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Dokumenttyper för genomförandestyrning
Handlingsprogram
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) anger att varje kommun ska anta
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett
handlingsprogram för räddningstjänst. Hos oss har dessa bakats ihop till ett
dokument. Beslutas av direktionen.
Verksamhetsspecifik plan
En verksamhetsspecifik plan anger på ett konkret sätt syfte och mål för en
specifik verksamhet. Exempel på en plan är tillsynsplanen. Beslutas av
avdelningschef eller förbundsdirektör.
Regel
Regler är konkreta och detaljerade. Ett exempel är våra grafiska regler.
Beslutas av förbundsdirektör, ofta i samråd lednings- och/eller
samverkansgrupp.
Rutin (se särskild mall)
Rutiner talar steg för steg om hur en arbetsuppgift ska genomföras. En rutin
gäller även för andra än den som har beslutat om den. Exempel på en rutin är
rutinen för hantering av kontaminerade kläder. Beslutas av enhetschef,
avdelningschef eller förbundsdirektör.
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1

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
Detta dokument utgör dessa två handlingsprogram.
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2

Beskrivning av kommunalförbundet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen utgörs av
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
Antalet invånare inom förbundet är ca 145 000. Här följer en översiktlig
redovisning av respektive kommun med avseende på befolkningsmängd,
tätorter, demografi och förväntad samhällsutveckling.
2.1
2.1.1

Karlstads kommun
Övergripande beskrivning

Karlstads kommun är belägen i de södra delarna av Värmlands län, vid
Vänerns norra strand. Kommunen gränsar till Grums kommun i väster,
Hammarö kommun i söder, Kristinehamns, Storfors och Filipstads
kommuner i öster och Forshaga, Hagfors och Kils kommuner i norr samt har
en maritim gräns till Säffle kommun i sydväst, alla i Värmlands län.
Befolkningsmängden i Karlstads kommun uppgår 1 januari 2021 till cirka
95 000 invånare. Karlstads kommun, i likhet med Värmlands län i stort, har
bakom sig en stark centralisering där centralorten växt i befolkning och
övriga delar minskat.
Karlstads kommun är att betrakta som ett administrativt centrum i
Värmlands län med en stor tjänsteproduktion. I centralorten Karlstad
återfinns exempelvis ett universitet, länssjukhus, länsstyrelse samt en rad
statliga myndigheter. Även sedvanlig infrastruktur för ett läns huvudort
återfinns i centralorten Karlstad med omnejd och Klarälven löper genom
kommunen och centralorten. Den skogs- och metallindustri som dominerat
länet i övrigt återfinns främst i kommunerna runt Karlstad. Omgivningarna
runt om centralorten Karlstad domineras av ett jordbrukslandskap.
Den förväntade samhällsutvecklingen avseende Karlstad kommun är att
kommunen kommer att fortsätta växa befolkningsmässigt. Om eller när
kommunen når 100 000 invånare förväntas befolkningstillväxten i absoluta
tal accelerera.
Den totala ytan uppgår till cirka 1500 km2 varav 350 utgörs av vatten.
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2.1.2

Tätorter i Karlstads kommun

Karlstad
Skåre
Råtorp
Vålberg
Skattkärr
Molkom
Alster
Edsvalla
Vallargärdet
Väse
Edsgatan
Edsvalla Övre
bruket
Norsbron
Blombacka
2.2
2.2.1

61 498
5 444
3 287
2 848
1 979
1 896
756
720
648
519
346
237
211
204

Hammarö kommun
Övergripande beskrivning

Hammarö kommun utgörs av en ö i Vänern och är till landytan Värmlands
minsta kommun. Kommunen ligger söder om Karlstad och avståndet mellan
respektive kommuns centralorter (Karlstad och Skoghall) understiger tio
kilometer. Hammarö har en lång kustlinje mot Vänern och närheten till
Vänern sätter sin prägel på kommunen. En gren av Klarälven mynnar i
Vänern via Hammarö kommun.
Befolkningsmängden i Hammarö kommun uppgår 1 januari 2021 till cirka
16 800 invånare. Hammarö kommuns befolkning har ökat relativt kraftig de
senaste åren till följd av en ökad etablering av nya bostäder. Många som bor
på Hammarö har sitt arbete i Karlstad och arbetsmarknaden kan betraktas
som gemensam med Karlstad. Det lokala näringslivet på Hammarö
domineras av ett stort pappersbruk, Stora Enso Skoghalls bruk.
Pappersbruket har en relativt säker ställning och stora investeringar har
genomförts i närtid.
Den förväntade samhällsutvecklingen på Hammarö är sannolikt en fortsatt
ökad inflyttning och ökad befolkningstillväxt.
Den totala ytan uppgår till cirka 460 km2 varav drygt 400 utgörs av vatten.
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2.2.2

Tätorter i Hammarö kommun

Skoghall
Vidöåsen
Tye
Rud och Ängen

2.3
2.3.1

13 605
277
247
217

Grums kommun
Övergripande beskrivning

Grums kommun ligger vid Vänerns nordvästra strand ungefär 25 kilometer
väster om Karlstad. Kommunen gränsar till Karlstads kommun, Kils
kommun, Arvika kommun och Säffle kommun.
Centralorten i Grums kommun är Grums tätort med drygt 5 000 invånare.
Den totala befolkningsmängden i kommunen uppgår till cirka 9 000
invånare. En nivå som legat relativt konstant sedan i början på 2000-talet.
Omgivningarna närmast Grums tätort domineras av jordbruksmark men i
övrigt är Grums en kommun med mycket skog.
Likt Hammarö domineras näringslivet av ett stort pappersbruk, Billerud
Korsnäs Gruvöns Bruk. Större investeringar i en ny kartongmaskin har
nyligen genomförts på bruket.
Beträffande samhällsutvecklingen i Grums är den ju delvis beroende av
framtiden för pappersbruket. Då bruket nyligen investerat i en ny
kartongmaskin bör framtiden för bruket och därigenom för Grums kommun
vara relativt stabil även om kommunen har en del utmaningar av
socioekonomisk karaktär.
Den totala ytan uppgår till cirka 480 km2 varav drygt 90 utgörs av vatten.
2.3.2

Tätorter i Grums kommun

Grums
Slottsbron
Segmon

2.4
2.4.1

5 040
1 010
416

Forshaga kommun
Övergripande beskrivning

Forshaga kommun är beläget längs Klarälven i mellersta/södra Värmland.
Kommunen gränsar till Karlstad kommun, Kils kommun, Munkfors kommun
samt Sunne kommun. Geografin domineras av skog och Klarälven som löper
genom kommunen. Vissa inslag av jordbruksmark återfinns också.
Befolkningsmängden i Forshaga kommun har varit relativt konstant under
drygt 30 års tid och legat runt 11 500 invånare. Centralorten Forshaga har ett
invånarantal runt 6 500. En nivå som varit tämligen konstant sedan 1990talet.
Näringslivet i Forshaga domineras inte på samma sätt som i Grums,
Hammarö eller Munkfors av en stor aktör. Den enskilt största arbetsgivaren,
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utöver kommunen, är Stora Enso som har en anläggning i Forshaga som
sysselsätter ett hundratal personer.
Den förväntade samhällsutvecklingen beträffande Forshaga kommun
kännetecknas sannolikt av en viss ökning av befolkningen som till stor del
beror på en svårtillgänglig bostadsmarknad i Karlstad där framför allt
Forshaga tätort då blir ett alternativ.
Den totala ytan uppgår till cirka 400 km2 varav drygt 50 utgörs av vatten.
2.4.2

Tätorter i Forshaga kommun

Forshaga
Deje
Dyvelsten

2.5
2.5.1

6 361
2 702
241

Kils kommun
Övergripande beskrivning

Kils kommun ligger vid sjön Frykens södra ände. Kommunen gränsar till
Karlstads kommun i söder, Forshaga kommun i öst, Arvika kommun i väst,
Grums kommun i sydväst och Sunne kommun i norr. Centralorten i Kils
kommun är Kil som har en befolkningsmängd på cirka 7 800 invånare.
Totalt har kommunen drygt 12 000 invånare, en nivå som varit tämligen
konstant de senaste 30 åren.
Geografin domineras av jordbruksmark och skog samt sjön Frykens södra
del. Kils tätort är och har varit en järnvägsknut under lång tid vilket bland
annat resulterat i ett mer diversifierat näringsliv som inte är knutet till ett
stort bruk eller en enskild industri. Den förväntade samhällsutvecklingen i
Kils kommun är sannolikt relativt odramatisk med en viss förväntat
befolkningstillväxt som delvis föranleds av en svår bostadssituation i
Karlstad.
Den totala ytan uppgår till cirka 405 km2 varav drygt 45 utgörs av vatten.
Kil
Stenåsen
Fagerås
Högboda

2.6
2.6.1

7 627
493
449
334

Munkfors kommun
Övergripande beskrivning

Munkfors kommun är belägen mitt i Värmlands län längs med Klarälven.
Kommunen omges av Forshaga kommun, Sunne kommun och Hagfors
kommun. Munkfors är en liten kommun, såväl till ytan som till befolkning.
Munkfors är Svealands minsta kommun och en av landets tio minsta
kommuner med en befolkning på knappt 3 700 invånare. Centralorten
Munkfors har ungefär 2 900 invånare. Befolkningsmängden har varit ganska
stabil de senaste tio åren.
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Munkfors kommuns geografi domineras av skog och Klarälven som löper
genom landskapet.
Näringslivet i Munkfors domineras av den stålindustri som är belägen
centralt i tätorten utmed riksväg 62.
Samhällsutvecklingen i Munkfors står och faller i mångt och mycket med
den stålindustri som finns i centralorten. Skulle den av någon anledning
avvecklas är en minskning av befolkningen sannolikt att vänta. Likt Grums
kommun har även Munkfors en del utmaningar av socioekonomisk karaktär.
Med anledning av sin ringa storlek finns redan idag ett samarbete med bland
annat Forshaga kommun. Detta är något som förväntas fortsätta och
utvecklas. Munkfors tätort är den enda tätorten i kommunen.
Den totala ytan uppgår till knappt 150 km2 varav drygt 5 utgörs av vatten.
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3

