsfrånkoppling. Information om vägklasser och årsmedeldygns-
trafik kan hittas i den nationella vägdatabasen.[54] 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Vägar med högst funktionell vägklass 3 eller årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på mer än 
2 000 fordon/dygn (Låg). 

 Stamvägnät med tung godstrafik och/eller farligt gods (Låg). 

 Regional väg klassad som viktigt transportstråk (Låg). 

 Natienell väg klassad som viktigt transportstråk (Medel). 

 Järnvägssträcka utan plankorsning eller tunnel (Låg). 

 Plankorsning mellan väg och järnväg (Medel). 

 Järnvägssträcka med hög utnyttjandegrad och/eller begränsade omledningsmöjlig–
heter (Medel). 
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 Järnvägssträcka för gods, viktig för lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt 
näringsliv eller försörjningsflöden(Medel). 

 Rangerbangård för järnväg (Hög). 

5.3.9 Hamnar och vatten 

Utanför hamnområde utgör brandbekämpning och räddning en statlig angelägenhet medan 
det inom hamnområde är den kommunala räddningstjänstens ansvar.[1] Hamnområden 
representerar dels tung trafik eller stora personflöden, dels behov av samordning med statliga 
myndigheter i händelse av brand eller olycka i farled eller på öppet vatten. Vattenområden 
generellt utgör en risk för drunkningsolyckor, där de flesta räddningstjänster har kapacitet för 
ytlivräddning, medan färre kan tillskrivas förmågan räddningsdykning. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Sjöar och vattendrag (Låg). 

 Kustområden (Medel). 

 Hamnanläggningar (Hög). 

5.3.10 Miljö och natur 

Skogsbrand kan vara en naurlig del av skogens ekosystem och kan för vissa växt- och 
djurarter utgöra en förutsättning för långsiktig överlevnad. Kontrollerad bränning av skog i 
naturvårdande syfte sker regelbundet och vid en brand behöver inte händelsen ur 
miljösynpunkt vara dålig. Avgörandet att begränsa eller släcka för att förhindra okontrollerad 
spridning, motverka omotiverade kostnader för räddningsinsatsen eller skydda andra hotade 
värden är dock ett beslut som åligger räddningsledaren. Generellt önskar dock Natur-
vårdsverket[55,56] en bättre samverkan och planering relaterat till de faktiska områden som 
finns i aktuell region.  Naturminnen till skillnad från skyddade områden utgör enstaka mindre 
naturobjekt med högt bevarandevärde och där räddningstjänsterna generellt har begränsad 
kunskap om förekomsten. De identifierade riskerna inom gruppen kräver samtliga dels 
identifiering av riskobjekt, dels en planering i utkanten av räddningstjänstens kunskaps-
område som kräver samverkan med andra aktörer eller myndigheter. Internationellt pågår 
flera utvecklingsprojekt om släckning av skogsbränder, men även nationellt finns god 
kunskap inom området[57, 58]. Kulturreservat kan utgöras av en kombination av ett 
miljöområde och bevarandevärda byggnader, där den föreskrivande myndigheten är 
Riksantikvarieämbetet istället för Naturvårdsverket, se även 5.3.6. 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp:  

 Område med översvämningsrisk (Låg). 

 Område med ras- och skredrisk (Låg). 

 Vattenskyddsområde (Medel). 

 Dammar större än 100 Mm3 (Medel). 

 Natura 2000-område (Medel). 

 Naturminnen och naturreservat (Medel). 

 Stora skogsarealer utan naturliga brandgator (Hög). 
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 Kulturreservat (Hög). 

 Nationalpark (Hög). 

5.3.11 Eldstadsrelaterade bränder och storskalig förbränning 

I propositionen till lagstiftningen[4] påpekas särskilt uppdraget sotning och brandskydds-
kontroll. Den enskilda sotelden kommer sannolikt inte att påverka dimensioneringen av ens 
den lilla räddningstjänstens resurser, men eftersom det är en värdefull indikator vid senare 
utveckling av metodstöd samt målstyrning mot lagstiftarens intentioner där det totala skyddet 
– inte bara räddningstjänstens operativa förmåga – ska utvärderas finns det motiv till att 
redan här ha med området. 

