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Inledning

Den 1/1 2000 bildades kommunalförbundet Räddningstjänsten
Karlstadsregionen som sedan 1/1 2011 består av kommunerna Forshaga,
Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Räddningstjänsten
Karlstadsregionen ansvarar för de skyldigheter som enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor åligger respektive medlemskommun.
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Förbundets riskbild

Räddningstjänsten Karlstadsregionen spänner över en yta som innehåller ett
antal olika kulturgeografier och därmed ett antal varierande riskbilder. Här
följer en sammanfattning av de tre mest framträdande övergripande
riskbilderna i förbundet.
2.1 Urbana risker
Karlstad tätort där nästan hälften av förbundets invånare bor kännetecknas av
en urban miljö med de risker som normalt återfinns i den typen av
centralorter:


Infrastrukturrisker: Järnväg, flygplats, hög trafikintensitet, hamnar,
kraft- och värmeverk, vattentäkter, transformatorstationer etcetera.



Större samlingslokaler: Arenor, konferensanläggningar, köpcentrum,
stora arbetsplatser, universitet, centralsjukhus etcetera.

Utöver dessa specifika risker generar befolkningsmängdens storlek på
tätorten i sig självt fler olyckor generellt (brand i byggnad, trafikolyckor,
drunkning).
2.2 Stora industrier
Värmland län har traditionellt haft en omfattande skogs- och träindustri, ofta
knuten till de orter som återfinns längs med någon av länets älvar. En del av
dessa industrier har med tiden avvecklats men några har utvecklats och växt.
I Grums kommun återfinns ett stort industriområde med ett pappersbruk i
centrum. På Hammarö finns ett liknande pappersbruk och i Munkfors ligger
sedan länge en större metallindustri. Dessa tre stora anläggningar dominerar
respektive lokalsamhälle och riskerna för olyckor kopplat till industrin är
breda och påtagliga.
2.3 Centralisering och social utsatthet
Stora delar av Värmlands län och några av medlemskommunerna i
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har under flera decennier upplevt en
relativt stark centralisering och nedmontering av den lokala arbetsmarknaden
vilket har lett till en minskad befolkning och ökade socioekonomiska
problem. De socioekonomiska utmaningarna utgör en grund varifrån vissa
olyckstyper växer sig starkare än vad som är förväntat utifrån
befolkningsmängd. En ökad frekvens av bränder, trafikolyckor, drunkningar
och suicidlarm har sin koppling till denna bakgrund.
2.4


Förbundets risker avseende bränder
Den lokala riskbilden avseende bränder är i viss utsträckning
förändrad i förhållande till föregående handlingsprogram. Bränder i
kök/på spis ökar generellt i flera miljöer och de eldstadsrelaterade
bränderna minskar med ungefär lika mycket. De största problemen är
dock alltjämt eldstadsrelaterade bränder och spisrelaterade bränder.
Speciellt i bostäder.



Dödsbränder är normalt inte ett uttalat problemområde för
Räddningstjänsten Karlstadsregionen men det förekommer och under

Sid 4(34)

Dnr 2021-000587

föregående mandatperiod/handlingsprogram inträffade en dödsbrand
som krävde fyra människoliv. Den bild av problemet som gäller
generellt för landet gäller således även här. Om problemet med
dödsbränder ska lösas bör alla kommuner arbeta aktivt mot
dödsbränder över lång tid.


Sett ur ett likvärdighetsperspektiv så sticker antalet bränder i industri
ut i Munkfors, Grums och Hammarö.



Riskbilden avseende olyckor som föranleder räddningsinsatser är
bred varpå en generell förmåga för de flesta typer av händelser bör
eftersträvas med en viss tonvikt på bränder, utsläpp av farligt ämne
och drunkningar.
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Förbundets målsättningar

Med utgångspunkt i beskrivningen av förbundets risker och de nationella
målen i LSO har det formulerats mål för verksamheten. Målen kan delas upp
i två kategorier, mål för förbundets brandförebyggande verksamhet och mål
för uppgiften att genomföra räddningsinsatser.
3.1 Mål för den brandförebyggande verksamheten
Effektmålen för perioden 2022–2023 ser ut som följer:
E 1: Antalet bränder i bostäder/antalet bostäder som föranleder
räddningsinsats ska under åren 2022–2023 minska i förhållande till inträffat
antal mellan 2018–2021.
E 2: Antalet eldstadsrelaterade bränder som föranleder räddningsinsats ska
under åren 2022–2023 minska i förhållande till inträffat antal mellan 2018–
2021.
E 3: Inga dödsbränder ska inträffa under åren 2022–2023.
E 4: Inga bränder i skolor, anläggningar för vård och omsorg,
samlingslokaler och tillfälliga boenden som resulterar i dödsfall eller stora
egendomsskador ska inträffa under åren 2022–2023.
E 5: Antalet bränder i industri i Munkfors, Grums och Hammarö ska under
åren 2022–2023 minska i förhållande till inträffat antal mellan 2018–2022.
3.2 Mål för den skadeavhjälpande verksamheten
Effektmålen för perioden 2022–2023 är följande:
E 6: Förbundets övningsverksamhet ska utvecklas.
a. Utifrån en övergripande planering ska en större delaktighet avseende
framtagandet och genomförandet av övningar åstadkommas där
enskilda stationers och gruppers behov av övning tillgodoses.
E 7: Förbundets förmåga att verka inom en regionsgemensam övergripande
ledning öka.
a. Kunskap om uppgifter och ansvar för olika funktioner inom RRB ska
öka.
b. Kunskap om gemensamma instruktioner inom RRB ska öka.
c. Kunskap om hur olika ledningsverktyg (RAKEL, Daedalos,
Mobiltelefon) och hur de ska användas inom RRB ska öka.
E 8: Förmågan hos förbundets befäl att leda räddningsinsatser ska öka.
a. Den så kallade 7-stegsmodellen ska användas av samtliga befäl vid
ledning på skadeplats.
b. Antalet insatser med uttalad och dokumenterad riskbedömning samt
vidtagna åtgärder och begränsningar med anledning av
riskbedömningen ska öka.
c. Antalet insatser med ett uttalat mål med insatsen ska öka.
d. Vid samtliga insatser där mer än en styrka arbetar på skadeplats ska
sambandsplan uttalas.
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e. Användningen av så kallade omedelbara åtgärder i samband med
räddningsinsatser ska öka. En omedelbar åtgärd som bryter eller
dämpar skadeutvecklingen ska alltid genomföras när det är motiverat
och möjligt.
E 9: Förbundets ambition avseende insatsförberedande arbete ska öka.
a. Antalet objekt med någon form av insatsstöd ska öka och det
insatsstöd som redan finns ska kvalitetssäkras och uppdateras.
b. Antalet besök på objekt i syfte att öka förutsättningar för effektiva
räddningsinsatser.
E 10: Kvaliteten på förbundets insatsuppföljning ska öka
a. Kvaliteten på förbundets händelserapportering öka.
b. Erfarenheter från inträffade olyckor ska spridas inom förbundet i
större omfattning.
c. Kvalitetsbrister i insatsarbetet ska följas upp på ett mer systematiskt
sätt.
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Organisation för det brandförebyggande
arbetet