Styrning av skydd mot olyckor

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen ansvarar för
samtliga uppgifter som åligger kommunen i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor å de ingående medlemskommunernas vägnar.
Räddningstjänstförbundet styrs av en direktion som är högsta beslutande
församling. Direktionen består av representanter från samtliga
medlemskommuner och det är direktionen som beslutar och antar
handlingsprogram.
Detta handlingsprogram gäller från och med 2022-01-01 och gäller fram till
2023-12-31.
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4

Risker

Här följer en redovisning av de risker för olyckor som föreligger inom
förbundets område. Redovisningen sker dels på en mer övergripande nivå
där förbunds risker i sin helhet beskrivs, dels i detalj för vissa olyckor.
4.1 Övergripande
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.
4.1.1

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).
4.1.2

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.
4.1.3

Urbanisering 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.
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4.2 Brand i byggnad
En förutsättning för att kunna bedriva en lokalt anpassad verksamhet som
utgår från de lokala förhållandena är att problemet avseende bränder
analyseras på lokal nivå. Således har inträffade bränder i förbundet mellan
2016–2020 analyserats i syfte att skapa en detaljerad bild över de
omständigheter som kringgärdar dessa bränder. De bränder som analyserats
är bränder i bostad, bränder i allmänna byggnader samt dödsbränder i
bostäder. Motivet till avgränsningen är att dessa bränder innebär störst fara
för såväl liv som egendom.
4.2.1

Brand i bostad

Likvärdigt skydd
Totalt sett för brand i bostad ligger tre av förbundets kommuner över
genomsnittet för riket (1,07/1 000 inv.). Det inträffar alltså fler
bostadsbränder per 1 000 invånare där än i landet i allmänhet.
Karlstad (0,86), Kil (1,03) och Hammarö (0,75) ligger dock under
genomsnittet. Totalen för förbundet (1,08) i sin helhet ligger dock på samma
nivå som genomsnittet för riket. Munkfors är den kommun som avviker mest
med hela 2,93 bränder i bostad per 1 000 invånare.
Brand i småhus
• Det inträffar fler bränder i småhus under vinterhalvåret än under
sommarhalvåret. 58 % av bränderna inträffar oktober-mars och under
december samt januari inträffar drygt 23 % av alla bränder i småhus.
•

Bränder i småhus är relativt jämnt fördelade över veckan, med en
viss ökning under veckoslutet.

•

Tyngdpunkten för bränderna ligger under sen eftermiddag/tidig kväll,
mellan klockan 17 och 21.

•

Det vanligaste startutrymmet är köket. Nästan 19 % av alla bränder i
småhus börjar där. Därefter kommer skorsten (14 %), pannrum (8 %)
och vardagsrummet (8 %).

•

Den dominerande brandorsaken är ”Okänd” (25 %) följt av ”Fel i
utrustning” som står för knappt 20 % . ”Soteld” som tidigare var den
vanligaste brandorsaken hamnar nu först på en tredjeplats (16 %).
”Glömd spis” utgör brandorsak vid drygt 5 % av bränderna i småhus.
Rökning och levande ljus är endast undantagsvis orsaken till bränder
i småhus.

•

Brandens omfattning vid bränder i småhus är i nästan 40 % av fallen
begränsad till startföremålet eller startutrymmet. I 20 % av bränderna
har branden spridit sig från såväl starföremål som startutrymme och
branden har såldes haft en stor omfattning. I drygt 70 % av dessa
bränder har dock omständigheterna kring branden inte gått att
fastställa, sannolikt just på grund av brandens stora omfattning.

•

I ungefär 40 % av de bränder som inträffat i småhus har det
konstaterats att det funnits någon form av brandvarnare. I drygt 30 %
har det konstaterats att det inte funnits en fungerande brandvarnare.
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Brand i flerbostadshus
• Till skillnad från bränder i småhus är bränder i flerbostadshus inte på
samma sätt koncentrerade till årets kalla månader. Antalet bränder är
relativt jämnt fördelade över året. Bränder i flerbostadshus är även
relativt jämnt fördelade över veckan med en tydlig topp under
söndagsdygnet.
•

I likhet med bränder i småhus ligger tyngdpunkten för bränder i
flerbostadshus under sen eftermiddag/tidig kväll, mellan klockan 17
och 21.

•

Drygt 60 % av alla bränder i flerbostadshus börjar i köket, ofta på
grund av en glömd spis. Därefter kommer vardagsrummet och
balkongen där ungefär 10 % av bränderna startar.

•

Det dominerande startföremålet är följaktligen spisen. Här finns dock
en viss osäkerhet kring andelen då startföremål ej kunnat fastslås vid
en relativt stor andel av bränderna.

•

I nästan 30 % av bränderna är omfattningen begränsad till
startföremålet. I knappt 20 % har branden spridit sig från
startföremålet till att även omfatta startutrymmet. Ungefär 5 % av
bränderna når den omfattningen att i princip hela lägenheten eller
intilliggande brandceller involveras av branden. I dessa fall är
omständigheterna ofta något oklara.

•

Precis som för bränder i småhus har det konstaterats att det funnits
någon form av brandvarnare i knappt hälften av fallen.

4.2.2

Dödsbränder i bostäder

Likvärdigt skydd
Dödsbränder har inte analyserats på kommunnivå då antalet är så pass litet
och till synes stokastiskt. Om antalet dödsbränder i stället summeras på
förbundsnivå så visar statistiken att det snitt omkommer 1,17 personer per år
i förbundet på grund av brand vilket är lägre än riksgenomsnittet. Under
perioden 2016–2020 omkom hela nio personer i bränder vilket genererar ett
högre snitt än riket i övrigt. Värt att notera dock är att fyra av de nio
personerna omkom vid en och samma brand.
Dödsbränder i bostäder
Då antalet dödsbränder i regionen är få i absoluta tal har i stället statistik
över dödsbränder i bostäder i hela landet analyserats. De slutsatser som kan
formuleras utifrån den bedöms vara relevanta även för Räddningstjänsten
Karlstadsregionen. Följande slutsatser kan dras utifrån den statistik som
finns tillgänglig i MSB:s insatsstatistik och dödsbrandsdatabas samt den
databas om dödsbränder som utvecklas inom ramen för forskning knuten till
Stockholms universitet.
•

Dödsbränderna är vanligare under perioden oktober – mars och ökar
dessutom i antal under veckosluten. Den tid på dygnet som är mest
utsatt i detta avseende är den tidiga natten mellan klockan 01.00 och
04.00.

•

De personer som omkommer till följd av bränder i flerbostadshus
hittas nästan alltid i den brandcell där branden startar vilket innebär
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att en överväldigande majoritet hittas i den lägenhet där branden
börjat. Det är till exempel mycket sällsynt att personer omkommer i
trapphuset.
•

Dödsbränder i flerbostadshus startar i regel i sovrummet (40 %),
vardagsrummet (30 %) eller i köket (20 %) och i den lösa inredning
som finns där. I småhus startar vanligtvis dödsbranden i sovrummet
(20 %), vardagsrummet (20 %) eller i köket (20 %) och i de möbler
eller i den lösa inredning som finns i dessa rum. I 25 % av fallen har
det inte gått att fastställa var branden börjat.

•

Den vanligaste brandorsaken är rökningsrelaterad. Nästan hälften av
dödsbränderna i flerbostadshus kan knytas till användandet av
rökverk och tänddon. Just dessa bränder startar i regel i en soffa,
fåtölj eller säng. Även i småhus är den vanligaste kända
brandorsaken kopplad till rökning. Knappt 20 % av dödsbränderna är
rökningsrelaterade och dessa bränder startar i regel i sovrummet eller
i vardagsrummet. Glömd spis står för ungefär 10 % av de kända
brandorsakerna. I 45 % av dödsbränderna i småhus har det dock inte
gått att bestämma brandorsaken.

•

Brandens omfattning vid räddningstjänstens framkomst varierar
beroende på om den inträffar i ett småhus eller i ett flerbostadshus.
Vid dödsbränder i flerbostadshus är i regel inte branden särskilt
omfattande. Vanligtvis är den begränsad till det rum branden startat i.
I småhus är branden däremot relativt omfattande vid
räddningstjänstens framkomst. I 70 % procent av fallen omfattar
branden flera rum. Endast i 15 % av dödsbränderna har branden varit
begränsad till det rum där branden startat.

•

I ungefär 65 % av de bränder som resulterade i döda saknades
brandvarnare helt.

•

Drygt 80 % av dem som omkommer i flerbostadshus till följd av
brand är ensamstående. I småhus är motsvarande siffra 55 %.

•

Knappt hälften av de som dör i bränder är över 65 år och drygt 20 %
är över 80 år.

•

Minst hälften av dem som omkommit på grund av brand i
flerbostadshus hade någon form av funktionsnedsättning (fysisk,
mental eller åldersrelaterad). Här finns dessutom ett stort antal
personer där kännedom om eventuella funktionsnedsättningar saknas
vilket innebär att andelen kan vara ännu större. I småhus är
motsvarande andel ungefär 25 % men även här kan ett relativt stort
mörkertal misstänkas.