Storskalig förbränning av avfall, främst för energiproduktion, har ökat i omfattning de 
senaste åren för att uppfylla regeringens energimål och för att minska beroendet av fossila 
bränslen. Både biobränsle och avfall lagras i stora högar – avfall ibland balat, inomhus eller 
utomhus. Biobränsle, exempelvis träpellets, förvaras ibland i silobyggnader. Varmgång i 
transportband för biobränsle, självantändning eller gnistor från transportfordon är vanliga 
orsaker till brand i dessa typer av lagrat eller hanterat material.[59, 60] Vid brand i bränslehögar 
är det ofta svårt att nå brandhärden och släckmedlet har svårt att tränga ner i materialet. På 
grund av att stora volymer ofta lagras på en begränsad yta är det inte ovanligt att det logistiskt 
är svårt att nå brandplatsen med räddningstjänstens fordon. Även vid siloförvaring kan det 
vara svårt att exakt lokalisera branden och uppbrytning av konstruktonen för lokalisering och 
släckning kan i oturliga fall tillföra syre till glödbranden och orsaka backdraft eller 
explosion.[61] Vattenpåföring i silobyggnader har också visat sig utgöra en risk för 
konstruktionskollaps på grund av vattnets egentyngd eller det svällande materialet.[61] 

Följande indikatorer har identifierats för denna riskgrupp: 

 Antal enskilda sotningsobjekt (jämfört referenskommun/ort/område +/-20 %). 

 Anläggningar för storskalig eldning av biobränsle (Medel). 

 Anläggningar för storskalig eldning av avfall (Hög). 

5.3.12 Säsong och händelser 

Avslutningsvis finns ett antal händelser eller säsongsbundna aktiviteter som ur ett risk- och 
resursperspektiv behöver beaktas. I denna riskgrupp kommer de olika händelserna, 
företeelserna eller aktiviteterna att markant skilja sig åt beträffande på vilket sätt räddnings-
tjänsten behöver anpassa sin förmåga till den aktuella risken. Vissa händelser är åter-
kommande medan andra kan åtgärdas med en punktinsats. Här kommer inte enbart själva 
händelsen i sig att utgöra den enda risken. Därtill kommer kringliggande risker som till 
exempel transporter till och från evenemang eller turistnäringar, ökad brottsfrekvens för vissa 
typer av brott eller ökad säsongbunden befolkningsmängd utan lokalkännedom att spela roll i 
sammanhanget. Denna sista riskgrupp är därför inte helt representativ vid valet av likvärdiga 
kommuner, orter eller områden att jämföra med utan ska hellre kopplas mot räddnings-
tjänstens förmåga ställt mot den tänkta oönskade händelsen. 

Följande exempel på indikatorer för denna riskgrupp: 
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 Skidanläggning med större antal besökare/dag under högsäsong.  

 Större campingplatser. 

 Större gästhamnar/marinor. 

 Evenemang med >1 000 personer.  

För denna riskgrupp behöver liknande händelser, företeelser och risknäringar identifieras 
utifrån den egna kommunens förhållanden. 
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6 Jämförelse av kommunernas förmåga till 
räddningsinsats 

När en eller ett par jämförbara kommuner, orter eller platser hittats är nästa fas i jämförelsen 
att se om de utvalda räddningstjänsterna har en likvärdig – och tillfredsställande – förmåga till 
räddningsinsats. För denna del av arbetet är det betydligt svårare att enbart med hjälp av 
indikatorer, absoluta tal och procentsatser jämföra den ena kommunen med den andra. Dels 
kan de ha olika lösningar på hur räddningstjänsterna är organiserade, dels kommer de utvalda 
orterna aldrig att vara helt identiska gällande riskbilden. Hur räddningstjänsten är organiserad 
är däremot ointressant ur medborgarens perspektiv, men kan göra själva jämförelsen mer 
komplicerad. Det är dock minst lika viktigt att förmågan till räddningsinsats möter upp just 
den egna riskbilden som att vara lika bra – eller dålig – som någon annan. Det är således mer 
intressant att hitta ett system där arbetet istället går ut på att jämföra hur bra man är på att 
hantera den egna kommunens risker än att hitta absoluta jämförelsetal mellan två 
organisationer. Naturligtvis blir den första jämförelsen lättare om de två kommunerna har 
samma riskbild i stort, om än inte helt identiska förhållanden. Förmågan till räddningsinsats i 
det specifika fallet kan styras av personella resurser, tillgång till speciell utrustning, särskilda 
kunskaper eller kombinationer av dessa. 

6.1 Befintlig metod för att jämföra förmåga till räddningsinsats 

Idag bedöms kommunernas förmåga att genomföra en räddningsinsats på tre huvudpunkter: 
snabbhet, arbetsuppgifter och uthållighet.  