De brandförebyggande uppgifterna är till övervägande del förlagda på
förbundets Förbyggandeavdelning. Endast extern utbildning och delar av
bostadstillsynerna är helt eller delvis förlagda på andra delar av
organisationen. Förebyggandeavdelningen utgörs av fem handläggare varav
en är tillika chef. Fyra av de fem handläggarna är utbildade brandingenjörer
och en är så kallad brandinspektör som genomgått MSB:s utbildning Tillsyn
B. Förebyggande avdelningen hanterar utöver brandförebyggande uppgifter
enligt LSO och LBE även andra uppgifter av mer skadeavhjälpande karaktär
såsom operativ planering, kompetensutveckling för befälsbefattning,
övningsverksamhet, olycksundersökningar och tillsyn över farlig
verksamhet. Det faktiska antalet årsarbetskrafter som disponeras för
brandförebyggande uppgifter summeras till 3-3,5 stycken.
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Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

Med utgångspunkt i förbundets risker och de nationella mål (LSO 1.1 och
LSO 1.3) som finns formulerade i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
ska förmågan att genomföra räddningsinsatser dimensioneras. Här följer en
redovisning av Räddningstjänsten Karlstadsregionens förmåga.
5.1 Resurser för räddningstjänst
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har lokaliserat sina resurser avseende
uppgiften att genomföra räddningsinsatser till tolv brandstationer, varav ett
brandvärn, som primärt agerar inom ett specifikt geografiskt område där
styrkan kan förväntas vara först på plats. Brandstationernas bemanning
varierar beroende på framför allt lokal riskbild och brandstationens
placering.
5.1.1

Brandstation Karlstad

Brandstationsområde Karlstad domineras av tätorten Karlstad med drygt
65 000 invånare. Även de mindre tätorterna Skåre (5 500 inv.) och Skattkärr
(2 000 inv.) ingår i området. Förutom de tätorter som finns i
brandstationsområdet så finns även relativt stora områden av mer
landsbygdskaraktär med skog och lantbruk.

Brandstationsområde Karlstad.

Karlstad brandstationsområde är det område som hanterar överlägset flest
olyckor, ungefär lika många som förbundet i övrigt. Trafikolyckor och
bränder dominerar skadepanoramat men även frekvensen av andra
olyckstyper är relativt hög.
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De flesta trafikolyckor föranleder räddningsinsatser av enklare karaktär där
fokus ofta ligger på ett medicinskt omhändertagande tillsammans eller i
väntan på ambulans. Trafikolyckor där det krävs losstagning med hjälp av
hydraulverktyg är ovanligt och inträffar i snitt 2–5 gånger per år.
Antalet bränder i byggnad är inom brandstationsområdet betydligt färre än
trafikolyckorna men en större andel av dessa kan anses ha en högre
allvarlighetsgrad.
Brandstationsområdet innehåller mycket vatten. Något som också avspeglar
sig i ett förhållandevis stort antal larm av drunkningskaraktär. Så kallade
drunkningslarm ställer krav på ett mycket snabbt ingripande och det är ofta
människoliv som står på spel.

Antal händelser okt 2017-sept 2020
Karlstad
500
400
300
200

434
335
203

100
0

141

85

68

23

12

9

Diagram över antalet räddningsinsatser under okt 2017 – september 2020 inom
brandstationsområde Karlstad.

Utöver de larm som inträffar inom brandstationsområdet agerar styrkan i
Karlstad relativt ofta även på olyckor inom andra brandstationsområden.
Inom brandstationsområdet finns en stor mängd verksamheter, infrastruktur
och andra förhållanden som kan generera olyckor som i sin tur leder till
räddningsinsatser som är både mer komplexa och omfattande än vad som
normalt hanteras. Exempel på sådant inom brandstationsområde Karlstad är:
•

Centralsjukhuset – risk för omfattande och komplexa bränder med
stort skadeutfall.