•

Hälften av de omkomna var påverkade av alkohol (>0,2 ‰). 10–20
% var påverkade av någon form av antidepressiver, 10–20 % hade
ätit smärtstillande och ytterligare 10-20 % hade någon form av
lugnande medicin i blodet. Det är säkerligen så att samma person i
många fall var påverkad av flera substanser men det finns uppgifter
från tidigare undersökningar som gör gällande att cirka 70 % av dem
som dör i bostadsbränder var påverkade av någon substans.
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4.2.3

Brand i allmänna byggnad och i industri

Likvärdigt skydd
Beträffande bränder i allmän byggnad så ligger förbundet aningen lägre än
genomsnittet för landet i stort. Även vid en jämförelse inom respektive
kommungrupp så ligger förbundets medlemskommuner i regel lite lägre.
Angående bränder i industri så har förbundet betydligt fler bränder än
genomsnittet för landet. Nästan 60 % fler. Värt att notera är att Munkfors är
den kommun i landet som har flest bränder i industri per 1 000 invånare och
Grums ligger trea på samma lista. Detta förklaras sannolikt av att det på
dessa relativt små orter finns en mycket stor industrianläggning som
genererar förhållandevis många bränder.
Vårdanläggningar och sjukhus
Här avses äldreboende, psykvård, sjukhus och övriga vårdbyggnader.
•

Olika boenden är mest utsatta med avseende på frekvens av bränder
inom denna kategori. 90 % av bränderna inom denna kategori
inträffar i olika former av boenden. Brandorsaken vid just dessa
bränder är ofta kopplad till spisen (cirka 35 %) eller till olika typer av
tekniska fel i elektrisk utrustning eller värmeöverföring från sådan
utrustning. I drygt hälften av fallen är brandens omfattning begränsad
till startföremålet.

•

I sjukhus är frekvensen av bränder så låg i förbundet att det inte går
att uttala sig om brandorsaker. Den nationella bilden kan dock antas
gälla även här. Den dominerande brandorsaken nationellt är ”fel i
utrustning” (50 %) följt av anlagd brand (15 %). Det vanligaste
startutrymmet är kök. Få bränder sprider sig bortom
startföremålet/startutrymmet. De flesta bränderna i sjukhus inträffar
under dagen mellan klockan 10–18.

•

Det som skiljer psykvård från övriga vårdformer med avseende på
bränder är att den vanligaste brandorsaken där är anlagd brand med
uppsåt.

Skolor och förskolor
• Antalet bränder i skolor/förskolor i förbundets kommuner är i nivå
med riket i stort.
•

Skolbränder är lite vanligare i samband med skolstarten i augusti och
januari men inträffar under veckans alla dagar. I regel inträffar
bränder i skolmiljö mitt på dagen samt under tidig kväll.

•

De vanligaste kända brandorsakerna är anlagd brand (50 %) och
barns lek med eld (11 %). I drygt 15 % av fallen har en brandorsak
inte kunnat fastställas. Även de anlagda bränderna sker vanligtvis
under skoltid. Startutrymmen som dominerar här är toalett och
”utanför byggnaden”.

•

I knappt 70 % av bränderna har brandens omfattning varit begränsad
till startföremålet. Vid de skolbränder där skadorna blivit stora eller
mycket stora är andelen anlagda bränder helt dominerande. Även
tidpunkten skiljer sig från skolbränder i stort. Dessa bränder inträffar
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ofta sent på dygnet och på en helg. Natten mellan lördag/söndag är
särskilt utsatt.
Restauranger och danslokaler
• Bränder i restauranger/danslokaler är ovanliga. Frekvensen i
förbundet är i nivå med övriga riket men på grund av den låga
frekvensen redovisas nedan slutsatser från den nationella bilden.
•

Bränder i restauranger/danslokaler är relativt jämnt fördelade över
året med en liten topp i december. Dessa bränder är även relativt
jämnt fördelade över veckans dagar med en viss ökning under
helgen. Kvällar dominerar.

•

Föga förvånande är köket det startutrymme som förekommer absolut
oftast. Beträffande brandorsaker finns här ett stort mörkertal men
anlagd brand och ”fel i utrustning” är de vanligaste kända orsakerna.

•

Knappt 60 % av bränderna i restauranger/danslokaler är till sin
omfattning begränsade till starföremålet. Nästan 20 % av de
inträffade bränderna har en omfattning som bör betraktas som
omfattande. En relativt hög andel sett till allmänna byggnader i
allmänhet.

Hotell och annat tillfälligt boende
• Bränder i hotell är precis som bränder i restauranger och danslokaler
ovanliga. Frekvensen i förbundet är även här i nivå med övriga riket
men på grund av den låga frekvensen redovisas nationell statistik.
•

Bränderna har sin tyngdpunkt under fredag och lördag och med en
topp under kvällstid.

•

Till övervägande del är bränderna begränsade till startföremålet eller
startutrymmet. Endast 5–10 % av bränderna hade en omfattning som
överskred startföremål/startutrymme. Vid bränder med större
omfattning ökar andelen anlagda bränder.

•

Brandorsaken är ofta kopplad till någon form av tekniskt fel i
hushållsapparater såsom tvättmaskin, torktumlare, bastuaggregat eller
liknande. Även spis och anlagd brand är relativt vanliga
brandorsaker. Vid bränder med större omfattning ökar andelen
anlagda bränder.

Industri
• Bränder i industri kännetecknas av att de i de flesta fall har en
tämligen begränsad omfattning. Vid räddningstjänstens framkomst är
ungefär hälften av bränderna antingen släckta eller så har de endast
föranlett rökutveckling. Cirka 25 % av bränderna har haft en
omfattning som inte begränsats till startföremålet.
•

Den vanligaste kända brandorsaken vid brand i industri är
värmeöverföring (25 %) följt av gnistor (20 %) och tekniskt fel (16
%). Vid 20 % av bränderna har brandorsaken inte kunnat fastställas.
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4.3 Brand utomhus
Beträffande bränder utomhus fördelar de sig framför allt på följande
undertyper:
•

Brand i fordon (39 %)

•

Brand i skog och mark (53 %)

•

Brand i avfall/återvinning (8 %)

4.3.1

Brand i fordon

Bränder i fordon domineras av bränder i bilar följt av bränder i arbetsfordon
och bränder i buss. Bränder i fordon innebär sällan några personskador eller
att något annat än fordonet skadas. Fordonets skador blir dock ofta
omfattande på grund av snabba brandförlopp. Alternativa bränslen såsom
gas, el och vätgas ställer särskilda krav på hanteringen av bränder i fordon
och kan under ogynnsamma förhållanden påverka hur vissa
räddningsinsatser genomförs. Flest fordonsbränder i förbundet i absoluta tal
inträffar i Karlstad kommun. Orsakerna till fordonsbränder är till
övervägande del okända. Cirka 75 % av bränderna inträffar dock när
fordonet inte är under färd. Ett rimligt antagande är att de flesta bränderna är
anlagda.
4.3.2

Brand i skog och mark

Brand i skog och mark är en relativt vanlig olyckstyp som dessutom i
allvarligare fall har potentialen att hota stora egendomsvärden samt utmana
räddningstjänstens förmåga och uthållighet. Bränder i skog och mark kan
delas upp i två kategorier, gräsbränder och skogsbränder. Gräsbränderna är
många till sitt antal under våren (20–50 per år beroende på väder) och är i sig
inget egentligt problem om det inte vore för de bränder i byggnad som de
regelbundet leder till. Varje vår brinner ett par större byggnader upp på
grund av gräseldning. Gräsbränderna förekommer relativt jämnt fördelat
över förbundets yta med viss övervikt för de områden som har stora
åkerarealer. Gräsbränderna beror i stort sett alltid på en avsiktlig eldning av
gräs eller annat avfall som den enskilde förlorat kontroll över.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen inrymmer områden med mycket skog
och i teorin skulle en skogsbrand kunna bli stor eller mycket stor. Dock blir
det sällan så. Medelstorleken på de skogsbränder som hanterats de senaste
fyra somrarna ligger på i storleksordningen 2000 m2 (45x45 m) och
maximalt 1–5 skogsbränder per år blir större än 1 hektar. Skogsbränder över
20 hektar inträffar i regel någon gång under en 5-årsperiod. Anledning till att
större skogsbränder än så är sällsynta bedöms bero på att området är relativt
tätt befolkat med snabb upptäckt som följd samt att skogen är uppblandad
med åkermark, vägar och många vattendrag som innebär naturliga hinder för
skogsbranden. Men större skogsbränder skulle kunna bli vanligare i takt med
att klimatförändringarna sannolikt medför längre perioder med torrt och
varmt väder. Risken avseende skogsbrand är relativt jämnfördelad över
förbundets yta sett till larmstatistiken även om vissa delar har mer skog än
andra. Orsakerna till skogsbränderna är i många fall okända. Bland dessa
bränder är ett rimligt antagande att en stor del är orsakade av någon form av
mänsklig handling. Uppsåtlig eller ej. Övriga orsaker är primärt åska eller
olika former av skogsarbete.
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4.3.3

Brand i avfall/återvinning

Här avses framför allt bränder i så kallade flishögar och bränder i mer
osorterat avfall på anläggningar som är mottagare för avfall. Bränderna är
relativt få till sitt antal men innebär ofta stor olägenhet för lokalsamhället
runt händelsen och kan pågå relativt länge. I förbundet inträffar en dylik
brand i regel 1–3 gånger per år, ofta belägen i Karlstads tätort.
4.4 Trafikolycka
Trafikolyckor är den enskilt vanligaste olyckstypen inom Räddningstjänsten
Karlstadsregionen område. I genomsnitt inträffar 240 trafikolyckor varje år
som föranleder en räddningsinsats. Ungefär hälften av dessa är lokaliserade i
och strax utanför Karlstad tätort. Övriga trafikolyckor är fördelade på övriga
förbundet. Brandstationerna Grums och Kil hanterar fler än övriga
deltidsstationer.
De flesta trafikolyckorna i förbundet föranleder räddningsinsatser av enklare
karaktär där fokus ofta ligger på ett medicinskt omhändertagande
tillsammans eller i väntan på ambulans och tillskapandet av en säker
olycksplats. Trafikolyckor där det krävs losstagning med hjälp av
hydraulverktyg är relativt ovanligt och inträffar i storleksordningen 5–10
gånger per år. Trafikolyckorna är förhållandevis jämnt fördelade under året
med en viss ökning under december och januari. Under veckan är fredagar
mellan klockan 15–18 särskilt olycksdrabbade.
Trafikolyckor där kvalificerat räddningsarbete behöver göras på tyngre
fordon, bussar, lastbilar och övriga tunga fordon, inträffar sällan även om
den typen av fordon kan vara inblandade i betydligt fler olyckor. Den typen
av olyckor inträffar 1–2 gånger under en fem-årsperiod.
4.5 Olycka med farliga ämnen
Olyckor med farliga ämnen kan delas upp i två kategorier. Enkla olyckor
som ofta utgörs av någon form av mindre läckage av drivmedel eller
hydraulolja och mer komplicerade olyckor där farligare ämnen släpps ut i
större omfattning. De senare är mindre frekventa. Cirka 20 % av de olyckor
som hanteras kräver andningsskydd medan mindre än 5 % hanteras med
hjälp av kemskyddsdräkt. I absoluta tal inträffar större mer komplicerade
utsläpp en handfull gånger under en fem-årsperiod. Riskerna för den typ av
olyckor är dock relativt stora då det finns en rad större industrier i förbundet
som hanterar många farliga ämnen och i stora kvantiteter. Det transporteras
dessutom mycket farligt gods på vägarna till och från dessa industrier. Exakt
vilka ämnen som hanteras i vilka kvantiteter är mindre viktigt då det är en
generell beredskap som i slutändan krävs men följande ämnen finns i stora
kvantiteter i förbundet.