Snabbheten bedöms med hjälp av avståndsmätning från närmaste brandstation till den 
aktuella tätorten. Vid de bedömningar som gjorts i samband med neddragningsärenden är det 
just förhållandena i den aktuella tätorten som utvärderats. Här skulle det även idag lika gärna 
kunna vara ett specifikt riskobjekt var som helst i kommunen eller ett annat geografiskt 
område än en tätort. Ingen skillnad har gjorts mellan heltids- eller deltidsstyrkor. Arbets-
uppgifterna har bedömts genom vilken bemanning och vilken formell kompetens den första 
styrkan har och uthålligheten har bedömts på förstärkningens avstånd till tätorten, dess 
bemanning och formella kompetens. 
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6.2 Faktorer och indikatorer som påverkar förmågan till 
räddningsinsats 

Det enda effektsamband som vetenskapligt har visats är tiden från larm till dess att insatsen 
påbörjas.[14, 15, 20] De andra identifierade faktorerna kommer tillsammans med tidsfaktorn att 
bidra till resultatet av räddningsinsatsen. Vissa enskilda händelser eller kritiska beroenden kan 
också göra att insatsen misslyckas. För att sätta faktorer som påverkar resultatet i sitt 
sammanhang presenteras översiktligt deras inbördes relation i figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Faktorer som påverkar räddningsinsatsens resultat 

6.2.1 Responstid 

Tiden tills den första taktiska enheten är på plats är samtidigt den tid den enskilde 
medborgaren själv måste hantera olyckan. I de flesta fall larmar den enskilda först när 
olyckans omfattning överstiger den egna kapaciteten. Detta kan naturligtvis gå olika fort både 
beroende på hur väl förberedd den enskilde är på att hantera olyckan och hur snabbt 
olycksförloppet accelererar. 

De faktorer som föreslås användas som mått på begreppet snabbhet istället för sträcka är: 

 Larmbehandlingstid. 

 Anspänningstid. 

 Körtid (första enhet på plats). 

Uppdelningen i deltider föreslås för att lättare kunna utvärdera enskilda delar vid 
räddningstjänstens eget analysarbete, även om körtiden kommer att vara den dominerande. 
Idag finns både webb-baserade gratisverktyg, kommersiella program och GIS-baserade 
produkter som med tillräcklig säkerhet kan beräkna den troliga körtiden utifrån vägtyp och 
hastighetsbegränsningar.[62, 63] Vid larm kan förutsättas att utryckningsfordon kommer att ha 
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något kortare körtid än de databaserade verktygen anger, men för jämförelse eller planering 
kan dessa verktyg anses tillräckliga. För utvärdering av verkliga fall kan istället insats-
rapporteringens faktiska uppgifter användas. Tidigare användes oftast begreppet insatstid 
med de ingående delarna anspänningstid, körtid och angreppstid, även i förhållande till krav 
ställda i bygglagstiftningen.[34–36] Med dagens och framtidens byggnader kan angreppstiden 
variera från några få minuter till över halvtimmen i komplexa objekt och numera används, till 
exempel i de flesta handlingsprogram, istället enbart körtiden som mått. 

6.2.2 Personella resurser och taktiska enheter 

Bemanningen tillsammans med någon typ av fordon kan benämnas som en taktisk enhet. 
Enheten kan bestå av en eller flera personer (FIP – första insatsperson). Exempel på enheter 
kan vara höjdenhet eller vattenenhet. Oberoende om man uttalat, som till exempel i 
Södertörn eller Jönköping[6, 7 , 30, 31], använder dessa begrepp eller inte, kommer personer på 
plats med rätt utrustning att kunna utföra någon form av arbete eller uppgift. Samtliga 
räddningstjänster är bra på att tala om vad man har, även om det ibland finns en rädsla eller 
ovilja att siffersätta de personella resurserna i handlingsprogrammen. Det står dock i 
propositionen[4] att förmågan till räddningsinsats ska beskrivas i termer av personella och 
materiella resurser. 

Färre räddningstjänster är dock lika bra på att tala om vad man i normala fall kan utföra 
med kombinationen av personer och utrustning. Eftersom utvecklingen bör gå åt det hållet 
används här begreppen enligt Jönköpingsmodellen, även om modellen inte fullt ut används 
överallt. De faktorer som beskriver den grundläggande förmågan att utföra den 
förväntade arbetsuppgiften är:  

 Bemanningen dagtid respektive nattetid. 

 Bemanningen vid behov sett ur ett säsongsperspektiv. 

 Taktiska enheter. 

 Ledningsresurser och organisation. 