•

Större utsläpp av farligt ämne – inom området finns en rad
verksamheter som hanterar stora mängder av farliga ämnen och det
transporteras även stora mängder på järnväg, väg och med båt.

•

Brand i oljehamnen.

•

Miljöolyckor - en stor vattentäkt (Sörmon) finns inom området.

•

Översvämningar - Klarälvens utlopp passerar genom Karlstad tätort.

•

Flygolyckor – Karlstads flygplats finns inom området.

•

Brand i samlingslokal – i Karlstad tätort finns en rad större
samlingslokaler där många personer vistas samtidigt.
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•

Skogsbrand – inom området finns större skogspartier som vid
perioder av långvarig torka skulle kunna föranleda stora
skogsbränder.

•

Transportolyckor.

Den gemensamma nämnaren för dessa exempel är att sannolikheten för stora
och komplexa räddningsinsatser är låg men inte försumbar.
I syfte att kontrollera att Räddningstjänsten Karlstadsregionen lever upp till
kravet på likvärdigt skydd mot olyckor, där förmåga att genomföra
räddningsinsatser är en delmängd, har förbundets förmåga i tätorten Karlstad
jämförts med den förmåga som finns i andra jämförbara tätorter. Jämförelsen
visar att det i samtliga tätorter finns en räddningsstyrka på orten med en
skyldighet att inom 90 sekunder bege sig till en olycksplats. Styrkan består i
genomsnitt av 7 personer. Skulle förstärkning krävas kommer i regel en
räddningsstyrka bestående av 5 personer inom loppet av 10 – 15 minuter.
Förmågan i tätorten Karlstad är inget undantag utan ligger precis i linje med
den som finns i övriga tätorter. Vilka tätorter som ingått i jämförelsen
framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om Brandstationsområde Karlstad är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Karlstad tätort är i
paritet med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Räddningsstyrkan i Karlstad bör kunna utföra många olika typer av
räddningsinsatser då olyckspanoramat är brett men en djupare
förmåga att hantera brand i byggnad, trafikolyckor och
drunkningsolyckor måste finnas.

•

En beredskap att agera vid stora och komplexa räddningsinsatser
måste finnas.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Karlstad:
Räddningsstyrkan i Karlstad kommer under perioden 2022–2023 bestå av 7
personer med en anspänningstid på 90 sekunder.
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5.1.2

Brandstation Väse

Brandstationsområde Väse innehåller tätorten Väse med knappt 500
invånare. Utöver tätorten domineras brandstationsområdet av stora områden
av mer landsbygdskaraktär med mycket jordbruksmark.

Brandstationsområde Väse.

Insatsstatiken från den perioden oktober 2017-september 2020 visar att Väse
brandstationsområde är ett av de områden som genomför minst antal
räddningsinsatser totalt sett. Trafikolyckor och bränder dominerar
olycksstatistiken och frekvensen av andra olyckstyper är låg eller obefintlig.
De flesta trafikolyckor föranleder räddningsinsatser av enklare karaktär där
fokus ofta ligger på ett medicinskt omhändertagande tillsammans eller i
väntan på ambulans. Olyckor som kräver losstagning med hjälp av
hydraulverktyg är sällsyntare.
Bränder i skog och mark utgörs relativt ofta av gräsbränder. Bränder i
byggnad inträffar generellt utanför Väse tätort varpå insatstiderna vid dessa
larm är av det längre slaget. Detta resulterar i att styrkan i Väse ofta, relativt
sett, konfronteras av bränder i byggnad som är långt gångna.
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Antal händelser okt 2017-sept 2020
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Väse.

E 18 löper genom brandstationsområdet och det är framför allt detta
förhållande som kan generera olyckor som i sin tur leder till
räddningsinsatser av större komplexitet och omfattning. Exempel på sådant
inom brandstationsområde Väse är:
•

Trafikolycka med många fordon inblandade, exempelvis seriekrock.

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka.

Jämförelsen med andra liknande tätorter visar att det är relativt ovanligt att
det finns en räddningsstyrka på dessa orter. I regel utgår närmsta
räddningsstyrka från en annan större tätort någon mil bort. Anspänningstiden
för den genomsnittliga styrkan ligger på cirka 3 minuter och består av 5
personer. Skulle förstärkning krävas kommer i regel en räddningsstyrka
bestående av 5 personer inom loppet av 15–20 minuter. Förmågan i tätorten
Väse står sig således väl jämfört med övriga tätorter då det finns en
räddningsstyrka med 5 personer som utgår från orten inom 5 minuter vid
larm. Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om Brandstationsområde Väse är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Väse tätort är klart i
nivå med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Räddningsstyrkan i Väse bör utifrån statistik och riskbild framför allt
ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i terräng och i viss mån
brand i byggnad.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Väse:
Räddningsstyrkan i Väse kommer under perioden 2022–2023 bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder.
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5.1.3

Brandstation Vålberg

Brandstationsområde Vålberg innehåller tätorten Vålberg med knappt 2700
invånare. Utöver tätorten Vålberg finns också den mindre tätorten Edsvalla
(1 000 inv.). I övrigt innehåller brandstationsområdet områden med mer
landsbygdskaraktär med relativt mycket skog- och jordbruksmark.

Brandstationsområde Vålberg.