Sprängämnen



Ammoniak



Klor och klordioxid



Väteperoxid



Brandfarlig vätska (terpentin, metanol, bensin)



Brandfarliga gaser
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Starka syror och baser

Riskerna är framför allt koncentrerade till industrierna i Grums och
Hammarö samt till Karlstad tätort.
4.6 Naturolyckor
Beträffande naturolyckor (undantaget skogsbränder) är det inte alltid enkelt
att definiera vad som generellt faller inom ”räddningstjänstbegreppet” i LSO.
En del naturolyckor är inte i sin helhet räddningstjänst men det kan
förekomma flera händelser inom ramen för den stora naturolyckan som är att
betrakta som räddningsinsatser. Naturolyckan föranleder alltså enskilda
räddningsinsatser. Nedan redovisas de naturolyckor som är tänkbara inom
förbundet och som skulle kunna föranleda räddningsinsatser.
4.6.1

Översvämning

Då förbundet vilar vid Vänerns strand och dessutom genomborras av ett
antal rinnande vattendrag såsom exempelvis Klarälven och Norsälven är
risken för översvämning allestädes närvarande. De strömmande vattendragen
som transporterar ned nederbörd från hela länet till Vänern är känsliga för
omfattande och långvarig nederbörd under höstarna samt under
snösmältningen om vårarna. Dylika översvämningar är dock ofta
förutsägbara och hanteras i sin helhet därför sällan som räddningsinsatser
men det kan inträffa att enskilda följdkonsekvenser föranleder
räddningsinsatser. De kan röra sig om plötsliga dammbrott, bränder i
kraftverk, akuta skador på vägar samt drunkningsrelaterade händelser på
grund av för mycket vatten på vissa ställen. Den här typen av händelser är
emellertid sällsynta.
4.6.2

Ras och skred

Ett antal områden inom förbundet har en förhöjd risk avseende ras och skred.
Det rör sig primärt om ett antal områden längs några av älvarna. Vid något
tillfälle under en tioårsperiod brukar en byggnad uppvisa hastigt uppkomna
tecken på ett möjligt ras, föranlett av markrörelser, varpå en räddningsinsats
inleds. Vad räddningsinsatsen utmynnar i varierar. Även om denna typ av
händelser är ovanliga kan det inte uteslutas att ett större ras inträffar där ett
eller flera hus/byggnader raseras.
4.6.3

Extrema väderhändelser

Kraftiga regn eller stormar inträffar med viss regelbundenhet (ett par
tillfällen per år). De kraftiga regnen leder ofta till lokala översvämningar i
källare eller vattenansamlingar i det lokala vägnätet. Vi sådana tillfällen
utför Räddningstjänsten Karlstadsregionen ett stort antal uppdrag under kort
tid. Dessa uppdrags juridiska karaktär är inte alltid helt tydliga. I vissa fall
genomförs de som räddningsinsatser och ibland definieras de som så kallat
akut restvärde. Även starka vindar kan orsaka ett stort antal uppdrag under
kort tid. Den vanligaste händelsen som föranleder insatser från
räddningstjänsten vid starka vindar är nedfallna träd eller träd som lutar.
Ibland är förhållandena sådana att situationen betraktas som en
räddningsinsats och ibland genomförs uppdrag även om det inte är en
räddningsinsats. Även andra föremål som befinner sig på fel ställe kan
föranleda insatser av olika slag.
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4.7 Drunkning
Då Räddningstjänsten Karlstadsregionen verkar inom en geografi med
mycket vatten är riskerna för olika former av drunkningstillbud inte helt
obetydliga. Under den senaste 4-årsperioden genomfördes ett 50-tal
räddningsinsatser med rubriken Drunkning. Lejonparten (75 %) av dessa
insatser genomförs i och omkring Karlstads tätort. Ett förhållande som
förklaras av Klarälvens förgrening genom Karlstads tätort och närvaron av
Vänerns kust i anslutning till tätorten samt den större befolkningen. Den
totala exponeringen mot drunkningsrisken är således stor i Karlstad. Övriga
drunkningslarm fördelar sig relativt jämnt i de övriga kommunerna samt
mellan sjö och älv.
Drunkningstillbuden kan i stort delas in i två kategorier. Händelser som
inträffar vid en vald medveten aktivitet på vattnet, exempelvis båtfärd eller
kanotpaddling, och händelser där personer mer ofrivilligt hamnar i vattnet.
Den senare kategorin utgörs ofta av olika former av fall, inte sällan finns
alkohol med i bilden.
Gemensamt för samtliga drunkningstillbud är att det alltid finns ett behov av
ett snabbt ingripande och att det i regel alltid står liv på spel. Vid de 50-talet
insatser som genomförts under den senaste 4-årsperioden har två personer
omkommit och cirka 15 har skadats.
4.8 Suicid
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har i sina larmplaner angett att
närmaste räddningsstyrka ska larmas i samband med suicidförsök eller vid
hot om suicidförsök i följande sammanhang:


Svår belägenhet (hög höjd, vatten, väg, hängande, etc.)



Spårbunden trafik

Räddningstjänsten Karlstadsregionen definierar dessa händelser som
räddningstjänst. Om suicidförsöket sker i ett sammanhang där den hjälp som
krävs är mer sjukvårdsbetonad (överdoser) ska Räddningstjänsten
Karlstadsregionen inte larmas då detta inte betraktas som räddningstjänst
utan ett ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Under de senaste fyra åren har förbundet hanterat cirka 200 händelser inom
suicidområdet. Ett tiotal personer har omkommit vid dessa händelser. Cirka
70 % av suicidförsöken genomförs i Karlstads kommun. Övriga är relativt
jämnt fördelade mellan förbundets medlemskommuner. En majoritet av de
personer som omkommit vid dessa händelser är yngre eller medelålders män.
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5

Värdering

Utifrån de risker som redovisats och analyserats i föregående kapitel
presenteras här de slutsatser som ligger till grund för målsättningar, förmåga
att genomföra räddningsinsatser och det förebyggande arbetet mot bränder.
5.1

Slutsatser avseende uppgiften att förebygga
bränder
Här följer slutsatser kring bränder i olika miljöer.
5.1.1

Bränder i småhus

Antalet bränder i småhus är i stort sett på samma nivå som tidigare. Även
antalet bränder vars omfattning sträcker sig utanför startföremålet och
startutrymmet, större bränder således, är tämligen konstant. Det som skiljer
är dock att bränderna inte längre till lika stor del är eldstadsrelaterade.
Bränder som på något sätt går att härleda till köket är i princip lika vanligt.
För att minska antalet bränder i småhus behöver således arbetet mot
eldstadsrelaterade bränder fortskrida som tidigare men bränder som har sitt
ursprung i köket och spisen bör förebyggas på ett bättre sätt.
Brändernas omfattning är precis som tidigare i de flesta fall inte särskilt stor.
Det bör således finnas en möjlighet för den enskilde att, med rätt
förutsättningar med avseende på brandvarnarförekomst, tillgång till
släckutrustning och kunskapsnivå, i större omfattning än tidigare hantera den
uppkomna situationen själv.
5.1.2

Bränder i flerbostadshus

Antalet bränder i flerbostadshus hur under perioden 2016–2020 ökat jämfört
med föregående mandatperiod och ökningen är i allt väsentligt kopplad till
fler bränder i köket/spisen. Bränder som har sitt ursprung i köket och spisen
bör således förebyggas på ett bättre sätt om antalet bränder i flerbostadshus
ska minska. Brändernas omfattning är i de flesta fall inte särskilt stor. Det
bör således finnas en möjlighet för den enskilde att, med rätt förutsättningar
med avseende på brandvarnarförekomst, tillgång till släckutrustning och
kunskapsnivå, i större omfattning än tidigare hantera den uppkomna
situationen själv.
5.1.3

Dödsbränder

Slutsatsen beträffande dödsbränder i bostäder är framför allt att dessa i första
hand drabbar personer med begränsad förmåga att uppmärksamma eller
hantera en brand. Således skulle åtgärder som minskar sannolikheten för
brands uppkomst hos dessa personer sannolikt ha effekt på antalet döda.
Även åtgärder som släcker en uppkommen brand hos dessa personer skulle
sannolikt ha effekt på antalet döda. För den mindre del av de omkomna som
inte kan anses ha en begränsad förmåga skulle åtgärder som ökar
sannolikheten för att branden uppmärksammas på ett tidigt stadium
förmodligen ha effekt.
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5.1.4