6.2.3 Materiella resurser och metodval 

För att utföra uppgifter utöver dem relaterade till vardagsolyckor är tillgång till vissa 
typer av materiel en förutsättning. Typen av materiel varierar mellan olika typer av risker. De 
materiella resurserna är i sin tur inte värda så mycket utan kunskap om och övning i hur de 
ska användas. En räddningstjänst behöver en viss uppsättning av materiella resurser för att 
möta de risker som finns i kommunen. De grupper av risker som diskuterades under avsnittet 
att identifiera kommuner med liknande riskbild, är i princip grupperade så att samma typ av 
utrustning och kunskap krävs för att bemöta representativa oönskade händelser för den 
aktuella gruppen. Vid långa inträngningsvägar krävs till exempel många gånger tillgång till 
stora luftpaket för rökdykning, och vid utrymning med hjälp av räddningstjänsten i byggnader 
upp till åtta våningar krävs utskjutstege eller höjdfordon.  

Viss utrustning ingår som bas i de fordon som tillsammans med de personella resurserna 
utgör taktiska enheter, medan annan utrustning ingår som utrustningsmoduler som 
tillsammans med den taktiska enheten bildar en specialenhet. Exempel på specialenheter kan 
vara rappellering, räddningsdykning eller tung räddning, medan exempel på basutrustning kan 
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vara värmekameror och PPV-fläktar. Både basutrustningen och specialutrustningen är 
taktiska resurser som kan användas för informationsinhämtning och taktiskt beslutsstöd eller 
för att utföra själva det fysiska arbetet.  

Här behöver också tillgången på materiell utrustning kopplas till metodval och kunskap. 
Eftersom räddningstjänsten handlar för skattebetalarnas pengar är det alltså viktigt att man 
skaffar sig de materiella resursena som behövs för att hantera de risker som finns i 
kommunen så att bäst säkerhet per skattekrona uppnås.  

Exempelvis dessa frågor gällande materiella resurser och deras användning kommer att 
påverka förmågan till räddningsinsats: 

 Vilken basuppsättning finns på de fordon som ingår i de taktiska enheterna? 

 I vilken omfattning, och till vad används värmekameror? Har rökdykarparen var sin 
värmekamera eller en per par? Används värmekamera för yttre skanning? 

 Vilken form av släcksystem finns och hur används de? 

 Används PPV defensivt eller offensivt? 

 Vilken typ och storlek på luftpaket används? Hur löses luftförsörjningen över tid vid 
större insatser? 

 Vid olyckor på järnväg kan räddningstjänsten själv utföra räddningsfrånkoppling och 
skyddsjordning.  Finns utbildad personal och utrustning i tillräcklig omfattning? 

 Vilka specialmoduler finns det? 

6.2.4 Tillgången till vatten 

En mycket viktig faktor vid brandsläckning är tillgången på vatten. Även i detta fall behöver 
resursen sättas i ett tidsperspektiv i förhållande till den oönskade händelsens omfattning och 
placering. För bränder utanför brandpostnätets utbredning behöver vattnet köras eller 
pumpas antingen från brandpost, branddamm eller från närliggande vattendrag. 
Vattenförsörjning och metodvalen för släckning är tätt knutna till varandra. Begränsningar i 
något av dem kommer att påverka den andra. 

Dessa faktorer påverkar tillgången på vatten: 

 Brandpostnätets utbredning, tryck och flöde. 

 Släckfordonens antal och volym. 

 Tankfordonens antal och volym. 

 Mobil vattenförsörjning. 

 Inventering och planering av vattentillförsel. 

6.2.5 Kompetens och kunskap 

Kompetens kan delas in i två delar; formell och reell kompetens. Den formella kompetensen 
är den grund- och vidareutbildning som finns på lednings- och styrkenivå. Den reella 
kompetensen handlar om den förmåga personen eller styrkan tillsammans har för att utföra 
en viss uppgift, och som både bygger på teoretisk kunskap och på den erfarenhet som 
personen eller gruppen skaffat sig genom övning och det dagliga arbetet. Båda dessa delar 
kommer att ligga till grund för hur bra uppgiften utförs. 
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Stora delar av landets räddningstjänster utgörs av deltidsstyrkor. Den forskning som hittills 
utförts har inte kunnat visa på något effektsamband mellan utgången av olyckan och om 
insatsen utförts av en heltids- eller deltidsstyrka.[15] Anledningen till detta är sannolikt att 
studien utfördes på villabränder där normalstyrkan, oberoende hel- eller deltid, är överstark. 
Annan forskning har dock visat att övning är avgörande för att lyckas med räddningsinsatsen 
i komplexa miljöer[21, 22] och då en deltidsstyrka har en mer begränsad tid för övning än en 
heltidsstyrka skulle fortsatta studier i andra miljöer kunna påvisa skillnader. Både den formella 
och den reella kompetensen är intressant för såväl den inledande styrkan som för 
förstärkning. 