Insatsstatiken från perioden oktober 2017-september 2020 visar att Vålbergs
brandstationsområde framför allt har att hantera trafikolyckor och bränder i
byggnad och att frekvensen av andra olyckstyper är relativt låg.
Styrkan i Vålberg förstärker relativt ofta brandstationsområde Karlstad,
antingen på skadeplats eller så upprätthåller de beredskapen för ett andra
samtidigt larm om räddningsstyrkan i Karlstad är upptagen på skadeplats.
De flesta trafikolyckor föranleder räddningsinsatser av något enklare
karaktär där ett medicinskt omhändertagande tillsammans eller i väntan på
ambulans ofta är de centrala uppgifterna. Olyckor som till exempel kräver
losstagning med hjälp av hydraulverktyg är sällsyntare.
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Antal händelser okt 2017-sept 2020
Vålberg
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Vålberg.

I Vålberg fanns tidigare en stor industri (Rayon) med tämligen stora risker.
De riskerna är dock avsevärt mindre nu då den industrin är avvecklad. Dock
löper E 18 genom brandstationsområdet och det är snarare detta förhållande
som kan generera olyckor som i sin tur leder till räddningsinsatser av större
komplexitet och omfattning. Exempel på sådant inom brandstationsområde
Vålberg är:
•

Trafikolycka med många fordon inblandade, exempelvis seriekrock.

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka.

En jämförelse med liknande tätorter visar att räddningsinsatserna i tätorterna
i regel hanteras av en räddningsstyrka med en anspänningstid på 90 sekunder
som utgår från en större tätort cirka 5 km därifrån. Detta återspeglas även i
storleken på den genomsnittliga räddningsstyrkan som ligger runt sju
personer. Skulle förstärkning krävas kommer i regel en räddningsstyrka
bestående av 5 personer inom loppet av 15 - 20 minuter. Förmågan i tätorten
Vålberg står sig således väl jämfört med övriga tätorter då en räddningsinsats
i tätorten kan påbörjas tidigare än genomsnittet för övriga då
räddningsstyrkan i Vålberg utgår från tätorten. Det finns även goda
möjligheter till snabb förstärkning från omgivande brandstationsområden.
Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om Brandstationsområde Vålberg är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Vålberg tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Räddningsstyrkan i Vålberg bör utifrån statistik och riskbild framför
allt ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i terräng och i viss
mån brand i byggnad.

•

Då räddningsstyrkan även relativt ofta förstärker
brandstationsområde Karlstad eller upprätthåller beredskapen för ett
andra samtidigt larm där är det rimligt att styrkan har en
grundläggande förmåga inom fler olyckstyper än vad statistiken
indikerar.
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Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Vålberg:
Räddningsstyrkan i Vålberg kommer under perioden 2022–2023 bestå av 1
person med en anspänningstid på 90 sekunder samt 4 personer med en
anspänningstid på 300 sekunder.
5.1.4

Brandstation Molkom

Tätorten Molkom ligger centralt placerat i brandstationsområdet och är den
överlägset största tätorten i området. Knappt 1900 personer bor i Molkoms
tätort. Utöver tätorten Molkom finns även en mindre tätort, Blombacka (200
inv.), inom området. I övrigt domineras brandstationsområdet av framför allt
skogslandskap med inslag av jordbruksbygd. Genom området löper riksväg
63. Molkoms brandstationsområde ligger i förbundets yttre delar med relativt
stora avstånd till övriga tätorter i förbundet.

Brandstationsområde Molkom.

Insatsstatiken från perioden oktober 2017 – september 2020 visar att
trafikolyckor och bränder i skog och mark dominerar olycksstatistiken
kraftigt. Undantaget bränder i byggnad är frekvensen av andra olyckstyper är
låg.
Majoriteten av trafikolyckorna föranleder dock räddningsinsatser av enklare
karaktär där fokus ofta ligger på ett medicinskt omhändertagande
tillsammans eller i väntan på ambulans. Olyckor som kräver losstagning med
hjälp av hydraulverktyg är sällsyntare.
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Bränderna som hanteras är framför allt bränder i terräng. Bränder i byggnad
förekommer lite mer sällan. Under föregående mandatperiod genomfördes
invändig livräddning/släckning i samband med rökdykning vid en handfull
tillfällen.
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Molkom.

Riskerna för olyckor som skulle kunna föranleda räddningsinsatser av mer
omfattande och komplex karaktär bedöms vara tämligen begränsade. Dock
finns i Molkom ett antal större industrier där större och relativt komplexa
bränder skulle kunna tilldraga sig. Utöver detta löper riksväg 63 och järnväg
genom området och det finns stora arealer skog. Exempel på händelser inom
brandstationsområde Molkom som skulle kunna leda till större
räddningsinsatser är:
•

Större brand i industri

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka.

•

Större skogsbrand vid långvarig torka och brand i terräng längs
banvall.

Jämförelsen med andra liknande tätorter visar att räddningsinsatserna i dessa
tätorter primärt hanteras av en räddningsstyrka bestående av 5 personer som
utgår från tätorten med en anspänningstid på 5 minuter. Räddningsstyrkans
sammansättning i Molkom utgör inget undantag från den regeln. Förmågan i
tätorten Molkom står sig således väl jämfört med övriga tätorter. Det enda
som skiljer ut Molkom i negativ bemärkelse är att möjligheterna till snabb
förstärkning från omgivande brandstationsområden inte är riktig lika bra som
hos de andra tätorterna. Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av
bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om Brandstationsområde Molkom är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Molkom tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter. Lite längre tid
till förstärkning dock.
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•

Räddningsstyrkan i Molkom bör utifrån statistik och riskbild framför
allt ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i terräng och i viss
mån brand i byggnad. Med tanke på att räddningsstyrkan i Molkom
kommer att få vänta relativt länge på förstärkning är det dock rimligt
att även andra livräddande räddningsinsatser finns med i fokus.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Molkom:
Räddningsstyrkan i Molkom kommer under perioden 2022–2023 bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder.
5.1.5

Brandstation Hammarö

Brandstationsområdet domineras av tätorten Skoghall (14 500 inv.) och den
skärgårdsmiljö som omger tätorten. Mindre områden av skog och lantbruk
finns också inom området.