Bränder i allmän byggnad och industri

Dessa bränder kännetecknas dels av att de ofta är relativt begränsade till sin
omfattning och det är inte ovanligt att de redan är släckta vid
räddningstjänstens framkomst. Detta är en naturlig konsekvens av att
brandskyddet i dessa miljöer är förhållandevis omfattande då bränder i dessa
miljöer kan leda till ett mycket stort skadeutfall med avseende på omkomna
och skadade. Bränderna är ofta jämnt fördelade över såväl år som veckodag.
Brandorsakerna är ofta knutna till olika typer av tekniska fel i apparater och
annan elektrisk utrustning, undantaget är skolor där anlagda bränder
dominerar. Brandorsaker knutna till tekniska fel kan vara svåra att förebygga
vilket innebär att det förebyggande arbetet inklusive tillsynen bör fokusera
på system för tidig upptäckt, åtgärder som begränsar brandens spridning
samt den enskildes förmåga att själv hantera en brand. Antalet bränder inom
industrin i Hammarö, Grums och Munkfors kommun är alltför stort.
5.1.5

Bränder i skog och mark

Gräsbränder och skogsbränder är kraftig väderberoende och kan därför
variera i antal och omfattning från år till år. Då bägge typerna av bränderna
till stor del beror på mänskliga handlingar bör det gå att påverka antalet
bränder genom att påverka allmänhetens agerande.
5.2

Slutsatser avseende uppgiften att genomföra
räddningsinsatser
Här redovisas slutsatser kring de risker för olyckor som kan föranleda
räddningsinsatser.
5.2.1

Bränder

Beträffande bränder kan i princip alla typer förekomma då förbundets totala
riskbild möjliggör bränder i stora byggnader i urban miljö, bränder i industri
samt stora bränder i skogen. Dock verkar det som de riktigt stora
skogsbränderna (över 50 hektar) är osannolika utifrån våra lokala
förhållanden. De mest frekventa händelserna är bränder i fordon, bränder i
flerbostadshus som börjar på spisen och bränder i småhus som börjat i köket
eller som eldstadsrelaterade.
5.2.2

Trafikolyckor

Den stora massan av trafikolyckor är relativt enkla där fokus blir på att skapa
en säker skadeplats och sjukvård. Allvarligare olyckor förekommer givetvis
men är ovanligare och olyckor som innebär räddningsarbete gentemot tunga
fordon inträffar än mer sällan.
5.2.3

Drunkning

Då närvaron av vatten är relativt hög i förbundet är drunkningsolyckor en
realitet för stora delar av Räddningstjänsten Karlstadsregionens operativa
organisation. Den stora majoriteten av olyckor kommer dock sannolikt
inträffa i Karlstads tätort och i Klarälven.
5.2.4

Olyckor med farligt ämne

Undantaget olyckor med ett mindre utsläpp av drivmedel inträffar relativt få
olyckor av dignitet. Dock inträffar det en handfull gånger per år och
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närvaron av en stor och kemikalietung industri i förbundet innebär att riktigt
krävande olyckor trots allt kommer att inträffa med viss regelbundenhet.
5.2.5

Naturolyckor

Då förbundet hyser områden som är ras- och skredbenägna är det en risk
som ändå får betecknas som värd att beakta även om det är sällan som det
inleds och genomförs räddningsinsatser med anledning av ras eller skred.
5.2.6

Suicid

Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar vid en nationell jämförelse ett
start antal suicidförsök varje år. Huruvida detta i formell mening är
räddningstjänst enligt LSO 1 kap. 2 § kan förvisso diskuteras i vissa fall men
oavsett så är upplevelsen att förbundets insatser inom området gör skillnad.
Sett till antalet räddade människoliv så ska betydelsen inte underskattas.
5.3


Sammanfattande slutsatser
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
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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6

Mål

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.
6.1 Mål för den brandförebyggande verksamheten
Målen är formulerade utifrån följande utgångspunkter:
•

De största problemen avseende bränder i bostad är spisrelaterade
bränder och eldstadsrelaterade bränder.

•

Dödsbränder är ett prioriterat område för Räddningstjänsten
Karlstadsregionen.

•

Bränder med ett stort skadeutfall i så kallade allmänna byggnader är
sällsynt inom Räddningstjänsten Karlstadsregionens geografiska
område. Det är viktigt att det så förblir då brandsäkerheten i denna
typ av byggnader/verksamheter i regel inte kan påverkas av dem som
vistas där. Möjligheten till eget ansvar för brandskyddet är betydligt
mindre.

•

Antalet bränder i industri är för många i Munkfors, Hammarö och
Grums.

•

Målen ska vara relativt beständiga över tid då det sannolik kommer ta
mer än fyra år innan den lokala riskbilden ser annorlunda ut.
Uppföljningen av föregående handlingsprograms effektmål visar att
det tar tid att åstadkomma förändringar men att det generellt sett går
åt rätt håll.

Effektmålen för perioden 2022–2023 ser ut som följer:
E 1: Antalet bränder i bostäder/antalet bostäder/år 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 2018–2021.
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6.2 Mål för den skadeavhjälpande verksamheten
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har i samband med framtagandet av
detta handlingsprogram låtit brandmän, styrkeledare, stationschefer,
insatsledare och regionala insatsledare ange vad som behöver förbättras
inom förbundet för att förmågan att genomföra räddningsinsatser ska öka.
Resultatet blev fem områden där verksamheten måste förbättras för att
medborgarna i slutändan ska få en bättre hjälp. Dessa områden är:
•

Utbildning, fortbildning och övning

•

Ledning

•

Erfarenhetsåterföring

•

Insatsplanering

För varje område har mål formulerats för perioden 2022–2023.
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.
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
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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.

Sid 27(81)

Dnr 2021-000587

7

Förebyggande – förmåga och verksamhet

I handlingsprogrammet ska det anges hur den förebyggande verksamheten är
ordnad och planerad. Här följer således en redogörelse för de viktigaste
delarna av verksamheten.
7.1 Tillsyn
I medlemskommunerna utövar Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillsyn
över den enskildes skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Det bör
dock förtydligas att förbundet inte har övertagit medlemskommunernas
ansvar för brandskyddet i egenskap av ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen bestämmer var, när och hur tillsyn ska
ske utifrån målsättningarna i handlingsprogrammet och MSB:s föreskrift om
den kommunala tillsynen. Varje år upprättas en plan för
tillsynsverksamheten. Tillsynsplanen anger antalet tillsyner som
räddningstjänsten avser att genomföra under året och vilka objekt som ska
omfattas. Så kallad bostadstillsyn där enskilda bostäder besöks i syfte att
kontrollera brandskyddet i bostad genomförs regelbundet och ambitionen är
att denna verksamhet ska öka. Tillsynsplanen anger också hur
räddningstjänsten avser att utveckla och kvalitetssäkra tillsynsarbetet under
året. När MSB:s föreskrift om kommunens tillsyn över den enskilde
beslutats kommer de riktlinjer som däri anges ytterligare styra
tillsynsverksamheten.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar den dokumentation som
omgärdar tillsynsverksamheten genom tjänsteanteckningar och
förelägganden. Samtliga tillsyner renderar i en tjänsteanteckning och
identifieras brister beslutas det om förelägganden där krav på åtgärder
preciseras och motiveras. Endast mindre brister i brandskyddet kan efter
överenskommelse med ägare eller nyttjanderättshavare åtgärdas utan beslut
om föreläggande.
Den personal som genomför tillsyn, tillsynsförättare, ska som minst
genomgått MSB:s utbildning tillsyn A eller motsvarande utbildning som kan
bedömas likvärdig.
Tillsyn på komplicerade objekt bör utföras av personal som genomgått
MSB:s utbildning Tillsyn B eller brandingenjörsutbildning.
Tillsynsförättare utses av räddningschefen på delegation av förbundets
direktion.
7.2 Stöd till den enskilde
Räddningstjänsten ska genom information, rådgivning och på annat sätt
underlätta för alla att fullgöra sina skyldigheter enligt lag och förordning.
Informationskampanjer genomförs årligen med olika teman. Exempel på
kampanjer är den så kallade julkampanjen som årligen genomförs vid advent
med fokus på kontroll av brandvarnare och hantering av levande ljus.
Förebyggandeavdelningens handläggare finns tillgängliga på vardagar för att
via telefon eller epost besvara alla frågor avseende brandskydd och
brandsäkerhet.
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7.3 Rengöring och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att sotning och
brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och därtill
hörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och
liknande. För utförandet av sotning och brandskyddskontroll har förbundet
avtal med Sotning & Ventilation i Karlstad AB för Forshaga, Hammarö,
Karlstad, Kil och Grums kommun. I Munkfors kommun utförs sotning och
brandskyddskontroll av Sotning & Ventilation i Hagfors AB genom avtal
med Munkfors kommun.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen får medge att en fastighetsägare utför
eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Förbundet har
beslutat om sotningsfrister och villkor för egensotning. I den mån
medgivandet avser att någon annan än fastighetsägaren får utföra sotning på
fastigheten ställs samma krav på kompetens som för den som utför sotning
för förbundets räkning. Brandskyddskontrollen regleras i MSB:s föreskrifter.
Inom regionen finns cirka 30 000 objekt som omfattas av krav på sotning
och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten Karlstadsregionen följer årligen
upp att sotning och brandskyddskontroll sker enligt respektive frister.
Den som genomför brandskyddskontroller för förbundets räkning ska ha
avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor eller enligt äldre
bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för
skorstensfejarmästare eller avlagt mästarexamen för skorstensfejare.
Den som genomför sotning för förbundets räkning ska vara utbildad
skorstensfejare eller anställd skorstensfejarlärling.
7.4 Övriga förebyggande åtgärder
Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltar i kommunernas handläggning
vid stadsplanering och bygglovsärenden. Förbundet är en remissinstans som
bedömer lämpligheten och säkerheten av en etablering eller byggnation.
Utbildning är en mycket viktig del i den förebyggande verksamheten.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt verka för att så många som
möjligt får relevanta kunskaper om brand och förebyggande åtgärder.
Utbildningsutbudet ska innehålla såväl allmänna kurser som kurser riktade
till särskilda målgrupper. På förbundets övningsfält har i genomsnitt cirka
5 000 personer årligen utbildats.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet vad
gäller hanteringen av brandfarliga och explosiva varor i samtliga
medlemskommuner. Hanteringen regleras i lagen (SFS 2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Olycksundersökningarna enligt LSO 3 kap. 10 § genomförs i relevanta fall
med fokus på brandorsak. Resultatet av en sådan så kallad
brandorsaksutredning används i den brandförebyggande verksamheten på
lämpligt sätt.
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7.5 Organisation
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.
8.1 Övergripande
Under rubriken Övergripande beskrivs de grundläggande förutsättningar
som ligger till grund för förbundets möjligheter att genomföra
räddningsinsatser.
8.1.1

Egna personella resurser

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.
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.
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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.
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
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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.
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•

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.