Dessa faktorer påverkar den samlade kunskaps- och kompetensnivån: 

 Formell grundutbildning befäl. 

 Formell grundutbildning styrka. 

 Heltid eller deltid. 

 Fort- och vidareutbildning. 

 Antal relevanta larm/person och år. 

 Övning. 

 Orientering på plats. 

6.2.6 Metodförmåga  

För att erhålla en metodförmåga, givet de personella och materiella resurserna, behöver ett 
antal förberedande insatser göras för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. Metodförmåga 
går hand i hand med kompetens och kunskap för att kunna utföra den valda metoden. I detta 
stycke avses de organisatoriska förberedelserna, det vill säga det arbete som behöver göras i 
form av planering inför en oönskad händelse på ett speciellt objekt, bestämning av vilka 
taktiska enheter och andra resurser som initialt ska skickas vid vilken typ av olycka och 
ledningsförmågan på plats för att bemästra händelseförloppet. Även metodförmågan hamnar 
inom kategorin hur bra uppgiften kommer att utföras. 

Dessa förberedande faktorer kan påverka utgången av en räddningsinsats: 

 Insatsplanering. 

 Larmplaner. 

 Taktik och metodval. 

6.2.7 Styrkeuppbyggnad och uthållighet 

Avslutningsvis är det väsentligt att alla dessa delar fungerar över tid. Att någon eller några är 
snabbt på plats och i någon form kan påbörja insatsen, att styrkeuppbyggnad fungerar så att 
händelsen kommer under kontroll samt att personella och materiella resurser finns på plats 
när de behövs. I vissa delar av landet behöver förstärkningen komma på plats för att 
rökdykning ska kunna utföras och vid större händelser behöver logistiken fungera över tid så 
att en påbörjad uppgift inte behöver avbrytas eftersom försörjningskedjan på till exempel 
vatten eller luft har brutits. 

Dessa faktorer kan påverka utgången av en räddningsinsats: 
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 Körtid för förstärkning. 

 Intern försörjningsorganisation. 

 Externa resurser i samverkan med omgivande räddningstjänster. 
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7 Diskussion 

7.1 Med medborgaren i fokus 

Det är viktigt att se lagstiftningen och förmågan ur medborgarens pespektiv. En stor 
utmaning är att se till att de som behöver informationen får den, förstår den och använder 
den. Många medborgare tror fortfarande att det bara är att ringa 112 och så löser sig alla 
problem i världen. Om inte medborgaren har kunskap om vad han eller hon själv behöver 
åstadkomma för att få ett tillfredsställande skydd mot olyckor finns risken att det inte heller 
blir gjort. I ett medborgarperspektiv är det två huvudfokus som är viktiga: att medborgaren 
har kunskap om och förmåga att utföra sin pusselbit av skyddet, samt att det är säkert att 
vistas ute i samhället. Det kan vara allt ifrån att kunna gå på lokal och i händelse av brand 
tryggt kunna utrymma till att den lokala industrin är en säker arbetsplats. För tillsynsobjekt 
sker kontrollen av att det enskilda företaget uppfyller sitt ansvar vid räddningstjänstens tillsyn. 
När man ändå träffas är det lätt att informera och diskutera. Men hur är det för alla andra? 
Bostadstillsyn är ovanligt och i princip obefintligt vid småhusbebyggelse. Hur ska de boende i 
kommunen få rätt information och kunskap? Om nu inte det kommunala handlings-
programmet för skydd mot olyckor är rätt forum, hur arbetar räddningstjänsten bäst för att 
nå ut till dem som bäst behöver det? Att på täckningskartor tydliggöra inom vilka tidsramar 
den enskilda medborgaren kan få vilken hjälp är ett bra sätt att synliggöra och kommunicera 
räddningstjänstens förmåga. Dock behöver även ett sådant dokument få erforderlig 
spridning. 

7.2 Att använda indikatorer vid utveckling och tillsyn 

I samband med tillsyn av räddningstjänsten eller vid neddragningsärenden behöver den som 
tillsynar något att tillsyna, något som är mätbart eller i alla fall värderingsbart. Indikatorer och 
identifiering av påverkansfaktorer kommer inte att lösa allt detta, men kan utgöra ett stöd för 
både tillsynsmyndigheten och organisationens egen utvärdering och utveckling. Det är dock 
nästan omöjligt att diskutera faktorer och indikatorer utan att beröra hur de ska användas, hur 
man lättast tar reda på ”indikatorfakta” och sambandet mellan riskfaktorer och kom-
pensationsfaktorer – exempelvis vilka skyddsbarriärer eller åtgärder som behövs för att 
kompensera för en viss risk. 