Brandstationsområde Hammarö.

Brandstationsområde Hammarö utmärker sig så till vida att antalet inträffade
bränder överstiger antalet trafikolyckor. Detta är unikt i förbundet.
Majoriteten av de trafikolyckor som likväl inträffar är i regel av enklare
karaktär där fokus ofta ligger på ett medicinskt omhändertagande
tillsammans eller i väntan på ambulans. Olyckor som kräver losstagning med
hjälp av hydraulverktyg är sällsynt. Under föregående mandatperiod
avvecklades förmågan till losstagning med hjälp av hydraulverktyg då
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antalet trafikolyckor där losstagning krävdes var ytterst få. I och med inträdet
i Räddningsregion Bergslagen, RRB, kan det antas att station Hammarö
kommer att användas mer frekvent inom övriga delar av förbundet/RRB
varpå en sedvanlig förmåga att genomföra losstagning vore mer lämpligt.
Den förmågan har således återställts.
Beträffande bränderna är det så att antalet brand i byggnad överstiger antalet
brand ej i byggnad, vilket får betraktas som relativt ovanligt. En av
förklaringarna är det faktum att det finns ett stort pappersbruk inom
brandstationsområdet som ger upphov till en del brand i byggnad utöver den
normala utdelningen. Även totalen på antalet bränder är förhållandevis hög.
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Hammarö.

Avseende risker för olyckor som ställer krav på mer komplexa och
omfattande räddningsinsatser domineras riskbilden av det stora
pappersbruket som finns inom brandstationsområdet. Exempel på händelser
inom brandstationsområde Hammarö som skulle kunna leda till större
räddningsinsatser är således:
•

Större brand på pappersbruket

•

Större utsläpp av farligt ämne på pappersbruket

•

Assistans till statlig räddningstjänst på Vänern

Jämförelsen med andra liknande tätorter visar att möjligheterna till en snabb
första insats är jämförelsevis goda i tätorten Skoghall. Storleken på den
första styrkan, FIP, är visserligen begränsad men tiden till insats är klart
snabbare än genomsnittet och möjligheterna till förstärkning är goda då både
resten av räddningsstyrkan från Hammarö och räddningsstyrkan från
Karlstad kan vara där inom förhållandevis kort tid. Vilka tätorter som ingått i
jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Hammarö är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Skoghalls tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter.
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•

Räddningsstyrkan på Hammarö bör utifrån statistik och riskbild
framför allt ha förmåga att hantera brand i byggnad, händelser på/vid
vatten samt livräddning i samband med utsläpp av farligt ämne.

•

Närvaron av ett stort pappersbruk ställer höga krav på
räddningsstyrkan på Hammarö avseende lokalkännedom på industrin.

I syfte att möjliggöra rekrytering från en större del av brandstationsområdet
har ett andra FIP-fordon tillställts station Hammarö. Det kan bemannas av
personer som inte klarar anspänningstiden till brandstationen i Skoghall.
Exakt var detta andra FIP-fordon kan ha sin utgångspunkt bestäms av
räddningschefen.
Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan på Hammarö:
Räddningsstyrkan på Hammarö kommer under perioden 2022–2023 bestå av
två personer med en anspänningstid på 90 sekunder samt tre personer med en
anspänningstid på 300 sekunder. Totalt ska styrkan bestå av fem personer.
5.1.6

Brandstation Grums

Brandstationsområdet är beläget i förbundets västra ytterkant och är tämligen
långsträckt i nord-sydlig riktning. I söder finns tätorterna Grums (5 000 inv.)
och Segmon (450 inv.) och i norra änden finns småorten Värmskog (60 inv.)
Utöver tätorterna domineras området av skogsmark med vissa inslag av
lantbruksbygd.
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Brandstationsområde Grums.

Grums brandstationsområde är det område vid sidan om Karlstad som
hanterar flest olyckor. Antalet larm inom framför allt olyckskategorierna
trafikolycka, brand i byggnad, brand i terräng och utsläpp farligt ämne är
förhållandevis många och dominerar statistiken. Precis som för de andra
brandstationsområdena är en majoritet av räddningsinsatserna av enklare
karaktär men även de insatser som exempelvis kräver rökdykning eller
losstagning med hydraulverktyg är lite mer frekventa.

Händelser okt 2017-sept 2020
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Grums.

I likhet med brandstationsområde Hammarö är riskerna för olyckor som
ställer krav på mer komplexa och omfattande räddningsinsatser i mångt och
mycket kopplade till det stora pappersbruket som finns inom
brandstationsområdet. Framför allt bränder och utsläpp av farligt ämne på
pappersbruket skulle kunna leda till svåra räddningsinsatser. Genom området
löper även två större vägar, E 18 och E 45 och det finns stora arealer av
skog. Exempel på händelser inom brandstationsområde Grums som skulle
kunna leda till större räddningsinsatser är således:
•

Större brand på pappersbruket

•

Större utsläpp av farligt ämne på pappersbruket

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka.

•

Större skogsbrand vid långvarig torka.