•

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

Antal händelser okt 2017-sept 2020
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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.
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
antalet trafikolyckor där losstagning krävdes var ytterst få. I och med inträdet
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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.
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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.

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.
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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:
•

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.
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•

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.
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.

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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Antal händelser okt 2017-sept 2020
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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.

•

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:
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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.
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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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.

Sid 49(81)

Dnr 2021-000587

Antal händelser okt 2017-sept 2020
47

50

38

40

30

30

22

20

18
11

10

9

4

2

0

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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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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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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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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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.
8.1.2

Egna materiella resurser

Utöver de personella resurserna har respektive brandstation även tillgång till
materiella resurser i form av fordon. Fordonens typ och beskaffenhet har stor
betydelse för vilka uppgifter som respektive brandstation kan utföra.
Karlstad
Brandstationen i Karlstad har tillgång till följande fordon:
•

2 Släck/räddningsbil

•

Hävare

•

Stegbil

•

Tankbil/lastväxlare

•

Transportbilar (Pickup)

•

3 Befälsbilar (IL, RIL, RCB)

•

Kemfordon med släp

•

Vattenlivräddningsenhet

•

Stor båt (Vänern)

Väse
• Släck/räddningsbil
•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

Molkom
• Släck/räddningsbil
•

Tankbil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

Vålberg
• Släck/räddningsbil
•

Transportbil (Pickup)

•

FIP-bil

•

Mindre båt

Hammarö
• Släck/räddningsbil
•

2 FIP-bilar

Sid 55(81)

Dnr 2021-000587

•

Transportbil (Pickup)

•

Stor båt (Vänern)

•

Mindre båt

Grums
• Släck/räddningsbil
•

Tankbil

•

Transportbil (Pickup)

•

Stor båt (Vänern)

•

Mindre båt

Värmskog
• Släck/räddningsbil

Kil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

•

Släck/räddningsbil

•

Tank/lastväxlare

•

FIP-bil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

Högboda
• Släck/räddningsbil (minibuss)
•

FIP-bil

•

Mindre båt

Forshaga
• Släck/räddningsbil
•

Tankbil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

Deje
•

Släck/räddningsbil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt
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Munkfors
• Släck/räddningsbil
•

Tankbil

•

Transportbil (Pickup)

•

Mindre båt

Bilarna är utrustade med verktyg och materiel som möjliggör att en rad
uppgifter kan genomföras inom ramen för olika räddningsinsatser. De
förmågor som respektive brandstation besitter redovisas i detalj i kommande
kapitel. Då redovisat per olyckstyp.
8.1.3

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. Mer om RRB i kapitel 8.3 och 8.4.
8.1.4

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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8.1.5

Tillgång till andra resurser

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har inte överlåtit åt någon annan aktör
(icke räddningstjänst) att vidta inledande åtgärder vid olyckor som
föranleder räddningsinsatser.
8.1.6

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.
8.1.7

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.
8.1.8

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.
8.1.9

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
ljudsändarna från brandstationen. Signalen ska alltid åtföljas av meddelande
i radio och TV. Räddningstjänsten Karlstadsregionen ansvarar för drift och
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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.
8.2 Förmåga per olyckstyp
Här följer en redovisning av den förmåga att genomföra räddningsinsatser
som Räddningstjänsten Karlstadsregionen besitter. Beskrivningen är baserad
på den så kallade ”uppgiftskatalog” som Räddningstjänsten
Karlstadsregionen tagit fram där det anges vilka uppgifter eller moment som
respektive brandstation ska kunna genomföra i samband med genomförandet
av räddningsinsatser vid olika olyckstyper.
8.2.1

Brand i byggnad

Följande förmågor (moment, uppgifter och kunskaper) återfinns på
respektive brandstation:
Brandstation Karlstad
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av brandförlopp

•

Grundläggande taktik och metodval vid brandsläckning

•

Genomsökning och livräddning i normal riskmiljö

•

Genomsökning och livräddning i hög riskmiljö

•

Invändig släckning (ej konstruktionsbrand) i normal riskmiljö

•

Vattenförsörjning

•

Pumpkörning

•

Brandgasventilation och begränsningslinjer

•

Insats mot brand i konstruktion genom friläggning

•

Insats mot brand i konstruktion utan friläggning

•

Hantering av soteld

•

Dörrforcering

•

Miljöpåverkan vid brandsläckning

•

Utvändig släckning

•

Livräddning med utskjutsstege (11 m)

•

Takarbete

•

Livräddning via höjdfordon (24 m)

Övriga brandstationer
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av brandförlopp

•

Grundläggande taktik och metodval vid brandsläckning
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•

Genomsökning och livräddning i normal riskmiljö (ej Högboda)

•

Invändig släckning (ej konstruktionsbrand) i normal riskmiljö (ej
Högboda)

•

Genomsökning och livräddning i hög riskmiljö (ej Högboda)

•

Vattenförsörjning

•

Pumpkörning

•

Brandgasventilation och begränsningslinjer

•

Insats mot brand i konstruktion genom friläggning

•

Insats mot brand i konstruktion utan friläggning

•

Hantering av soteld

•

Dörrforcering

•

Miljöpåverkan vid brandsläckning

•

Utvändig släckning

•

Livräddning med utskjutsstege (11 m)

•

Takarbete

8.2.2

Brand utomhus

Brandstation Karlstad
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av väderdata, vegetation och topografi

•

Grundläggande taktik och metodval avseende skogsbrand

•

Vattenförsörjning och pumpkörning

•

Skogsbrandssläckning övrigt (Terrängkörning, navigering, etc.)

•

Brand i upplag

•

Brand i fordon

•

Kylning av cistern med brandfarlig gas eller vätska

•

Släckinsats mot omfattande petroleumbrand

Övriga brandstationer
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av väderdata, vegetation och topografi

•

Grundläggande taktik och metodval avseende skogsbrand

•

Vattenförsörjning och pumpkörning

•

Skogsbrandssläckning övrigt (Terrängkörning, navigering, etc.)

•

Brand i upplag

•

Brand i fordon
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•

Kylning av cistern med brandfarlig gas eller vätska

•

Släckinsats mot omfattande petroleumbrand (Kil och Grums)

8.2.3

Trafikolycka

Brandstation Karlstad
• Riskbedömning av skadeplats
•

Grundläggande prehospital sjukvård

•

Upprättande av säker olycksplats

•

Losstagning med hjälp av hydraulverktyg, andra verktyg och
lyftkuddar

•

Losstagning och lyft vid olyckor med tunga fordon

Övriga brandstationer
• Riskbedömning av skadeplats
•

Grundläggande prehospital sjukvård

•

Upprättande av säker olycksplats

•

Losstagning med hjälp av hydraulverktyg, andra verktyg och
lyftkuddar

8.2.4

Olycka med farliga ämnen

Brandstation Karlstad
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av farlighetsnummer och märkning

•

Första livräddande insats på skadeplats

•

Livräddande personsanering

•

Grundläggande LABCDE + HLR vid kontaminerad person

•
•

Kunskap om egenskaper och riskerna hos ammoniak, svaveldioxid,
svavelsyra och klor
Avspärrning och zon-indelning av skadeplats

•

Metoder för tätning

•

Metoder för uppsamling/invallning

•

Impaktering

•

Tömning av drivmedelstank

•

Kemdykning

•

Indikering

•

Länsning

•

Upprättande av saneringsstation
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Övriga brandstationer
• Riskbedömning av skadeplats
•

Tolkning av farlighetsnummer och märkning

•

Första livräddande insats på skadeplats

•

Livräddande personsanering

•

Grundläggande LABCDE + HLR vid kontaminerad person

•

Avspärrning och zon-indelning av skadeplats

•

Länsning

•

Upprättande av saneringsstation

8.2.5

Naturolyckor

Brandstation Karlstad
• Begäran om trafikstopp och räddningsfrånkoppling
•

Spänningsprov och arbetsjordning

•

Skapa tillträde till skadad för ambulanspersonal

•

Räddning av fastklämd person

•

Rappellering

•

Transport av skadad i terräng med MC

•

Transport av skadad till sjöss

Övriga brandstationer
• Begäran om trafikstopp och räddningsfrånkoppling
•

Spänningsprov och arbetsjordning (Kil och Grums)

•

Skapa tillträde till skadad för ambulanspersonal

•

Räddning av fastklämd person

•

Transport av skadad i terräng med MC

•

Transport av skadad till sjöss

8.2.6

Drunkning

Brandstation Karlstad
• Riskbedömning av skadeplats
•

Islivräddning

•

Ytlivräddning öppet vatten

•

Fridyk ned till max 4 meters djup

•

LABCDE + HLR vid drunknad/nedkyld person

•

Agera med stor båt på Vänern
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Övriga brandstationer
• Riskbedömning av skadeplats
•

Islivräddning

•

Ytlivräddning öppet vatten

•

LABCDE + HLR vid drunknad/nedkyld person

•

Agera med stor båt på Vänern (Hammarö och Grums)

8.2.7

Suicid

Brandstation Karlstad
•

Riskbedömning av skadeplats

•

Akut omhändertagande av självmordsbenägen person

•

LABCDE + HLR

Övriga brandstationer
•

Riskbedömning av skadeplats

•

Akut omhändertagande av självmordsbenägen person

•

LABCDE + HLR

8.3 Ledning i räddningstjänsten
Våren år 2020 bildade 42 kommuner i Värmlands, Örebro, Västra Götalands,
Västmanlands, och Dalarnas län samarbetsorganisationen Räddningsregion
Bergslagen, RRB. RRB:s uppdrag gentemot de ingående
räddningstjänstorganisationerna är följande:
•

Tillhandahålla en effektiv, robust och uthållig övergripande ledning
under dygnets alla timmar året runt.