För att möta upp kommunens identifierade risker finns också ett antal förebyggande eller 
skadebegränsande åtgärder som ensamt eller i kombination med andra åtgärder kan höja 
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säkerhetsnivån. Dessa behandlas inte i denna rapport, men kommer i det verkliga arbetet 
behöva hanteras. De skyddsbarriärer som direkt kan kopplas mot en specifik risk eller 
indikator kan i förlängningen och i utvecklandet av det tänkta metodstödet vid utvärderingen 
få effekten att risken inte längre är dimensionerande. Ett exempel på detta kan vara den äldre 
medborgaren som i praktiken inte kan utrymma själv trots att det förväntas i teorin. Om 
personen fått tillgång till exempelvis en kopplad brandvarnare och en mobil bostads-
sprinklerenhet har pusselbiten skyddsbarriärer blivit större för att kompensera att den egna 
förmågan minskat. Det innebär dock inte att delen räddningstjänst helt kan tas bort, men att 
alla delarna tillsammans utgör ett tillfredsställande brandskydd.  

7.3 Att utvärdera hur bra man lyckas 

En annan mycket svårare del av utvärderingen är att visa hur bra man lyckats. Om man inför 
vissa åtgärder kommer effekterna rent statistiskt inte att vara säkerställda på mycket lång tid. 
Dessutom kan det vara svårt att bevisa effekten på kommunnivå. En del åtgärder svarar inte 
enskilt mot en risk som är specifik för just den kommunen, utan mot något som är lika, 
oberoende var i Sverige man bor. Ett sådant exempel är brandvarnare i bostäder. 
Förekomsten av fungerande brandvarnare i bostäder är trots detta en god värdemätare för 
säkerhetsnivån ur ett kollektivt kommuninnevånarperspektiv för den enskilda kommunen. 
Måttet i sig kan också utgöra ett mått för hur bra räddningstjänstens förebyggande arbete och 
information till allmänheten har lyckats. 

Detta arbete har varit fokuserat på den del av pusselbiten räddningstjänst som berör dess 
operativa förmåga. Även här kan effekterna av att införa nya rutiner, metoder och utrustning 
låta vänta på sig. Det kanske inte händer just den typ av olycka man har utbildats i eller tränat 
för detta år, eller nästa. Hur ska då den som tillsynar kunna utvärdera om förmågan möter 
upp mot risken? Hur många bra indikatorer man än har kommer vissa av bedömningarna 
alltid att behöva genomföras med diskussioner mellan länsstyrelse och räddningstjänst som 
grund. Det finns många goda exempel på hur länsstyrelser samarbetar med tillsynen över 
regionsgränserna i syfte att komplettera varandras kunskaper och för att få tillräcklig vana och 
erfarenhet. Här skulle ett officiellt samarbete länsstyrelser emellan sannolikt kunna gynna 
tillsynsarbetet. 

7.4 Informationsinhämtning och bedömning av resurser och förmåga 

Under de diskussioner och intervjuer som hållits under arbetets gång har det blivit uppenbart 
hur mycket tid det krävs för att ta fram relevanta uppgifter för den som ska tillsyna 
räddningstjänsten eller göra en bedömning i ett neddragningsärende. Det är svårt att hitta de 
uppgifter man behöver i de kommunala handlingsprogrammen och i kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalyser. Vissa har tydlig struktur och i vissa tar det lång tid att hitta det man letar 
efter. Det innebär inte att alla dokument bör skrivas efter en mall, men att informations-
inhämtningen bör ske på annat sätt. Om man kan hitta ett system där uppgifterna om risker 
och förmåga att möta dem är knutna till den planering och utveckling räddningstjänsten ändå 
gör och att de valda indikatorerna går att använda i det dagliga arbetet är vidare rapportering 
inte så betungande. Till exempel kan då tillsynsmyndigheten inför sitt besök skicka ut en 
förfrågan på relevanta uppgifter som räddningstjänsten fyller i eller vissa nyckeluppgifter 
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rapporteras in till MSB. Vid det första urvalet med de fyra huvudindikatorerna för att hitta 
likvärdiga kommuner eller tätorter finns tillräckligt underlag i SCB:s databaser. 