Jämförelsen med liknande tätorter visar att förmågan i tätorten skiljer ut sig
en aning i negativ bemärkelse i ett avseende. I de andra tätorterna finns en
FIP som utgår från orten med en anspänningstid på 90 sekunder. En första
insats kan således i medeltal påbörjas 3–4 minuter snabbare i de andra
tätorterna. Detta är något som bör bevakas under den kommande
mandatperioden och i den mån det är praktiskt möjligt åtgärdas. Vilka
tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Grums är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
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•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Grums tätort är inte
riktigt likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter. I regel
kan en första insats inledas snabbare.

•

Antalet olyckor som föranleder räddningsinsatser inom området är
relativt stort.

•

Räddningsstyrkan i Grums bör utifrån statistik och riskbild framför
allt ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i byggnad, brand i
terräng och livräddning i samband med utsläpp av farligt ämne.

•

Närvaron av ett stort pappersbruk ställer höga krav på
räddningsstyrkan i Grums avseende lokalkännedom på industrin.

Ovan redovisade slutsatser renderar i personella resurser för
räddningsstyrkan i Grums:
Räddningsstyrkan i Grums kommer under perioden 2022–2023 bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder. Om omständigheterna
tillåter kan en FIP – organisation etableras.
Inom brandstationsområde Grums finns även ett räddningsvärn som utgår
från Värmskog. Räddningsvärnet har ingen beredskap men består av tolv
personer totalt.
5.1.7

Brandstation Kil

Brandstationsområdet innehåller två lite större tätorter, Kil (7 800 inv.) och
Fagerås (430 inv.). Utöver tätorterna innehåller området ganska mycket
jordbruksbygd samt en hel del skog.
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Brandstationsområde Kil.

Skadepanoramat i brandstationsområdet Kil påminner relativt mycket om det
i brandstationsområdet Grums om än med något lägre frekvens.
Förhållandevis många trafikolyckor, bränder och utsläpp av farligt ämne.
Andelen trafikolyckor som kräver losstagning med hydraulverktyg är
förhållandevis hög. Samma sak gäller även för de bränder i byggnad som
inträffar i området. Relativt många hanteras genom invändig släckning
genom rökdykning.
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Kil.

Beträffande risker för olyckor som kan föranleda mer komplexa och
omfattande räddningsinsatser så finns dessa framför allt i samband med de
större vägar, riksväg 61 och E 45, och den relativt omfattande järnvägstrafik
som löper genom området. Exempel på händelser inom brandstationsområde
Kil som skulle kunna leda till större räddningsinsatser är således:
•

Trafikolycka med många fordon inblandade

•

Större järnvägsolycka

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med järnvägsolycka.

•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka.

Förmågan att genomföra räddningsinsatser i tätorten Kil har jämförts med
den förmåga som finns i andra jämförbara tätorter. Jämförelsen visar att
förmågan i tätorten är på samma nivå med det som levereras i de andra
tätorterna. Mycket tack vare organisationsformen med FIP som finns hos
räddningsstyrkan i Kil. Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av
bilaga 1.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Kil är följande slutsatser
av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Kil tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Antalet olyckor som föranleder räddningsinsatser inom området är
relativt stort.
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•

Räddningsstyrkan i Kil bör utifrån statistik och riskbild framför allt
ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i byggnad och brand i
terräng.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Kil:
Räddningsstyrkan i Kil kommer under perioden 2022–2023 bestå av 1
person med en anspänningstid på 90 sekunder samt 4 personer med en
anspänningstid på 300 sekunder.
5.1.8

Brandstation Högboda

Brandstationsområdet återfinns i förbundets nordvästra hörn och domineras
av skog. Högboda tätort (250 inv.) är den enda tätorten inom området.

Brandstationsområde Högboda.

Brandstationsområde Högboda är det område som hanterar minst antal
olyckor. Av de räddningsinsatser som genomförs ligger tyngdpunkten på
trafikolyckor. Utöver trafikolyckorna hanteras en del brand i byggnad och
brand i terräng.
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Högboda.

Risken för en mer omfattande eller komplex räddningsinsats inskränker sig
till följande:
•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka

•

Större skogsbrand

Jämförelsen med andra liknande tätorter visar att förmågan i tätorten står sig
mycket väl med det som levereras i de andra tätorterna. I regel saknas en
styrka på orten i de tätorter som Högboda jämförts med. Vilka tätorter som
ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Högboda är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Högboda tätort är
mer än likvärdig jämfört med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Antalet olyckor som föranleder räddningsinsatser inom området är
relativt få.

•

Räddningsstyrkan i Högboda bör utifrån statistik och riskbild framför
allt ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i byggnad, brand i
skog och terräng.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Högboda:
Räddningsstyrkan i Högboda kommer under perioden 2022–2023 bestå av 1
person med en anspänningstid på 90 sekunder samt 2 personer ytterligare
under kvällar, nätter och helger med en anspänningstid på 300 sekunder.
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5.1.9

Brandstation Forshaga

Relativt centralt i brandstationsområdet återfinns tätorten Forshaga (6200
inv.) I övrigt domineras brandstationsområdet av skogsmark med inslag av
jordbruksarealer. Klarälven rinner genom området.

Brandstationsområde Forshaga.

Insatsstatistiken visar att trafikolyckor, brand i byggnad och brand i terräng
är de absolut vanligaste räddningsinsatserna. Antalet olyckor inom de andra
olyckstyperna är tämligen begränsat.
Även om de flesta trafikolyckor renderar i räddningsinsatser av enklare
karaktär är andelen allvarligare trafikolyckor något högre än genomsnittet än
för förbundet i övrigt. Antalet bränder i byggnad som kräver en mer
omfattande räddningsinsats är dock lite mer sällsynt.
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Antal händelser okt 2017-sept 2020
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Forshaga.