•

Den övergripande ledningen ska utgå från respektive
räddningstjänstorganisations handlingsprogram.

•

Säkerställa en skadeplatsnära ledning som uppfyller
räddningsinsatsens behov av ledning vid samtliga insatser som
genomförs inom RRB:s område.

8.3.1

Övergripande ledning

Den övergripande ledningen inom RRB förfogar över samtliga operativa
resurser som de ingående kommunerna eller räddningstjänstförbunden inom
RRB besitter. Vid de olyckor som föranleder en räddningsinsats inom RRB:s
område har den övergripande ledningen till uppgift att på bästa sätt och med
utgångspunkt i respektive handlingsprogram disponera RRB:s resurser så att
varje olycka tilldelas den ledning och de styrkor som behövs för att hantera
insatsen. Tilldelningen av resurser till pågående insatser ska av den
övergripande ledningen vägas mot behovet av att upprätthålla beredskap mot
eventuella ytterligare olyckor. Utgångspunkten för upprätthållandet av
beredskap är de ingående organisationernas handlingsprogram och den nivå
på beredskap som anges där.
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Den övergripande ledningen hanteras av en ledningscentral placerad i
Örebro. Ledningscentralen bemannas av en driftchef, ett larmbefäl samt en
eller flera räddningsåtgörare som tillhandahålls via SOS Alarm. RRB har
även en gemensam räddningsledningschef som vid behov förstärker och styr
den övergripande ledningen. Ledningscentralen i Örebro är bemannad enligt
ovan dygnet runt, året runt och kan vid behov utökas med fler personer som
kan agera stab åt den övergripande ledningen eller åt en pågående insats eller
på annat sätt förstärka den övergripande ledningen.
RRB innebär i praktiken att förmågan att hantera stora, långvariga, komplexa
eller många samtidiga räddningsinsatser avsevärt ökat hos de ingående
räddningstjänstorganisationerna.
8.3.2

Skadeplatsnära ledning

En central uppgift för den övergripande ledningen är att säkerställa
tillräckliga ledningsresurser på skadeplats. RRB har med anledning av detta
upprättat särskilda regionala insatsledare, RIL, som har till uppgift att leda
större eller komplexa räddningsinsatser. Dessa kan således komplettera
redan befintliga befälsnivåer (styrkeledare och insatsledare) som respektive
räddningstjänstorganisation har. Inom RRB:s geografiska område finns fyra
RIL i beredskap. Utöver de tre ledningsnivåerna (styrkeledare, insatsledare
och regional insatsledare) kan RRB även upprätta en skadeplatsnära stab
som stöttar räddningsledningen. Sammansättningen av en sådan stab kan
variera utifrån uppgift och behov. I vissa fall kan staben ha en mer lokal
karaktär om uppgifterna som ska lösas förutsätter god lokalkännedom och
andra fall kan staben helt sakna lokal förankring om det är andra förmågor
som efterfrågas. Alla skadeplatsnära staber lyder under räddningsledaren
som i sin tur lyder under ledningscentralen.
8.3.3

Räddningschefens ansvar och roll i RRB

Räddningschefen i respektive kommun är ytterst ansvarig för
räddningstjänstverksamheten i sin organisation och att det som anges
kommunens handlingsprogram efterlevs. En del av utförandet, övergripande
ledning och skadeplatsnära ledning, har dock räddningscheferna överlåtit till
RRB och räddningsledningschefen. Räddningscheferna har således ingen
operativ roll i samband med genomförandet av räddningsinsatser. Denna
ordning är också en av fördelarna med RRB då räddningscheferna på detta
sätt frigörs så att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter som
räddningschefer. Om räddningscheferna har synpunkter på hur en specifik
insats i deras kommun bedrivs vänder de sig till tjänstgörande
räddningsledningschef som behandlar detta. Samtliga räddningschefer i RRB
ingår i den styrgrupp som utgör det högsta beslutande organet i RRB.
8.3.4

Ansvarsfördelning mellan den övergripande ledningen och den
skadeplatsnära ledningen

En viktig grundbult i RRB är den strikt hierarkiska beslutsordningen. Högre
ledningsnivå bestämmer alltid över en lägre. Som en konsekvens av detta
lyder alltid en skadeplatsnära ledning under ledningscentralen. Det är
följaktligen så att den övergripande ledningen i ledningscentralen ger den
skadeplatsnära ledningen sitt uppdrag och dess ramar. Var vissa frågor och
beslut behandlas i samband med genomförandet av insatser kan därför
variera beroende på omständigheterna. I vissa fall kan exempelvis frågor och
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beslut om underhåll (personalförsörjning, mat, vila, etc) i samband med en
större räddningsinsats förläggas till den skadeplatsnära ledningen om den
övergripande ledningen anser att den har förutsättningar att hantera detta. I
andra fall behåller och hanteras detta i ledningscentralen om det bedöms som
mest gynnsamt för insatsens genomförande och RRB i stort. Samma synsätt
gäller även samverkan med externa aktörer. I vissa fall hanteras den i
ledningscentralen och i vissa fall ute på skadeplats. Det är dock alltid den
övergripande ledningen som avgör detta. En god dialog mellan en
skadeplatsnära ledning och den övergripande ledningen är givetvis en
förutsättning.
8.3.5

Ledningsnivåer inom RRB

Nivå 5:
Räddningsledningschef
Kompetenskrav: Brandingenjör eller Räddningsledning B
Nivå 4:
Driftchef
Kompetenskrav: Brandingenjör eller Räddningsledning B
Larmbefäl
Kompetenskrav: Räddningsledning A
Nivå 3:
Regional insatsledare
Kompetenskrav: Brandingenjör eller Räddningsledning B
Nivå 2:
Insatsledare
Kompetenskrav: Brandingenjör eller Räddningsledning B
Nivå 1:
Styrkeledare
Kompetenskrav: Räddningsledning A

8.3.6

Tillgång till skadeplatsnära ledning inom Räddningstjänsten
Karlstadsregionen

Samtliga brandstationer i förbundet har tillgång till styrkeledare då dessa
ingår i respektive enhet som har beredskap. Enda undantaget är Högboda
som inte under dygnets alla timmar har egna styrkeledare. Där förstärker i
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första hand brandstationen Kil med styrkeledare. Brandvärnet i Värmskog
agerar alltid tillsammans med brandstationen i Grums.
Insatsledare och fem av 6 regionala insatsledare i Värmland utgår från
brandstationen i Karlstad. Den sjätte utgår från Sunne/Torsby.
Värt att beakta är dock att RRB förfogar över samtliga resurser inklusive
ledningsresurser varpå det kan vara så att dessa tas i anspråk annorstädes om
den övergripande ledningen finner det befogat.
8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Att på ett bättre sätt hantera flera samtidiga larm och/eller större komplexa
händelser är den enskilt största drivkraften bakom bildandet av RRB. I och
med RRB har Räddningstjänsten Karlstadsregionens möjligheter att hantera
flera samtidiga larm samt större och komplexa händelser ökat väsentligt.
Hanteringen av sådana händelser sker inom ramen för RRB:s övergripande
ledning enligt tidigare beskrivning i kapitel 8.3.
8.4.1

Samtidiga räddningsinsatser

Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar i storleksordningen 1 650
räddningsinsatser per år. Ungefär hälften av dessa infaller inom
brandstationsområde Karlstad. I genomsnitt inträffar samtidiga larm där
förbundet hanterar två eller fler händelser parallellt 5–6 gånger i veckan. I
regel är dessa händelser utspridda på skilda brandstationsområden och
hanteras av olika brandstationer. Brandstationsområde Karlstad har 1–1,5
händelser per vecka som inträffar så nära varandra i tid att enheten på
brandstationen i Karlstad helt eller delvis är upptagna med en tidigare
räddningsinsats när en ny olycka som föranleder en räddningsinsats inträffar
inom brandstationsområdet. I ungefär hälften av fallen är någon av dessa
händelser ett automatiskt brandlarm. En majoritet av ”dubbellarmen”
hanteras av styrkan från brandstation Karlstad och med samma
räddningsledare som den tidigare räddningsinsatsen. Det förklaras med att
den tidigare insatsen i regel är i sin slutfas varpå delar av räddningsstyrkan
kan lämna skadeplatsen och påbörja en ny räddningsinsats. Den
övergripande ledningen (RRB) har ju via lägesrapporter från de
räddningsinsatser som pågår en bra lägesbild över tillståndet på respektive
skadeplats och har därmed en möjlighet att välja om exempelvis
Karlstadstyrkan ska larmas igen eller om en enhet från en annan brandstation
ska hantera ett nytt larm. Om styrkan i Karlstad bedöms vara upptagen mer
än en timme med en räddningsinsats är det praxis att den övergripande
ledningen placerar någon styrka från de omgivande brandstationerna på
brandstationen i Karlstad i syfte att upprätthålla en rimlig beredskap i
förbundets överlägset största tätort. En motsvarande praxis finns inte för
någon av de andra tätorterna. Där bedöms behovet av att upprätthålla en
rimlig beredskap mer från situation till situation.
Under vissa kortare perioder, ofta delar av ett dygn, inträffar ett stort antal
händelser som föranleder flertalet räddningsinsatser mer eller mindre
samtidigt. Grundhändelsen som utlöser detta är ofta väderrelaterad såsom
stormar, kraftig nederbörd eller svår torka i kombination med kraftig vind.
Vid dessa situationer händer det att den övergripande ledningen på relativt
bred front har de av förbundets styrkor som ännu inte är insatta i någon
händelse på beredskap på respektive brandstation eller på någon annan mer
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strategisk plats i förbundet, beroende på händelseutvecklingen. Exakt hur
detta genomförs hanterar den övergripande ledningen. Detta sker dock
endast någon enstaka gång per år.
8.4.2