 

Figur 5. Tänkt flödesschema för föreslagen metod 

En tänkt arbetsordning för urval och bedömning visas ovan, se figur 5. Den första delen A 
präglas av informationsinhämtning i databaser och dokument, liksom genom kontakt med 
aktuell kommun och/eller räddningstjänst. I denna del används initialt ett fåtal indikatorer i 
steg 1. Steg 2 utgör sedan såväl underlag för ett slutligt urval av jämförelseobjekt i del A, som 
ett diskussionsunderlag mellan länsstyrelse och räddningstjänst i del B. Oberoende av 
identifikation av indikatorer och faktorer kommer många av bedömningarna även 
fortsättningsvis att baseras på det goda samtalet mellan tillsynsmyndighet och den tillsynade. 
Bedömningen i del C kommer att vara olika lätt eller svår beroende på uppgiftens karaktär 
samt komplexiteten och omfattningen av den tillsynade organisationen och kommunens 
riskbild. Oberoende av den aktuella länsstyrelsens kunskap och kompetens i specifika 
räddningstjänstfrågor finns stora vinster med att samarbeta över länsgränserna. 

7.5 Ur ett internationellt perspektiv 

Behovet att utvärdera räddningstjänstens förmåga är något som finns över hela världen. 
Räddningstjänstens organisation, uppbyggnad och uppdrag ser dock lite olika ut världen över. 
Det finns i de flesta länder, med en liknande organisation som Sveriges, någon form av ut-
värderingssystem. Några studier om räddningstjänstens förmåga sett ur ett internationellt 
perspekiv har också genomförts.[64–68] De flesta länder har mätkriterier på räddningstjänst 
som berör antal inträffade olyckor av olika typer, framkörningstider, antal fordon, 
övningstimmar eller bemanning. Bland all statistik går att finna några indikatorer som går att 
härröra till begreppet förmåga, till exempel hur många bränder som släcks i startbrand-
rummet eller areal nedbrunnen skog kopplat till bemanning och vattenförbrukning. I USA 
finns två olika utvärderingssystem[64–66], varav det ena primärt inte är till för räddnings-
tjänstens utveckling utan för premiesättning av fastighetsförsäkringar med räddningstjänstens 
resurser som en av de styrande parametrarna för försäkringens branddel. Den, ISO – 
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Decision support information on communities, buildings and people[66], har stort fokus på 
vattentillgång och materiella resurser medan FESSAM Fire and Emergency Services Self-
Assessment Manual från Center for Public Safety Excellence utformningsmässigt närmar sig 
den målstyrning för skydd mot olyckor som är den svenska lagstiftarens intentioner. 
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8 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Redan för över tio år sedan pågick arbeten med idédokument och handböcker i målstyrning 
mot olyckor.[30, 31] Mycket av det som skrevs då är lika sant idag och många av de idéerna 
skulle underlätta förtydligandet av den enskildes ansvar som del i det totala skyddet. De flesta 
organisationer har sedan dess också landat i den nygamla verkligheten med en inte längre ny 
lagstiftning och är kanke mogna att ta nästa steg i rätt riktning. 

De indikatorer och faktorer som har identifierats inom ramen för detta projekt, både 
gällande att hitta likvärdiga kommuner eller jämförelseobjekt och att bedöma och jämföra 
förmågan till räddningsinsats, bygger på litteraturstudien samt forskar- och referensgruppens 
samlade kunskap och erfarenhet. Inom ramen för detta projekt har inte funnits möjlighet att 
pröva och utvärdera faktorer och indikatorer eller deras viktning. Denna rapport skall därför 
inte ses som den slutgiltiga lösningen på problematiken att värdera förmågan till räddnings-
insats utan som ett inledande arbete till en mycket längre process att utveckla och imple-
mentera ett metodstöd. 

För att kunna använda indikatorerna fullt ut krävs vidare arbete på ett antal områden: 

 Det måste finnas ett hanterbart sätt att samla in information, så att tillsynsmyndig-
hetens arbete hamnar inom rimlighetens gräns. Det handlar inte om att förenkla för 
enkelhetens skull utan att få säkra, korrekta och pålitliga värden.  

 Likväl som det finns behov av samverkan över kommun- och länsgränser på 
räddningstjänstsidan, finns behovet hos länsstyrelserna. 

 Det finns ett behov av att räddningstjänsten blir bättre på att kommunicera vad man 
kan, inte bara vad man har. Om man beskriver vad man kan kommer man också att 
belysa vad man inte kan. Det innebär att man ibland behöver utveckla förmågan inom 
dessa områden, men det kan också innebära att områden där det inte är meningen att 
man behöver ha förmågan kommuniceras utåt. Frågan har också en politisk 
dimension, men att inte veta löser inga riktiga problem. 

 Säkra effektsamband mellan förebyggande åtgärd och skadeutfall saknas, vilket 
innebär att det är svårt att få in förebyggande insatsers värde i ”systemet”. 