Risken för en mer omfattande eller komplex räddningsinsats är knutet till det
faktum att en större väg (riksväg 62) och stora skogsområden finns inom
området och inskränker sig således till följande:
•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka

•

Större skogsbrand vid långvarig torka

Jämförelsen med andra jämförbara tätorter visar att förmågan i Forshaga
tätort till viss del skiljer ut sig i ett avseende. I en majoritet av de andra
tätorterna finns en FIP som utgår från orten med en anspänningstid på 90
sekunder. En första insats kan således i medeltal påbörjas 3–4 minuter
snabbare i de andra tätorterna. Detta är något som bör bevakas och om
tillfälle ges eventuellt justeras under perioden 2022–2023 för att uppnå ett
likvärdigt skydd. Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Forshaga är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Forshaga tätort är
inte riktigt likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter. I
regel kan en första insats inledas snabbare.

•

Räddningsstyrkan i Forshaga bör utifrån statistik och riskbild framför
allt ha förmåga att hantera trafikolyckor, brand i byggnad, brand i
terräng.

Ovan redovisade slutsatser renderar i följande förmåga att genomföra
räddningsinsatser för räddningsstyrkan i Forshaga:
Räddningsstyrkan i Forshaga kommer under mandatperioden bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder. Under perioden 2022–
2023 kan dock en FIP – organisation etableras om omständigheterna medger
detta.
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5.1.10

Brandstation Deje

Brandstationsområde Deje påminner mycket om Forshagas dito.
Brandstationsområdet domineras av skogsmark med vissa inslag av
jordbruksarealer och Klarälven och riksväg 62 löper genom området. Deje
tätort har 2 700 invånare.

Brandstationsområde Deje.

De olyckor som dominerar insatsstatistiken är brand i byggnad, trafikolyckor
och hjärtstopp. Antalet bränder i byggnad har ökat kraftigt. En stor del av
ökningen utgörs förmodligen av anlagda bränder. De flesta av dessa
händelser är relativt enkla att hantera men andelen trafikolyckor som kräver
losstagning är relativt hög.
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Antal händelser okt 2017- sept 2020
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Deje.

Risken för en mer omfattande eller komplex räddningsinsats är knutet till det
faktum att en större väg (riksväg 62) och stora skogsområden finns inom
området och inskränker sig således till följande:
•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka

•

Större skogsbrand

I syfte att kontrollera att Räddningstjänsten Karlstadsregionen lever upp till
kravet på likvärdigt skydd mot olyckor, där förmåga att genomföra
räddningsinsatser är en delmängd, har förmågan i tätorten Deje jämförts med
den förmåga som finns i andra jämförbara tätorter. Jämförelsen visar att
förmågan i tätorten står sig väl med det som levereras i de andra tätorterna.
Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om brandstationsområde Deje är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Deje tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter.

•

Räddningsstyrkan i Deje bör utifrån statistik och riskbild framför allt
ha förmåga att hantera brand i byggnad, trafikolyckor samt
hjärtstopp.

Dessa redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Deje:
Räddningsstyrkan i Deje kommer under perioden 2022–2023 bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder.
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5.1.11

Brandstation Munkfors

Brandstationsområde Munkfors utgör den nordligaste delen av förbundet och
området domineras av ett skogslandskap som genomskärs av Klarälven och
riksväg 62. Munkfors tätort (3 000 inv.) ligger i den norra änden av
brandstationsområdet. Förutom Munkfors tätort finns inga fler tätorter inom
området. Ransäter har en befolkning på drygt 100 invånare och räknas
därmed som en småort.

Brandstationsområde Munkfors.

De olyckor som brukar inträffa inom brandstationsområdet är i regel brand i
byggnad och trafikolyckor. Frekvensen av dessa är tämligen lika. Antalet
olyckor inom övriga olyckstyper är betydligt färre. En förhållandevis hög
andel av bränderna i byggnad krävde invändig släckning genom rökdykning
men i övrigt är majoriteten av olyckorna oftast enklare att hantera.
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Antalet händelser okt 2017-sept 2020
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Diagram över antalet räddningsinsatser inom brandstationsområde Munkfors.

Inom brandstationsområdet finns några särskilda omständigheter som skulle
kunna leda till räddningsinsatser som är både mer komplexa och omfattande
än vad som normalt hanteras. Exempel på sådant inom Brandstationsområde
Munkfors är:
•

Större utsläpp av farligt ämne i samband med trafikolycka på riksväg
62

•

Större skogsbrand

•

Ras av hus då delar av Munkfors har områden utmed Klarälven med
ras- och skredbenägenhet

•

Stor brand på den stålindustri som finns på orten

I syfte att kontrollera att Räddningstjänsten Karlstadsregionen lever upp till
kravet på likvärdigt skydd mot olyckor, där förmåga att genomföra
räddningsinsatser är en delmängd, har förmågan i tätorten Munkfors jämförts
med den förmåga som finns i andra jämförbara tätorter. Jämförelsen visar att
räddningsinsatserna i dessa tätorter primärt hanteras av en räddningsstyrka
bestående av 5 personer som utgår från tätorten med en anspänningstid på 5
minuter. Räddningsstyrkans sammansättning i Munkfors utgör inget
undantag från den regeln. Förmågan i tätorten Munkfors står sig således väl
jämfört med övriga tätorter. Det enda som skiljer ut Munkfors i negativ
bemärkelse är att möjligheterna till snabb förstärkning från omgivande
brandstationsområden inte är riktig lika bra som hos de andra tätorterna.
Vilka tätorter som ingått i jämförelsen framgår av bilaga D.
Utifrån det som beskrivits om Brandstationsområde Munkfors är följande
slutsatser av betydelse för förmågan att genomföra räddningsinsatser:
•

Storlek och anspänningstid på räddningsstyrkan i Munkfors tätort är
likvärdig med vad som finns i andra liknande tätorter. Lite längre tid
till förstärkning dock.