Omfattande och komplexa insatser

Av de drygt 1 600 räddningsinsatser som genomförs årligen är den definitiva
lejonparten av dessa relativt enkla och hanteras av närmsta styrka på under
en timme. Det inträffar dock olyckor med större komplexitet eller olyckor
som kräver fler resurser under längre tid. Det rör sig då ofta om större
bränder i byggnad, utsläpp av farliga ämnen eller skogsbränder.
Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar 10–20 sådana insatser årligen.
I och med bildandet av RRB förfogar den övergripande ledningen över ett
mycket stort antal resurser varav ett antal så kallade specialresurser. Även
ledningsmässigt finns det gott om resurser. Att hantera större och/eller
komplexa insatser som pågår under lång tid och som kräver stora resurser är
således inte en särskilt utmanade uppgift för den övergripande ledningen. Att
tilldela en enskild insats tre ledningsnivåer med en regional insatsledare, 2–5
insatsledare och 5-10 styrkeledare och 5-10 styrkor innebär ingen större
påverkan på systemet i sin helhet och möjligheterna att skapa uthållighet för
en sådan insats under ett flertal dygn är stora.
Ett antal verksamheter i förbundet definieras som farliga verksamheter enligt
LSO 2 kap. 4 §. Där finns risken för olyckor som kan orsaka allvarliga
skador på människor eller miljö och även förorsaka stora eller komplexa
räddningsinsatser. Dessa verksamheter är skyldiga att hålla eller bekosta en
beredskap i skälig omfattning för allvarliga olyckor. Deras förmåga ska
komplettera den förmåga som förbundet har. Räddningstjänsten
Karlstadsregionen kommer kontinuerligt att utöva tillsyn över den enskildes
skyldigheter i detta avseende i syfte att säkerställa att rätt förmåga finns. De
verksamheter som förnärvarande omfattas av LSO 2 kap. 4 § är följande:
•

Stora Enso, Hammarö

•

Gruvöns bruk, Grums

•

Oljehamnen, St 1, Karlstad

•

Austin Sverige AB, Karlstad

•

Oljehamnen, OKQ8, Karlstad

•

Incendio AB, Karlstad

•

Flygplatsen i Karlstad

•

Alsters Bergtäkt, Karlstad

•

Malma Bergtäkt, Karlstad

•

Mariebergs Bergtäkt, Karlstad

•

Sofiedals Bergtäkt, Karlstad

•

Trossnäs Bergtäkt, Karlstad

De fyra översta verksamheterna omfattas av den så kallade högre kravnivån
enligt Sevesolagstiftningen. Detta innebär bland annat att förbundet ska ha
en plan för hur räddningsinsatser där ska genomföras.
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8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar medlemskommunernas
uppgifter enligt LSO vid höjd beredskap. Hur förbundets organisation ser ut i
detta avseende är till stora delar oklart och en sådan planering förutsätter
närmare riktlinjer från staten. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har dock
som ett första steg krigsplacerat all anställd personal i förbundet i syfte att
säkerställa personella resurser i händelse av höjd beredskap. Ett samarbete
med medlemskommunerna kring livsmedelsförsörjning i händelse av kris
och höjd beredskap har även inletts.
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9

Uppföljning, utvärdering och lärande

9.1 Uppföljning av handlingsprogram
Innehållet i handlingsprogrammet följs upp var fjärde år i samband med att
framtagandet av ett nytt handlingsprogram initieras. Det som framför allt
följs upp då är i vilken utsträckning formulerade målsättningar har uppnåtts
eller inte. Målen i handlingsprogrammet omsätts årligen till verksamhet som
kan se lite olika ut från år till år. Den årliga verksamheten beskrivs och
regleras i en årlig verksamhetsplan och en tillsynsplan. Dessa planer följs
upp på årlig basis.
9.2 Olycksundersökning
Olycksundersökningarna enligt LSO 3 kap. 10 § genomförs på två sätt.
Antingen genomförs den via händelserapporten. Om olyckan är utöver det
som kan betraktas som rutinartad kan det beslutas om att en fördjupad
olycksundersökning ska genomföras. Beroende på resultatet av
olycksundersökningen sprids resultatet till olika delar av organisationen. Är
det befogat och motiverat kan slutsatser i olycksundersökningarna leda till
förändringar i metoder och arbetssätt. Vem som genomför en viss specifik
olycksundersökning bestäms av chefen för förebyggandeavdelningen eller
räddningstjänstavdelningen.
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10 Bilaga A: Dokumentförteckning
Följande avtal ligger till grund för innehållet i aktuellt handlingsprogram:
•

Förbundsordning för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

•

Samarbetsavtal (RRB)

•

Avtal gemensamt ledningssystem (RRB)

•

Grundsyn ledning (RRB)

•

Beskrivning ledningssystemet (RRB)

•

Räddningschefens vilja (RRB)

•

Instruktioner ledningsfunktioner (RRB)
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11 Bilaga B: Beskrivning av samråd
Handlingsprogrammet har kommunicerats med Räddningsregion Bergslagen
och Sjöfartsverket .
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12 Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
12.1 Hamnområden
Inom regionen finns följande hamnområden i Vänern där räddningstjänsten
ansvarar för sjö- och miljöräddningstjänst.
•

Karlstads hamnområde.

•

Hamnområde vid Norsälvens utlopp vid Älvenäs.

•

Hamnområde vid Skoghallsverken.

•

Hamnområde vid Gruvöns bruk.

•

Hamnområde Lillängshamnen Hammarö

•

Hamnområde Mörudden Hammarö

•

Hamnområde Lövnäs Hammarö

•

Hamnområde Sundholmsvägen Hammarö

•

Hamnområde Tynäs Hammarö

•

Hamnområde Skattkärr

•

Hamnområde Skattkärrs silo

•

Hamnområde Slottsbron

•

Hamnområde Zakrisdal

Respektive hamnområde framgår av följande kartor.

Hamnområde Karlstad.
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Hamnområde Älvenäs.

Hamnområde Skoghallsverken Hammarö.
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Hamnområde Gruvöns bruk Grums.

Hamnområde Lillängshamnen och hamnområde Mörudden Hammarö.
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Hamnområde Lövnäs Hammarö

Hamnområde Sundholmsvägen Hammarö
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Hamnområde Tynäs

Sid 76(81)

Dnr 2021-000587

Hamnområde Skattkärr och hamnområde Skattkärrs silo.
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Hamnområde Slottsbron Grums

Hamnområde Zakrisdal Karlstad
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13 Bilaga D: Jämförelseorter
Tätorter

Kommun

Södertälje

Södertälje

Eskilstuna

Eskilstuna

Växjö

Växjö

Halmstad

Halmstad

Borås

Borås

Karlstad

Karlstad

Tätorter

Kommun

Väse

Karlstad

Järlåsa

Uppsala

Askeby

Linköping

Bestorp

Linköping

Brokind

Linköping

Sundbyholm

Eskilstuna

Hasslarp

Helsingborg

Hamrångefjärden

Gävle

Kovland

Sundsvall

Vattjom

Sundsvall

Hissjön

Umeå

Stöcke

Umeå

Tätorter

Kommun

Molkom

Karlstad

Stigtomta

Nyköping

Mörarp

Helsingborg

Sösdala

Hässleholm

Getinge

Halmstad

Bjursås

Falun

Grycksbo

Falun

Bjästa

Örnsköldsvik

Bergsbyn

Skellefteå

Råneå

Luleå

Sid 79(81)
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Tätorter

Kommun

Vålberg

Karlstad

Skogstorp

Eskilstuna

Linghem

Linköping

Bjärnum

Hässleholm

Bårslöv

Helsingborg

Påarp

Helsingborg

Sjömarken

Borås

Hovsta

Örebro

Irsta

Västerås

Sävar

Umeå

Tätorter

Kommun

Tierp

Tierp

Anderstorp

Gislaved

Sävsjö

Sävsjö

Vaggeryd

Vaggeryd

Emmaboda

Emmaboda

Hultsfred

Hultsfred

Örkelljunga

Örkelljunga

Götene

Götene

Grums

Grums

Hagfors

Hagfors

Tätorter

Kommun

Knivsta

Knivsta

Söderköping

Söderköping

Habo

Habo

Bjuv

Bjuv

Hörby

Hörby

Höör

Höör

Sjöbo

Sjöbo

Kil

Kil

Tätorter

Kommun

Nykvarn

Nykvarn

Knivsta

Knivsta

Skutskär

Älvkarleby

Habo

Habo

Bjuv

Bjuv

Hörby

Hörby

Löddeköpinge

Kävlinge

Sjöbo

Sjöbo

Forshaga

Forshaga
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Tätorter

Kommun

Marma

Älvkarleby

Arontorp

Mörbylånga

Gårdby

Mörbylånga

Osbyholm

Hörby

Södra Vrams fälad

Bjuv

Sövde

Sjöbo

Västra Karaby

Kävlinge

Högboda

Kil

Vidöåsen

Hammarö

Tätorter

Kommun

Alsike

Knivsta

Billesholm

Bjuv

Grästorp

Grästorp

Deje

Forshaga

Tätorter

Kommun

Tingsryd

Tingsryd

Bengtsfors

Bengtsfors

Tranemo

Tranemo

Munkfors

Munkfors

Kopparberg

Ljusnarsberg

Laxå

Laxå

Grängesberg

Ludvika

Sid 81(81)