 Mycket av underlaget för att utvärdera hur bra man lyckas borde gå att finna i 
räddningstjänstens insatsrapporter. Här handlar det dels om att inse insatsrapportens 
värde som utvärderingsverktyg så att de fylls i korrekt och noggrant, dels om att 
utveckla blanketterna till den potential de skulle kunna ha. 

 Stödet och informationen till den enskilde medborgaren om det egna ansvaret måste 
bli bättre. 

 Kommunerna, med stöd av räddningstjänsten, måste utreda förhållandena för de 
medborgare som inte längre kan fullgöra sitt eget ansvar gällande skydd mot olyckor. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide. 
 
 
Bilaga B: Matris över indikatorers förekomst i kommunala handlingsprogram samt risk- 
 och sårbarhetsanalyser. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

För de genomförda intervjuerna har följande frågor diskuterats: 
 

1. Vilken organisation jobbar du för? 
2. Hur lång erfarenhet har du totalt av räddningstjänstfrågor? 
3. Vad har du för utbilning inom räddningstjänstområdet? 
4. Har du erfarenhet av tillsynsfrågor inom ramen för LSO och i så fall i vilken roll? 
5. Beskriv hur du tycker att en bra tillsyn ska gå till? 
6. Vad ser du för möjligheter respektive utmaningar med tillsynen med grund i gällande 

lagstiftning? 
7. Har du erfarenheter från annan tillsyn och i så fall i vilken roll? 
8. Kan du jämföra dessa erfarenheter? 
9. Beskriv hur du tolkar begreppet ”med hänsyn till lokala förhållanden”. 
10. Beskriv hur du tycker att begreppen ”likvärdig” respektive ”tillfredsställande” i 

lagstiftningens mening ska tolkas. 
11. Vilka parametrar anser du gör en kommun likvärdig en annan ur riskhänseende? 
12. Vilka parametrar tror du mest påverkar förmågan till räddningsinsats? 
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Bilaga B: Förekomst av indikatorfakta 

Typ av indikator Indikator RSA HP 

Riskbaserad Befolkningsmängd 0%  

Riskbaserad Åldersfördelning 29%  

Riskbaserad Boendestruktur 54%  

Riskbaserad 
Sekundär utrymning 
via fönster mha rtj 

4%  

Riskbaserad 

Personer i eget 
boende som inte 
förväntas kunna 
utrymma själva  

4%  

Riskbaserad Byggnader >16 vån 4%  

Riskbaserad 
Vårdanläggning i 
Vk5B 

8%  

Riskbaserad Sjukhus, Vk 5C 29%  

Riskbaserad 
Lokaler där personer 
hålls inlåsta, Vk 5B 

8%  

Riskbaserad 
Parkeringsgarage 
under mark 

4%  

Riskbaserad Samlingslokaler  13%  

Riskbaserad Betydande industri  17%  

Riskbaserad Flygplats 46%  

Riskbaserad Sevesoanläggningar   

Riskbaserad 
Anläggning med 
kärnteknisk 
verksamhet 

8%  

Riskbaserad 
Övriga 2:4-
anläggningar 

58%  

Riskbaserad Tunnel >500 m 4%  

Riskbaserad Riksväg, Europaväg 71%  

Riskbaserad Järnväg 58%  

Riskbaserad 
Sjöar och 
vattendrag 

58%  

Riskbaserad 
Boende med 
insatstid >20 
minuter 

8%  

Riskbaserad 
Vattentäkt i 
närheten av farligt 
godsled 

50%  

Riskbaserad Skredrisker 46%  

Riskbaserad Översvämningsrisker 67%  
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Typ av indikator Indikator RSA HP 

Förmågebaserad Larmbehandlingstider  31% 

Förmågebaserad Insatstid*  85% 

Förmågebaserad Bemanning*  85% 

Förmågebaserad Formell kompetens*  62% 

Förmågebaserad 
Genomförda 
övningar 

 23% 

Förmågebaserad Orientering på plats  0% 

Förmågebaserad Insatsplaner  23% 

Förmågebaserad Informell kompetens  0% 

Förmågebaserad Vidareutbildning  69% 

Förmågebaserad Heltid eller deltid  38% 

Förmågebaserad 
Tillgång till mtrl och 
utrustning 

 62% 

Förmågebaserad Vattenförsörjning  85% 

Förmågebaserad Insatstid*  85% 

Förmågebaserad Bemanning*  62% 

Förmågebaserad Formell kompetens*   

 
 
Urvalet är gjort på totalt 26 risk- och sårbarhetsanalyser och 33 kommunala 
handlingsprogram för totalt 34 kommuner. 
 
*Avser indikator som används vid dagens bedömningar.
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