•

Räddningsstyrkan i Munkfors bör utifrån statistik och riskbild
framför allt ha förmåga att hantera trafikolyckor och brand i
byggnad. Med tanke på att räddningsstyrkan i Munkfors kommer att
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få vänta relativt länge på förstärkning är det dock rimligt att även
andra livräddande räddningsinsatser finns med i fokus.
Ovan redovisade slutsatser renderar i följande personella resurser för
räddningsstyrkan i Munkfors:
Räddningsstyrkan i Munkfors kommer under perioden 2022–2023 bestå av 5
personer med en anspänningstid på 300 sekunder.
5.2

Tillgång till räddningstjänstresurser i andra
organisationer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har tillsammans med 42 kommuner i
Värmlands, Örebro, Västra Götalands, Västmanlands, och Dalarnas län
bildat samarbetsorganisationen Räddningsregion Bergslagen, RRB. En
konsekvens av bildandet av RRB är att samtliga ingående medlemmar har
tillgång till samtliga personella och materiella resurser som finns inom RRB,
om så skulle behövas. Den gemensamma övergripande ledningen i Örebro
disponerar samtliga resurser och avgör vilka resurser som ska tilldelas en
viss specifik räddningsinsats.
5.3 Insatstider
I samtliga tätorter där det finns en brandstation kan en räddningsinsats
inledas inom tio minuter. Utanför dessa tätorter kan insatser inledas inom 20
min. I vissa områden längst från brandstationsorterna uppgår tiden till 30
min. I kartan nedan illustreras detta genom olika färger.
•

Gul: 10 min

•

Brun: 20 min

•

Röd: 30 min
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5.4 Tillgång till andra icke-räddningstjänstresurser
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har inte överlåtit åt någon annan aktör
(icke räddningstjänst) att vidta inledande åtgärder vid olyckor som
föranleder räddningsinsatser.
5.5 Samverkan med andra aktörer
Räddningstjänsten Karlstadsregionen samverkar med en rad olika aktörer i
samband med genomförandet av räddningsinsatser. Utöver RRB och SOS
Alarm finns emellertid ingen aktör där samverkan är reglerad genom avtal.
5.6 Brandvattenförsörjning
På respektive brandstation finns möjlighet att fylla bilarna med brandvatten.
I varje tätort i förbundets medlemskommuner finns ett brandpostnät som är
integrerat med kommunens ordinarie vattenledningsnät. Kommunerna äger
således brandpostnätet och sköter även drift och underhåll. Den årliga driften
och underhållet bekostas dock delvis av Räddningstjänsten
Karlstadsregionen. Utanför förbundets tätorter finns inga förberedda platser
avseende brandvattenförsörjning. Samtliga brandstationer har dock
motorsprutor och förbundets bestånd av tankbilar är väl tilltaget.
5.7 Alarmering av räddningsorgan
Utlarmning av Räddningstjänsten Karlstadsregionens styrkor hanteras av
SOS Alarm. Utlarmning ska kunna ske på två av varandra oberoende
sambandsvägar, dels via utrustning på respektive brandstation, dels via
kommunikationsradio. Räddningstjänsten ansvarar för underhållet av
utlarmningsutrustningen.
I de fall att alla telefoner ligger nere och SOS Alarm inte kan nås via
nödnumret 112 finns larmtryckknappar utanför entrén på respektive
brandstation. Medborgarna kan således aktivera räddningsstyrkorna via
tryckknapparna på respektive brandstation. I vissa fall kan det även vara
aktuellt att komplettera med räddningstjänstpersonal som placeras ut på
strategiska platser i respektive kommun.
5.8 Varning och information till allmänheten
Vid genomförandet av räddningstjänstinsatser ansvarar räddningsledningen
för att nödvändig information till allmänheten initieras. För akuta situationer
där det kan vara fara för liv finns varnings- och informationssystemet Viktigt
meddelande till allmänheten, VMA. VMA-systemet utgörs av dels
utomhuslarm, dels meddelanden i radio och TV. Varningsmeddelande sänds
omedelbart i situationer där risk finns för skada på liv, egendom eller i
miljön. Informationsmeddelande sänds så snart som möjligt och används för
att förebygga och begränsa skador på människor eller egendom eller i
miljön. Utomhuslarmet sänds via ljudsändare i det utomhusvarningssystem
som finns i Karlstad tätorts centrala delar, Skoghall, Munkfors samt delar av
Kils och Grums tätorter. Ljudsändarna i Karlstad och Grums kan utlösas dels
från räddningscentralen i Karlstad, dels från SOS-centralen och i Grums
även från brandstationen. Ljudsändarna i Kil kan utlösas dels från
brandstationen i Kil, dels från SOS-centralen. I Skoghall kan ljudsändarna
utlösas från brandstationen och från SOS-centralen. I Munkfors utlöses
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ljudsändarna från brandstationen. Signalen ska alltid åtföljas av meddelande
i radio och TV. Räddningstjänsten Karlstadsregionen ansvarar för drift och
underhåll av utomhusvarningssystemen. Information om varningssignalen
finns också på räddningstjänstens hemsida och i telefonkatalogen.
Varning inom övriga delar av regionen sker främst via radio och TV.
Information efter inträffade händelser finns på räddningstjänstens och
respektive kommuns hemsidor.
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