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Sammanfattning 
På grund av det rådande ekonomiska klimatet tvingas många kommuner till besparingar och 
nedskärningar av personalresurser. Detta gör att kommunen även i många fall ser över 
möjligheten att anpassa Räddningstjänsten. Då det är Länsstyrelsen uppgift att granska 
kommunernas räddningstjänstorganisation så efterfrågade de en rapport över situationen i 
Västerbottens glesbygdskommuner. Av intresse var hur den operativa beredskapen ser ut, hur 
det förebyggande arbetet bedrivs och hur beredskapen står sig i förhållande till andra 
kommuner med liknande förutsättningar. 
 
Arbetet avgränsades till att undersöka Storuman kommun och Vilhelmina kommun då dessa 
per definition är glesbygdskommuner och har länets största skidorter, vilket betyder att antalet 
personer som befinner sig på dessa orter mångdubblas under vissa perioder av året. Dessutom 
har Vilhelmina kommun precis omorganiserat sin räddningstjänst medan Storuman kommun 
kan tvingas till detta. 
 
Statistik visar att både Storuman kommun och Vilhelmina kommun har en positiv 
olyckshistorik där larmen är relativt få och de flesta larm är antingen automatlarm eller 
mindre olyckor. Riskerna i kommunerna är lika där de flesta industrier och de flesta 
kommunala servicemöjligheterna är koncentrerade till centralorten. Gemensamt för 
skidorterna är att där finns hotell, stugor och viss livsmedelshandel. På vissa finns även viss 
kommunal service. Dessutom är insatstiderna till vissa invånare i kommunen långa. 
 
Både Storuman och Vilhelmina kommun har tagit hänsyn till de långa insatstiderna. 
Kommunerna har införskaffat lättare, snabbare bilar som kan göra en första insats och 
skillnader i insatstider jämfört med den sedvanliga släckbilen har beräknats av båda 
kommunerna. 
 
Vad gäller personalresurser förlitar sig kommunerna till stor del på frivillig personal såsom fri 
inryckning och räddningsvärn. Inga extraresurser tilldelas skidorterna vid högsäsong. 
Rökdykning i skidorternas närområde kan idag ske i Storuman kommun men inte i 
Vilhelmina kommun, utan där krävs förstärkning antingen i form av frivilliga resurser eller i 
form av förstärkning från centralorten, vilken ligger på ett stort avstånd. Detsamma skulle 
gälla Storuman kommun vid en eventuell nedskärning enligt förslag. 
 
Vad gäller det förebyggande arbetet så bedriver Storuman och Vilhelmina kommun tillsyn 
enligt lagen. Båda kommunerna erbjuder företag och organisationer att utbildas i brandskydd. 
Storuman har ingen speciell information ut mot allmänheten medan Vilhelmina koncentrerar 
sitt förebyggande arbete mot skolan där elever i olika årskurser informeras om brand och 
risker.  
 
Vid en jämförelse där de studerade kommunerna jämförs med kommuner med liknande 
omständigheter, i Storumans fall Älvdalen kommun och i Vilhelminas fall Arvidsjaur 
kommun, visar det sig att de studerade kommunerna i nuläget är på samma nivå vad gäller 
operativ beredskap. Bemanningen skiljer sig lite åt men detta beror på orters storlek och 
geografiska läge i kommunen. Alla fyra kommuner klarar av mindre olyckor med 
grundbemanningen men för rökdykning kan det krävas förstärkning i områden längre ifrån 
centralorten. När det gäller förebyggande arbete skiljer sig kommunerna åt. Älvdalen 
kommun ligger längre fram i det arbetet än Storuman och Vilhelmina, framförallt vad gäller 
skidorterna och förebyggande arbete ut mot invånare där insatstiden är lång.  
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Abstract 
Due to today’s financial climate, many municipalities are forced to take cost-saving actions 
and cut down on personnel. This means that the municipality often reviews the possibility of 
adapting the Rescue service. When it is the county administrative board’s obligation to review 
the municipalities rescue service-organisation they asked for a report describing the situation 
in the municipalities in Västerbotten that has sparsely populated areas. Of interest were the 
operative preparedness, how the preventing work is carried out and how the preparedness 
compares to other municipalities with similar conditions. 
 
The rapport was defined to deal with the municipalities of Storuman and Vilhelmina, because 
they are defined as sparsely populated areas, and because they have the largest skiing resorts 
in the county, which means that the population multiplies during some periods. Also, the 
municipality of Vilhelmina has recently changed the organisation within the rescue service 
and the municipality of Storuman can be forced to do this. 
 
Statistics show that both Storuman and Vilhelmina have a positive history of accidents, where 
the emergencies are relatively few, and consist mostly of automatic alarms or smaller 
accidents. The municipalities’ risks are similar whereas most of the industries and municipal 
services are concentrated to the regional centre. Common for the skiing resorts is that there 
are hotels, cabins and some grocery stores. Municipal services can be found in some of them. 
Also, the input time to some of the residents is long. 
 
Both the municipality of Storuman and Vilhelmina have taken the long input time into 
consideration. They have obtained smaller, faster vehicles that make a first effort possible 
sooner and differences’ in input time between the regular rescue vehicle and the smaller 
vehicle has been calculated by the rescue service.   
 
Regarding personnel resources, the municipalities rely much on voluntary resources such as 
free duty report and emergency safeguards. No extra resources are given to the skiing resorts 
during the peak season. Rescue work in smoke in the skiing resorts can today be carried out in 
Storuman but not in Vilhelmina, where backup is required, either in the form of voluntary 
resources or backup from the regional centre, which is a quite far distance away. The same 
would apply to Storuman if they were to cut down on personnel according to their proposal. 
 
Regarding the prevention work, the municipalities of Storuman and Vilhelmina carries this 
out by making supervisions according to the law. Both municipalities’ offers companies and 
organisations information and education in fire protection. Storuman has no special 
information toward the public, whereas Vilhelmina has focused their prevention work against 
the school, where students of different ages are educated and informed of fire and risks. 
 
In a comparison with two municipalities with similar conditions, Älvdalen and Arvidsjaur, it 
is seen that the operative preparedness in the studied municipalities is on the same level. 
Personnel resources are somewhat different but depend on the population in some areas and 
the geographical position in the municipality. All four municipalities can manage smaller 
accidents with the personnel from one station, but for rescue work in smoke, backup can be 
required in areas far away from the regional centre. There are differences in the prevention 
work. Älvdalen are further ahead in their work than Storuman and Vilhelmina, especially 
when it comes to the skiing resorts and the prevention work toward the residents where the 
input time is long. 



 

iv 
 

Förkortningar och definitioner 

 
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
LSO – Lagen om skydd mot olyckor 
IDA – MSB:s statistikbas för räddningsinsatser 
AFS 2007:7 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning 
IVPA – I väntan på ambulans, betyder att räddningstjänsten rycker ut på sjukvårdslarm där 
 ambulans har lång framkörningstid. 
 
Anspänningstid  - Tiden som går/får gå från att larm inkommer till att räddningsstyrka 
   är på väg 
 
Insatstid - Den totala tid som förlöper från det att larm inkommer till stationen 
  tills att insats påbörjas 
 
Räddningspersonal - Tidigare benämnt deltidspersonal. Innebär att personalen har 
i beredskap  annan arbetsplats och rycker ut då larm går 
 
BfD - Brandförman anställd på deltid 
 
BmD - Brandman anställd på deltid 
 
Tjänsteplikt - En form av anställning som betyder att personal inte ligger i 
  beredskap utan åker på larm om de har möjlighet. Denna personal är 
  är arrangerade i räddningsvärn.
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till arbetet, syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I och med det ekonomiska klimat som råder idag där kommunerna står inför nedskärningar 
både inom personal- och materielresurser ser dessa i många fall också över möjligheterna att 
anpassa räddningstjänsten vad gäller antalet anställda. Detta gäller speciellt 
glesbygdskommunerna då glesbygden avbefolkas mer och mer och fler väljer att flytta in till 
centralorter. Detta ställer speciella krav på kommunernas räddningstjänstplanering vad gäller 
att uppfylla kraven som ställs i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. 
 
Västerbotten är ett län som till stora delar består av glesbygd, d.v.s. stora landområden med få 
invånare. Detta gör att avståndet till närmaste räddningstjänst kan vara stort och därmed kan 
insatstiden vid en olycka vara väldigt lång. I LSO står: 
 
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt” (1 Kap 3§ LSO) 
 
Lagen definierar inte vad som är ”inom godtagbar tid” eftersom detta måste definieras utifrån 
förutsättningarna. Det är upp till varje kommun att arbeta för att uppfylla lagkravet och vidare 
är det tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, som har till ansvar att bedöma om kommunernas 
räddningstjänstorganisation och arbete kan anses tillräckligt för att uppfylla lagkraven. Lagen 
medger dock inte vilka anpassningar som helst. I LSO står det: 
 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor” (1 Kap 1§ LSO) 

 
Uttrycket ”... tillfredsställande och likvärdigt...” är heller inte definierat i lagtexten. Här finns 
möjlighet för kommunerna att göra en tolkning av lagen. Liksom tidigare är det Länsstyrelsen 
som har till uppdrag att bedöma hur kommunerna uppfyller detta lagkrav. Lagen säger: 
 

”Länsstyrelserna skall genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras 
verksamhet enligt denna lag” (1 Kap 5§ LSO) 

 
Detta innebär att det är av största vikt att Länsstyrelsen har en samlad bild av riskläget, 
organisationen och resurser i de olika kommunerna de ansvarar för. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att inventera räddningstjänstens resurser i de utvalda 
kommunerna och redogöra för hur läget ser ut i glesbygdsområdena. Syftet är vidare att ge en 
bild av hur insatstider till olika delar av kommunen ser ut och om dessa kan anses acceptabla . 
Rapporten ska också kunna utgöra en grund för Länsstyrelsen i sitt arbete att bedöma 
huruvida kommunerna uppfyller kraven i LSO. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: 
 

• Vilka resurser har räddningstjänsten i de olika kommunerna? 



 

2 
 

 
• Hur hanterar kommunerna de långa insatstiderna som råder till vissa områden? 

 
• Hur ser kommunernas förebyggande arbete ut?  

 
• Vidtar kommunerna några speciella åtgärder vad gäller beredskap under skidorternas 

högsäsong? 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ge en bild av hur räddningstjänstens beredskap och organisation ser 
ut i kommunerna. Vidare är ett mål att presentera ett underlag för Länsstyrelsens bedömning 
om kommunerna kan anses uppfylla lagkraven som ställs i LSO. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att behandla utvalda kommuner i Västerbottens län. Kommuner som 
valts ut är Storuman och Vilhelmina. Urvalet har skett baserat dels på att dessa kommuner är 
glesbygdskommuner och dels på att de har de två största skidorterna i länet vad gäller lift- och 
backsystem och även hotellkapacitet, vilket gör det intressant att studera om räddningstjänsten 
på något sätt anpassas efter detta. Dessutom har Vilhelmina kommun nyligen omorganiserat 
sin räddningstjänst och Storuman kommun har funderingar på det. 
 
Räddningstjänstförmågan som studeras är den förmåga räddningstjänsterna har i fredstid. 
 
Ekonomiska faktorer och en kostnads-nyttoanalys behandlas inte i detta arbete utan 
bedömning av förmåga görs enbart baserat på nuvarande resurser och geografiska avstånd. 
 
Arbetet behandlar kommunens egna resurser och det är dels den av kommunfullmäktige 
senast antagna och godkända organisationen som undersöks men även lagda men ännu inte 
antagna förslag på omorganisation diskuteras. 

2 Metod 
För att uppnå examensarbetets syfte har inventering av räddningstjänstens resurser gjorts 
genom att studera kommunernas handlingsprogram. Telefonintervjuer har även hållits med 
kommunernas räddningschefer där de redogjort sin syn på kommunens risker och sina tankar 
kring organisationen av räddningstjänsten och dess förebyggande arbete. Relevant litteratur 
för arbetet har också studerats. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsdatabas (IDA). 
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3 Glesbygd 
För att kunna göra en bedömning av kommunernas beredskap är det viktigt att förstå 
förutsättningarna. Därför kommer detta kapitel att definiera glesbygd och ge en 
bakgrundshistoria till de aktuella områdena. 

3.1 Vad är en glesbygdskommun? 
Det finns ingen enhetlig definition av det som räknas som glesbygd. Varje myndighet har sin 
egen definition som är satt utifrån kriterier som vilka förhållanden som avses och ändamålet 
för definitionen. I denna rapport kommer definitionen att följa Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) definition eftersom utvalda kommuner och jämförelser i rapporten är 
baserade på dess information. SKL definierar glesbygd som ” en kommun med mindre än 7 
invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare”. I Sverige finns 39 
kommuner enligt denna definition. Av dessa ligger 12 i Västerbotten. Det totala antalet 
invånare i dessa 12 kommuner uppgår till 64 865 personer. 

3.2 Västerbotten och dess glesbygd 
Västerbotten är till ytan en 
åttondel av Sveriges totala 
landyta vilket gör det till 
landets näst största län. Här bor 
ca 3 % av landets befolkning, 
257 812 personer (SCB 2008). 
Länet är indelat i 15 kommuner 
varav 12 är klassificerade som 
glesbygdskommuner. 
Västerbotten och dess 
kommuner är illustrerade i 
Figur 1. Största delen av 
landarealen består av 
skogsmark, berg och fjäll. 
Naturgeografiskt är 
Västerbottens inland bestående 
av berg och kullar med 
barrskog, myrar och fjällhedar. 
Här finns också branta fjäll och 
även lågt belägna 

vegetationsgränser. (Regionfakta, 2009) 

3.3 Västerbottens inlandshistoria 
Inlandet i Västerbotten har under de senaste 120 åren upplevt både kraftiga uppsving och 
stora nedgångar. Under 1900-talet var ett av de utmärkande dragen den kraftiga 
befolkningstillväxten. I början av denna period var suget efter virke väldigt stort i Europa och 
det var någonting som fanns nästan obegränsat av i inlandet. Vid 1880-talets senare del hade 
virkesavverkningen nått fjällkommunerna. Befolkningstillväxten var nu enorm, som exempel 
kan nämnas att Vilhelminas befolkning ökade med 832 % mellan åren 1805-1900. Detta 
gjorde att konkurrensen om skogsjobben blev stor och lönerna sämre. Dessutom klarade inte 
jordbruket av att försörja alla på grund av inlandets ogynnsamma klimat. Dessa faktorer 
gjorde att fler och fler valde att emigrera till Amerika. Vilhelmina drabbades hårdast och mer 

Figur 1 Västerbotten och dess kommuner (Regionfakta) 
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än en fjärdedel av kommunens befolkning utvandrade. Dock ökade fortfarande befolkningen, 
främst tack vare de stora barnkullarna. (Westerlund, 1999) 
 
Fattigdomen var påtaglig vid denna period och standarden på boendet var undermålig. Stor 
betydelse fick den så kallade egnahemsrörelsen som beviljade många lån till nya bostäder i 
inlandet. Dessa lån ledde fram till småbruk, vilka stod för den största delen av försörjningen. 
En annan viktig del i historien är anläggandet av järnväg. Den drogs mellan fjällkommunerna 
men även mellan Storuman och Vännäs vid kusten, vilket gjorde att inlandets isolering bröts. 
Längs järnvägen växte samhällen fram och vid stationerna anlades nya byar. 
Befolkningsutvecklingen var störst i Storuman, här hade befolkningen fram till 1960 
tredubblats jämfört med år 1900. (Westerlund, 1999) 
 
Depressionen under 1930-talet gjorde att tillväxten i inlandet stagnerade och arbetslösheten 
spred sig återigen. En lösning sågs i att bygga ut vägnätet. Snabbt nådde vägarna ut i småbyar 
och sammanband fjällkommunerna med övriga länet. Effekten blev dock inte som tänkt utan 
vägarna öppnade istället upp möjligheterna till utflyttning, vilket många ungdomar tog 
chansen till. (Westerlund, 1999) 
 
Glansdagarna för inlandet var under 1950-talet. Då fick hushållen el och många hade råd att 
köpa bil och detta förändrade livsstilen helt. Vid denna tid började också 
vattenkraftsutvecklingen. I Vilhelmina började den redan 1946 och 1953 i Storumans 
kommun. Utbyggnaden pågick sedan fram till 1980-talet. Utvecklingen gjorde att nya, 
specialiserade jobb kom till trakten och befolkningen ökade snabbt, framför allt i Storuman. 
Arbete fanns åt alla tack vare det ökade behovet av bostadsbyggande. (Westerlund, 1999) 
 
Under 1960-talet kom den stora industrialiseringen vilket fick till följd att både jordbruk och 
skogsbruk kunde rationalisera. Arbetare behövdes inte i lika stor utsträckning utan ersattes av 
maskiner. Folk flyttade både från inlandet men även inom kommunerna till centralorterna 
som växte kraftigt. Dessutom öppnade Umeå universitet 1963 vilket ledde till en stor 
utflyttning från inlandet. (Westerlund, 1999) 
 
Under 1960- och 1970-talet tog den offentliga sektorn över som sysselsättning i inlandet. Nya 
reformer gjorde att mer personal behövdes. Bidragande orsaker var att flottningen på älvarna 
upphörde, skogsbruket blev helt mekaniserat och jordbruket blev reglerat. Under 1980-talet 
gjordes satsningar för att hindra utflyttningen. Storuman och Vilhelmina fick flygplatser för 
förbindelse med Stockholm och Hemavan blev dessutom charterflygplats. (Westerlund, 1999) 
 
Slutligen drabbades Sverige av en kraftig konjunkturnedgång i början av 1990-talet vilket 
ledde till att många kommunala och statliga jobb försvann från inlandet. Arbetslösheten steg 
och utflyttningen var återigen stor. (Westerlund, 1999) 
Från denna tidpunkt fram tills idag har befolkningsminskningen fortsatt, vilken åskådliggörs i 
Figur 2.  
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Figur 2 Befolkningsutvecklingen i Västerbottens län 2001-2006 (Glesbygdsverket) 

4 Underlag för bedömning 
För att kunna göra en bedömning av kommunernas beredskap och förebyggande arbete, måste 
detta sättas i relation till vilka risker som finns i kommunen. Även tidigare olycksstatistik kan 
vara av intresse då det ger en viss beskrivning av förutsättningar och tendenser. All statistik är 
inhämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), med hjälp av 
informationsverktyget Indikation, data, analys, (IDA) (Paulsson, 2008), som är en 
informationsdatabas där sammanställningar görs utifrån räddningstjänsternas insatsrapporter. 
Insatsrapporter ska göras efter varje insats enligt LSO 3 kap 10§. Olycksstatistik ska dock 
användas med försiktighet och enbart en positiv olyckshistoria motiverar inte lägre beredskap. 

4.1 Vilhelmina kommun 
Vilhelmina kommun 8 120 km2 stort och har en befolkning på 7 220 invånare. 
Invånartätheten blir därmed 0.9 inv/km2. En illustrering av Vilhelmina kommun ses i Figur 3. 
Centralorten i kommunen är Vilhelmina och där bor 3 633 personer. Invånarantalet i 
kommunen minskade mellan åren 1995-2008 med 14 % men kommunen räknar med att 
invånarantalet inte ska minska under de närmaste åren. En trend som kommunen ser är att de 
som flyttar till Vilhelmina kommun bosätter sig inom en tremilsradie från centralorten 
Vilhelmina. Kommunen hade 277 969 gästövernattningar år 2007 (Vilhelmina kommun, 
2008) (Paulsson, 2008) 
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Figur 3 Vilhelmina kommun och brandstationernas placering (Saiva) 

 

4.1.1 Klimpfjäll/ Kittelfjäll 

Inom Vilhelmina kommun finns två skidorter, Klimpfjäll och Kittelfjäll. Klimpfjäll är den 
mindre av dem där ortens högfjällshotell har 12 st. rum, restaurang, konferenslokal och 
festlokal. Det finns också 26 stycken stugor av varierande storlek, alla med kök. Orten har 
132 invånare och på orten finns en handlare. Kittelfjäll är den större av de två orterna, när det 
gäller antal besökare. Orten har ett 90-tal fasta invånare. I området finns ca 240 fritidsstugor. 
Hotellkapaciteten är 400-500 personer och på orten finns en affär med livsmedel- och 
drivmedelsförsäljning. I övrigt finns ingen service. Ingen av orterna har förskola, dagis eller 
liknande. (Klimpfjäll, 2009) 

4.1.2 Olyckshistorik 

Vilhelmina kommun har under de senaste åren fått en mer och mer positiv olyckshistorik. 
Antalet larm som inkommit till Räddningstjänsten har nästan halverats under 2000-talet. 
Larmfrekvensen presenteras i Figur 4. 
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Figur 4 Larmfrekvens i Vilhelmina kommun 

 
Denna nedgång i olycksfrekvens har lett till att sett till antalet olyckor per 1000 invånare låg 
år 2008 på 5.95 i Vilhelmina kommun, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet som låg 
på 9.94 och även lägre än genomsnittet i Västerbottens län som låg på 6.58. Denna jämförelse 
ska dock läsas med försiktighet och syftar till att ge en förståelse för om Vilhelminas 
larmfrekvens är relativt hög eller låg, inte som en absolut jämförelse då olika orter och 
kommuner har olika förutsättningar. 
 
Den största andelen larm som inkom under tidsperioden 2001-2008 var automatlarm där det 
inte förelåg brand. En annan stor del av larmen var ”brand, ej i byggnad”. Detta innefattar alla 
bränder som startat utomhus. En förklaring till att denna anledning är stor i Vilhelmina 
kommun kan vara att det finns stora skogsarealer i kommunen vilket ökar sannolikheten för 
bränder i skog och mark under torra perioder. 
 
Om fokus läggs på de larm som i störst utsträckning betyder fara för liv och egendom, så är 
det framförallt brand i byggnad och trafikolycka som är av intresse. Enligt statistiken så 
inträffade i snitt 8.75 trafikolyckor och 8.25 bränder i byggnad per år mellan åren 2001-2008. 
Antalet larm av typen brand i byggnad och trafikolyckor redovisas i Figur 5. 
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Figur 5 Frekvensen av larmtyperna brand i byggnad och trafikolycka i Vilhelmina kommun 

4.2 Storuman kommun 
Storuman kommun är 7500 km2 stort och har ca 6300 invånare. Detta ger en invånartäthet på 
0.84 inv/km2. Kommunen är illustrerad på Figur 6. Centralorten i kommunen är Storuman och 
den har ca 2 250 inv. Genom hela kommunen går Blå vägen som startar i Mo i Rana i Norge 
och går hela vägen till Petrosavodsk i Ryssland.  
 

 
Figur 6 Storuman kommun och brandstationernas/brandvärnens placering (Storuman kommun) 

4.2.1 Hemavan/Tärnaby 

Hemavan och Tärnaby är Storuman kommuns stora skidorter. Avståndet mellan dem är 12 
km. Antalet fasta invånare är 524 i Tärnaby och i Hemavan 270 personer (2008). Dessa två 
orter hade år 2007 ett övernattningsantal på 374 215. Det största besökarantalet är under 
säsongen december-april och den enskilt största perioden är påskhelgen.  I Tärnaby finns ett 
större hotell med totalt 130 bäddar medan det högfjällshotell som finns i Hemavan har 80 
dubbelrum. Vidare har båda orterna flera boendealternativ i form av stugor, vandrarhem, 
camping m.m. Restauranger och festlokaler finns på båda orterna. I Tärnaby finns ett antal 
affärer för bl.a. livsmedelsförsäljning och sportartiklar och även en bensinmack. Vad gäller 
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kommunal verksamhet finns här skola, sporthall och ett äldreboende. Slutligen finns här en 
sjukstuga. I Hemavan, som är något mindre, finns en bensinmack, en affär och en simhall. 
Även här finns en förskola. (Hemavan/Tärnaby turistbyrå, 2009) 

4.2.2 Olyckshistorik 

I Storumans kommun har olycksfrekvensen ingen klar tendens till att varken öka eller minska 
även om de senaste 4 åren visar en något lägre frekvens än de 4 föregående åren. Storumans 
larmfrekvens mellan åren 2001-2008 redovisas i Figur 7. 
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Figur 7 Larmfrekvensen i Storumans kommun 

 
Under 2008 låg antalet larm per 1000 invånare på 10.79 vilket är högre än i både 
Västerbottens län och Sverige i helhet. Likt Vilhelmina kommun är det i Storumans kommun 
främst automatlarm där brand ej förelåg som är den vanligaste larmorsaken. Vidare är även 
”brand, ej i byggnad” en stor del av larmen, till vilka en del av förklaringen kan vara samma 
som i Vilhelmina kommun, d.v.s. stora skogsarealer vilket ger ökad sannolikhet för 
skogsbrand. 
 
I Storumans kommun låg snittet av larmtypen brand i byggnad för åren 2001-2008 på 9.63 per 
år och för trafikolycka 13.75 per år. Den högre andelen trafikolyckor i Storuman kan förklaras 
av den större mängden trafik som passerar genom länet på grund av E12:an. I statistiken för 
Storuman har även larmtypen drunkning tagits med. Detta för att det är den larmtyp där flest 
omkommit i Storuman. Därför kan detta anses vara en av de prioriterade larmtyperna. 
Statistik för brand i byggnad, trafikolycka och drunkning i Storumans kommun presenteras i 
Figur 8. 
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Figur 8 Frekvensen av larmtyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning i Storumans kommun 

4.3 Risker i kommunerna 
Här beskrivs kommunernas risker i stora drag. Som underlag har kommunernas egen 
riskanalys använts och ingen bedömning har gjorts av deras sannolikhetsbedömning utan 
endast inventerade risk- och skyddsobjekt har identifierats. 
 
Riskbilden i Storumans och Vilhelminas kommun är ganska lika. De flesta riskerna är 
koncentrerade till centralorterna. I Storumans kommun är även riskerna koncentrerade till 
Hemavan/Tärnaby. De större industrierna som finns är sågverk och i viss mån 
tillverkningsindustrier. Förskolor finns på flera olika platser i kommunerna men skolor för 
äldre barn är koncentrerade till centralorterna. Små verkstäder och drivmedelsanläggningar 
finns också på flera platser i kommunerna. Hus med fler än tre våningar är endast ett fåtal 
inom kommunen. (Vilhelmina kommun, 2008) (Storuman kommun, 2008) 
 
Vad gäller kommunikationer så har Storumans kommun en större riskbild än vad Vilhelmina 
har. Dels passerar E12 genom kommunen vilket bidrar till en stor mängd trafik, där 
kommunen även ser en ökad mängd transport av kemikalier. Dessutom har Storumans 
kommun två flygplatser för reguljärtrafik, en i Storuman och en i Hemavan. Vilhelmina har 
en flygplats i Vilhelmina. 
 
En gemensam risk som dessa två kommuner har är dammar och kraftverk. I och med 
utbyggnaden av vattenkraft på 1900-talet ökade dessa risker för kommunerna. Sannolikheten 
för att ett dammbrott ska ske är oerhört liten men konsekvenserna skulle bli förödande. Detta 
skulle dock räknas som en extraordinär händelse och behandlas inte i denna rapport. Riskerna 
med en brand i ett kraftverk får kanske inte så stora konsekvenser i form av personskador men 
är desto värre för miljö och egendom. Därför är ett snabbt ingripande vid dessa bränder av 
största vikt och ett av problemen med dessa är att det kan vara långa inträngningsvägar. 
(Vilhelmina kommun, 2008) (Storuman kommun, 2008)  
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4.4 Brand i byggnad 
En brand kan uppstå på många olika sätt. Vad det är för typ av byggnad och vad byggnaden 
används till är två av faktorerna som bestämmer sannolikheten för att brand ska ske. Andra 
faktorer som spelar in är byggnadens uppvärmningssystem, elsystem och vilken typ av 
elektrisk utrustning byggnaden har.  
 
Eftersom sannolikheter för brand är individuella för varje objekt är det svårt att gå ner på 
varje område i en kommun och titta på sannolikheter. Ett alternativ är att titta på kommunen i 
stort och undersöka vanligaste brandorsaker. Liksom olyckshistoriken är uppgifterna hämtade 
från IDA. Uppgifter om brandorsak för Storumans kommun mellan åren 1996-2008 återfinns 
i Tabell 1 och för Vilhelmina kommun under samma period i Tabell 2. 
 
Tabell 1 Brandorsaker i Storumans kommun år 1996-2008 
Brandorsak Total Procent 

Soteld 36 23,1% 
Okänd orsak/ej angiven 33 21,2% 
Tekniskt fel 18 11,5% 
Värmeöverföring 17 10,9% 
Annan än listade 14 9,0 % 
Gnistor 9 5,8 % 
Självantändning 6 3,8 % 
Rökning 5 3,2 % 
Blixtnedslag 5 3,2 % 
Anlagd med uppsåt 4 2,6 % 
Glömd spis 3 1,9 % 
Återantändning 3 1,9 % 
Levande ljus 1 0,6 % 
Heta arbeten 1 0,6 % 
Explosion 1 0,6 % 
Total 156 100,0% 

 
 
Tabell 2 Brandorsaker i Vilhelmina kommun år 1996-2008 
Brandorsak Total Andel 
Soteld 39 33,3% 
Okänd orsak/ej angiven 26 22,2% 
Tekniskt fel 13 11,1% 
Annan än listade 8 6,8 % 
Värmeöverföring 7 6,0 % 
Glömd spis 6 5,1 % 
Barns lek med eld 5 4,3 % 
Gnistor 4 3,4 % 
Anlagd med uppsåt 3 2,6 % 
Blixtnedslag 2 1,7 % 
Fyrverkerier 1 0,9 % 
Rökning 1 0,9 % 
Heta arbeten 1 0,9 % 
Återantändning 1 0,9 % 
Total 117 100,0% 
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Statistiken visar att i både Storuman och Vilhelmina är soteld den i särklass största orsaken 
till brand i byggnad. Detta är inget typiskt för just dessa två kommuner utan statistik visar att 
soteld länge varit den största orsaken till brand i byggnad sett över hela Sverige även om 
andelen anlagda bränder under de senaste åren ökat explosionsartat och numer är den största 
orsaken. Någon tendens till en ökad andel anlagda bränder finns dock inte i de studerade 
kommunerna. Att just soteld dominerar i glesbygd och speciellt i just dessa två kommuner är 
något som enkelt kan förklaras med att människor i större utsträckning bor i villa i 
glesbygdskommuner och har en eldstad i sitt hus. I fjällregionen finns dessutom ett stort antal 
fritidshus vilka oftast har en eldstad. 

4.4.1 Soteld 

Soteld uppkommer antingen genom för hård eldning eller vid användande av fuktigt trä. 
Risken är störst vid kalla vinterdagar då skorstenen är kall. Vid användning av fuktigt trä 
bildas en tjärfylld rök som kondenserar mot skorstenens kalla yta. Efter tillräcklig ansamling 
av tjära kan denna sedan antändas. Tjära brinner väldigt våldsamt och detta gör att 
temperaturen kan bli så hög som 1300°C. Eftersom en skorsten inte tål dessa temperaturer 
finns risk att rökgasernas utvidgning gör att skorstenen spricker. Heta rökgaser tränger då ut 
ur sprickorna och kan antända brännbart material. (Skogsvårdsstyrelsen, 2005) 

4.4.2 Tekniska fel 

En annan stor orsak till bränder är tekniska fel. Detta inbegriper både det fasta elsystemet i 
byggnaden i sig och teknisk apparatur. Teknisk apparatur ökar mer och mer i hemmen vilket 
innebär större krav på elsystemet. Detta kan betyda att äldre hus med gamla ledningar får en 
för hög påfrestning. Underhåll av elsystemet är därför viktigt. 

4.5 Tidens betydelse vid brand 
Vid en brand är tidsfaktorn av största vikt. Konsekvensen av branden kan relateras till hur 
snabbt en insats kan göras. En brand kan delas in i fem olika faser: 
 

1. Antändning 
2. Tillväxtfas 
3. Övertändning 
4. Fullt utvecklad brand 
5. Avsvalning 

 
Antändning kan beskrivas som en process då ett ämne eller material tillförs tillräckligt mycket 
energi för att pyrolyseras, d.v.s. avge brännbara gaser. Dessa gaser antänds sedan genom 
kontakt med en antändningskälla såsom gnista eller ett ljus, men kan även självantända 
genom att tillräckligt mycket värme samlas i ämnet. (Karlsson & Quintiere, 2000) 
 
Tillväxtfasen är den fas då elden accelererar, antingen hastigt eller långsamt. Detta beror på 
typ av bränsle, typ av förbränning, omgivningen och tillgången till syre. En långsamt 
glödande brand kan producera höga halter av giftiga gaser men energiutvecklingen är låg. 
Detta innebär att branden kan få en lång tillväxtfas och även dö ut innan nästa fas. En brand 
kan även ha en väldigt snabb tillväxtfas, detta är vanligt vid brand med öppen låga. Detta 
inträffar då ämnet är väldigt lättantändligt och värmen lätt kan sprida sig till omkringliggande 
ämnen och material. För detta krävs också att det finns både tillräckligt med bränsle och syre. 
(Karlsson & Quintiere, 2000) 
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Övertändning inträffar då tillväxtfasen övergår till fullt utvecklad brand. Även om det är svårt 
att säga när övertändning inträffar så brukar ett kriterium vara att temperaturen i utrymmet där 
branden är når 500-600°C. Då antänds ytan av alla brännbara material i rummet och branden 
blir fullt utvecklad. (Karlsson & Quintiere, 2000) 
 
När branden är fullt utvecklad frigörs mest energi. I denna fas samlas oförbrända gaser i 
taknivå och när dessa tar sig ut via springor och hål i fasad eller liknande, antänds de och 
lågor bildas. I denna fas ligger temperaturen på 700-1200°C. (Karlsson & Quintiere, 2000) 
 
Avsvalning är den fas då det mesta av bränslet har förbrukats, och energiutvecklingen 
minskar och därmed även temperaturen. (Karlsson & Quintiere, 2000) 
 
Detta betyder att det är viktigt att göra en första insats innan elden kommit för långt in i 
tillväxtfasen. Det är i ett tidigt skede av denna fas som den enskilde själv har möjlighet att 
släcka branden med hjälp av exempelvis handbrandsläckare. Beroende på tillväxthastigheten 
av elden kan räddningstjänsten begränsa brandskadorna ytterligare en längre bit in i 
tillväxtfasen då de har andningsutrustning och kraftigare släckmedel. Vid övertändning av 
elden är det i regel försent att kunna rädda något utan då får resurserna riktas mot att hindra 
brandspridning. 
 
Hur länge det tar från antändning till fullt utvecklad brand i en byggnad är beroende av 
väldigt många faktorer och därför svårt att ge ett direkt svar på. En parameter är 
brandbelastningen. Med det menas den totala energin som kan frigöras vid en brand. Hit 
inräknas inte bara lös inredning såsom möbler och liknande, utan även ytskiktet på väggarna 
och i ett senare skede även ytbeläggningen på tak. Detta betyder att om huset är byggd av 
brännbara material, t.ex. trä, ökar brandbelastningen, till skillnad om man skulle använda 
obrännbara material som betong. En annan faktor är som tidigare nämnts är syretillgången. En 
god tillgång till syre ger ett snabbare brandförlopp.  

4.6 Omfattning 
Eftersom det är omöjligt att säga hur lång tid det tar för en brand att utvecklas utan att räkna 
på ett specifikt objekt kan undersökningar göras på hur det sett ut när räddningstjänsten 
kommit till platsen i förhållande till insatstiden. Detta kan ge en uppfattning om hur stor 
sannolikheten är att branden ska vara fullt utvecklad innan räddningstjänsten kommit fram. 
Enligt statistik från IDA var snittet för insatstiden 14 minuter för Storumans kommun och 12 
minuter för Vilhelmina kommun mellan åren 2004-2008. För att kunna jämföra omfattning 
redovisas statistik både för Sverige och speciellt för de utvalda kommunerna. Snittet för 
insatstiden i Sverige låg mellan åren 2004-2008 på 8,5 minuter. Insatstiderna är dock för alla 
typer av insatser och syftar till att ge en uppfattning om skillnad i tid, inte en exakt 
beskrivning av tid för brandutveckling. Alla typer av byggnader är inräknat i resultatet och i 
resultatet för hela Sverige är alla typer av kommuner medtagna. I Tabell 3 syns omfattningen 
för hela Sverige, i Tabell 4 för Storumans kommun och slutligen i Tabell 5 för Vilhelmina 
kommun. 
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Tabell 3 Brändernas omfattning i hela Sverige 
Omfattning vid ankomst 2004 2005 2006 2007 2008 Total Procent 

1 Branden släckt/slocknad 892 1447 1582 1675 1769 7365 25,09% 

2 Endast rökutveckling 1571 1378 1315 1414 1343 7021 23,92% 

3 Brand i startföremålet 1694 1475 1389 1424 1327 7309 24,90% 

4 Brand i startutrymmet 607 1029 1094 1110 1027 4867 16,58% 

5 Brand i flera rum 513 492 441 466 429 2341 7,98 % 

6 Brand i flera brandceller 79 83 68 72 105 407 1,39 % 

9 Omfattning ej angiven 29 6 2 1 4 42 0,14 % 

Total 5385 5910 5891 6162 6004 29352 100,00% 

 
Tabell 4 Brändernas omfattning i Storumans kommun 
Omfattning vid ankomst 2004 2006 2007 2008 Total Procent 

1 Branden släckt/slocknad 2 2 1 1 6 23,08% 

2 Endast rökutveckling 2 0 2 1 5 19,23% 

3 Brand i startföremålet 2 0 2 1 5 19,23% 

4 Brand i startutrymmet 0 1 0 1 2 7,69 % 

5 Brand i flera rum 0 3 1 2 6 23,08% 

6 Brand i flera brandceller 0 0 1 0 1 3,85 % 

9 Omfattning ej angiven 1 0 0 0 1 3,85 % 

Total 7 6 7 6 26 100,00% 

 
Tabell 5 Brändernas omfattning i Vilhelmina kommun 
Omfattning vid ankomst 2004 2005 2006 2007 2008 Total Procent 

1 Branden släckt/slocknad 3 0 2 3 2 10 26,32% 

2 Endast rökutveckling 1 1 2 1 2 7 18,42% 

3 Brand i startföremålet 3 2 3 3 0 11 28,95% 

4 Brand i startutrymmet 1 0 2 2 0 5 13,16% 

5 Brand i flera rum 0 0 1 2 1 4 10,53% 

6 Brand i flera brandceller 0 0 0 1 0 1 2,63 % 

Total 8 3 10 12 5 38 100,00% 

 
Resultatet visar att en stor andel av bränderna, både i Sverige i stort och i de utvalda 
kommunerna, antingen har släckts genom en insats av någon person eller har självslocknat 
vilket i båda fallen innebär att branden inte har utvecklats.  
 
Endast rökutveckling betyder att något i byggnaden antänts men ingen brand har utvecklats. 
Detta kan bero på flera olika saker såsom brist på brännbart material, otillräckligt med energi 
eller otillräckligt med syre. Resultatet visar att i både Storuman kommun och Vilhelmina 
kommun är andelen ”endast rökutveckling” något större än genomsnittet. 
 
Dock ligger den stora skillnaden i resultatet på ”brand i startföremål”. Detta betyder att en 
brand utvecklats men inte spridit sig från föremålet det startade i. Detta kan bero på att 
föremålet inte legat i närheten av något annat brännbart material eller att räddningstjänsten 
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kommit fram tillräckligt fort för att förhindra spridning. Resultatet visar att i Vilhelmina 
kommun är detta den vanligaste omfattningen och andelen ligger klart högre än genomsnittet. 
Storuman kommun ligger däremot under genomsnittet i denna omfattning.  
 
I Storuman kommun uppvisar resultatet att en stor andel av bränderna hunnit sprida sig, inte 
bara inom startutrymmet, utan även till flera rum. Detta i en högre utsträckning än i både 
Vilhelmina kommun och Sverige totalt. 

4.7 Insatstidens betydelse 
Ytterligare ett sätt att åskådliggöra insatstidens betydelse vid ett larm är att räkna på hur 
mycket i monetärt värde som skulle sparas om räddningstjänsten kom fram fem minuter 
tidigare. Enligt rapporten Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser– en uppdatering av en 
samhällsekonomisk studie, (Jaldell 2004), kan det monetära värdet räknas ut, inräknat både i 
form av sparade egendomsvärden och i form av sparade liv och ett färre antal skadade. 
Beräkningen gjordes med hjälp av insatsrapporter från åren 1996 – 2001. Rapporten kom 
fram till att medelvärdet av sparandet i kronor per insats vid fem minuters snabbare insatstid 
för alla larmtyper var ca 29 000 kronor. För brand i byggnad var denna summa ca 140 000 
kronor. 

5 Kommunernas arbete 
Hur ser då beredskapen ut i de utvalda kommunerna? I detta avsnitt redovisas kommunernas 
beredskap och det förebyggande arbetet. 

5.1 Storuman kommun 

5.1.1 Operativ beredskap 

I Storumans kommun finns två brandstationer med personal i beredskap och dessa ligger i 
Storuman och Tärnaby. I kommunen finns också två räddningsvärn som är belägna i Umnäs 
och Gunnarn. Ett räddningsvärn är en resurs där personal är uttagen med tjänsteplikt enligt 
LSO 3 kap § 15. Detta innebär att de inte har inställelseplikt utan åker frivilligt på larm om de 
har möjlighet. Denna personal rökdyker inte utan ses främst som en resurs för att vara snabbt 
på plats och kunna utföra livsuppehållande åtgärder vid framförallt trafikolyckor tills 
ambulans har anlänt. Vid brand har de även möjlighet att utvändigt göra en första insats innan 
beredskapsstyrkorna är på plats. Totalt finns 8 personer på varje räddningsvärn och enligt 
räddningschefen i Storumans kommun så kommer i snitt 4 personer på larm och det har aldrig 
varit mindre än 2. (Storuman kommun, 2008) (Sundqvist, 2009) 
 
All personal i beredskap på de två stationerna i Storuman och Tärnaby är anställda på deltid. 
Detta innebär att de inte befinner sig på stationen utan har en inställelsetid på 5 minuter.  
På stationen i Storuman är det 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap. Detsamma gäller 
även i nuläget för stationen i Tärnaby. Dock har Storumans kommun ett stort problem med 
rekryteringsunderlag till stationen i Tärnaby. Som tidigare nämnts bor 524 personer i 
Tärnaby. Deltidsbrandmännen ligger i beredskap var fjärde vecka vilket leder till att för att 
kunna hålla bemanningen 1 BfD + 4 BmD krävs 20 stycken lämpliga personer. Med 
befolkningsunderlaget på 524 personer innebär detta att 3.8 % av befolkningen krävs. Som 
referens kan nämnas att en stad på 100 000 invånare då skulle ha 3 800 brandmän. Med 
anledning av dessa rekryteringssvårigheter har Storumans kommun beslutat att försöka hålla 
den nuvarande bemanningen men när detta inte längre går ska grundbemanningen istället vara 
1 BfD + 3 BmD och ett till räddningsvärn ska bildas. (Storuman kommun, 2008) 
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I Storumans kommun tillämpas fri inryckning vilket innebär att alla brandmän som vill, även 
de som inte ligger i beredskap, får åka på alla larm. Detta är något som enligt räddningschefen 
uppskattas av brandmännen eftersom de då inte riskerar att ”missa” något larm på grund av att 
de inte ligger i beredskap då enligt brandmännen detta är motivationen för att vara 
deltidsbrandman, att få åka på larm. En undersökning av tidigare utryckningsstatistik visar att 
i snitt 8 brandmän i Storuman och 7 brandmän i Tärnaby åker på varje larm. Detta är dock 
ingen garanti och kan inte räknas med i grundberedskap. (Sundqvist, 2009) 
 
Vad gäller högsäsongen i Hemavan/Tärnaby så ökas inte bemanningen på stationen i 
Tärnaby. Enligt räddningschefen ökar larmen under denna period där den största ökningen är 
automatlarm. Han ser ingen tendens till markant ökning av exempelvis brand. Diskussioner 
har dock hållits om att eventuellt förstärka bemanningen/behålla bemanningen 1 BfD + 4 
BmD under högsäsong i Tärnaby men detta förslag slog inte väl ut hos brandmännen då det är 
under denna period de bofasta i Tärnaby själva vill vara lediga under större utsträckning. 
(Sundqvist, 2009) 
 
Vad gäller fordon på de olika stationerna så har både Storuman och Tärnaby en sedvanlig 
släckbil, i Storuman en Scania P113 med 4000 l vattentank och i Tärnaby en Volvo FL614 
med 3000 liters vattentank. Båda dessa fordon är utrustade med materiel för rökdykning, 
släckning, losstagning m.m. Sedan har även både stationen i Storuman och stationen i 
Tärnaby en ”snabb enhet”. Detta är en Volkswagen Pickup som endast behövs bemannas av 
två personer innan den kan lämna stationen. Detta innebär att anspänningstiden för denna är 
snabbare och beräknas av räddningstjänsten till 3 minuter istället för 5. Dessa har en 
tankvolym på mellan 360-500 liter och kan göra en första yttre släckinsats innan resten av 
styrkan anländer. Den kan dessutom utföra snabbare livsviktiga åtgärder vid trafikolycka eller 
drunkning. (Sundqvist, 2009) 
 
Räddningstjänsten i Storuman har gjort en beräkning av skillnad i insatstid för den snabba 
enheten jämfört med den vanliga släckbilen. Beräkningen är baserad på en snitthastighet på 
90 km/tim för den snabba enheten och 60 km/tim för den vanliga bilen. Siffrorna anger den 
totala insatstiden, d.v.s. anspänningstid, körtid och angreppstid, där anspänningstiden är olika 
för de två fordonen och angreppstiden är samma för båda och satt till 1 minut. Detta är endast 
en teoretisk beräkning och körtiderna påverkas av väderförhållanden och väglag. Avstånd och 
tidsberäkning har gjorts utifrån närmaste räddningsstyrka och resultatet kan läsas i Tabell 6. 
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Tabell 6 Avstånd och insatstid för närmaste räddningsstyrka 

Avstånd i 
km 

Insatstid i 
min. för lätt 

släckbil 

Insatstid i 
min. för 
vanlig 

brandbil 

 Avstånd i 
km 

Insatstid i 
min. för lätt 

släckbil 

Insatstid i 
min. för 
vanlig 

brandbil 

2 5 8 Kommungräns N >> 31 25 37 

4 7 10 Gunnarn >> 33 26 39 
5 7 11 << Stensele 34 27 40 

8 9 14 << Solberg 37 29 43 

10 11 16 Forsmark >> 39 30 45 

12 12 18 Strömsund >> 42 32 48 

17 15 23 << Hemavan 50 37 56 
18 16 24 Kommungräns Ö >> 52 39 58 

19 17 25 << Skarvsjöby 54 40 60 

20 17 26 Pauträsk >> 55 41 61 

23 19 29 Vilasund >> 60 44 66 

25 21 31 Forsnacken >> 64 47 70 

27 22 33 << Boxfjäll 66 48 72 
28 23 34 Umnäs >> 68 49 74 

30 24 36 << Långsjöby 71 51 77 

 

5.1.2 Förebyggande arbete 

När det gäller det förebyggande arbetet i Storumans kommun så har de en anställd 
brandinspektör som 40 % av sin arbetstid ska arbeta med förebyggande arbete. Kommunen 
bedriver den vanliga tillsynen som föreskrivs enligt LSO 5 kap § 1. I Storumans kommun 
finns 115 verksamheter som ska lämna skriftlig redogörelse enligt LSO 2 kap § 3. Det finns 
även en stor del företag som omfattas av LSO 2 kap § 4 som säger att där verksamheten 
innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människa eller miljö, måste 
verksamhetsutövaren i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med både personal och 
egendom och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skador. En riskanalys över 
verksamheten måste också göras. (Sundqvist, 2009) 
 
Eftersom brandmännen i Storumans kommun endast är anställda på deltid och har andra 
arbeten anses dessa inte kunna nyttjas till information och utbildning av allmänhet. 
Räddningstjänsten försöker dock erbjuda företag och organisationer som vill utbilda sin 
personal i brandsäkerhet att hålla föredrag, informera och lära ut hur en första släckinsats med 
exempelvis pulversläckare ska göras.(Sundqvist, 2009) 
 
Som tidigare nämnts är soteld och brand i skorstenar den i särklass största brandorsaken i 
Storumans kommun. Enligt LSO har en fastighetsägare rätt att ansöka om att få sota själv om 
detta kan göras på brandskyddssäkert sätt. Kravet är att det är fastighetsägaren som bor i 
fastigheten. Enligt räddningschefen i Storuman godkänns de flesta ansökningarna. Någon 
konsekvensanalys av egensotning har inte gjorts, därför är inte sambandet egensotning – ökad 
sannolikhet för brand utrett. Däremot ses en tendens till nedgång av skorstensbränder i 
Storumans kommun. Detta kan enligt räddningschefen bero på att kommunen nu har en 
skorstensfejartekniker på entreprenad som delas av Storuman, Vilhelmina och Åsele 
kommun. Räddningschefen i både Vilhelmina kommun och i Storumans kommun uppger att 
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denne är väldigt duktig på att hålla en dialog med de boende och duktig på att ge råd och 
information. Detta har lett till att fler väljer att inte själv sota skorstenen och att de som väljer 
att göra det får bättre instruktioner hur de ska gå tillväga. (Sundqvist, 2009) 
 
Eftersom statistik visar att drunkning är den största dödsorsaken bland olyckor i Storuman 
utbildar räddningstjänsten nu sin personal i fridykning. Detta är en utbildning som 
Räddningsverket tagit fram i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall. Den innebär att 
fridykning med cyklop, fenor, viktbälte och våtdräkt ska kunna ske ner till 4 meters djup. 
(Ivansson, 2008). Detta gör att små kommuner utan räddningsdykare inte behöver vänta på 
dessa från kontrakterade företag utan kan göra en mycket snabbare insats vilket kan rädda liv. 
Storuman har också inlett ett samarbete med norska kommuner för att lära sig livräddning i 
strömmande vatten (Sundqvist, 2009). 

5.2 Vilhelmina kommun  

5.2.1 Operativ beredskap 

I Vilhelmina kommun finns tre brandstationer. Den ena ligger i Vilhelmina och här är 6 
brandmän i beredskap. De andra ligger i Dikanäs och Saxnäs och här ligger 1-2 brandmän i 
beredskap. I Saxnäs ligger 1 brandman i beredskap under udda veckor och 2 brandmän i 
beredskap under jämna veckor. I Dikanäs är det tvärtom, 2 brandmän i beredskap under udda 
veckor och 1 brandman under jämna veckor. Enligt räddningschefen i Vilhelmina kommun 
ska beredskapen ses som en helhet med 9 man i beredskap. Dessa brandmän är anställda på 
deltid och har anspänningstiden 5 minuter. Även i Vilhelmina kommun tillämpas fri 
inryckning. I kommunen finns inga räddningsvärn. Enligt räddningschefen inkommer 86 % 
av larmen till stationen i Vilhelmina medan de andra två stationerna står för 7 % var. 
(Samuelsson, 2009) (Vilhelmina kommun, 2008) 
 
I Vilhelmina finns även en förstahandsperson. Detta innebär att räddningsledaren disponerar 
en egen bil och behöver alltså inte gå via stationen vid larm utan kan vara snabbt på plats vid 
ett larm. Bilen har inga speciella släckresurser förutom pulversläckare eller liknande, men kan 
göra en första insats vid exempelvis trafikolyckor. (Samuelsson, 2009) 
 
Förutom de vanliga brandbilarna med sedvanliga släckresurser och resurser för insats vid 
trafikolycka finns även inom räddningstjänsten något som kallas spetsbilar. Detta är en bil 
som innehåller vatten, skum och slang för att kunna göra en första insats. Spetsbilen 
bemannas av en person som alltid har bilen med sig, hemma eller på sitt ordinarie arbete, 
vilket betyder att denna bil inte behöver gå via stationen vid larm. Därmed förkortas 
anspänningstiden och en första insats kan göras snabbare. Kommunen har två spetsbilar, en i 
området Dikanäs och en i området Saxnäs. Projektet med spetsbilar har precis påbörjats och 
därför har ingen utvärdering hunnits göra än men en beräkning av skillnad i insatstid mellan 
dels förstahandspersonen i Vilhelmina och räddningsstyrkan, dels de två spetsbilarna och 
räddningsstyrka har gjorts av räddningstjänsten. Tidsberäkningarna finns att läsa i Tabell 7, 
Tabell 8 och Tabell 9. (Samuelsson, 2009) (Vilhelmina kommun, 2008) 
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Tabell 7 Avstånd och tidsberäkning från stationen i Vilhelmina 
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Tabell 8 Avstånd och tidsberäkning från stationen i Dikanäs 

 
 
Tabell 9 Avstånd och tidsberäkning från stationen i Saxnäs 

 

 
 
Vad gäller de två skidorterna i Vilhelmina kommun, Kittelfjäll och Klimpfjäll, finns enligt 
räddningschefen i Vilhelmina kommun inga belägg för att larmen skulle öka under den period 
då fler befinner sig i området. Därför är, liksom i Storumans kommun, bemanningen 
densamma under hela året. (Samuelsson, 2009) 

5.2.2 Förebyggande arbete 

Vad gäller Vilhelmina kommuns förebyggande arbete gentemot företag och industrier så 
genomförs tillsyn enl. LSO 5 kap 1§. Räddningstjänsten försöker liksom i Storumans 
kommun erbjuda brandskyddsutbildning till de företag som så önskar.  
 
I Vilhelmina kommun satsas också på utbildning för barn och unga i tre delar. 
Brandskyddsutbildning genomförs både till alla sexåringar i kommunen men även till elever i 
årskurs 4. För att förebygga anlagda bränder hålls information om risker och konsekvenser av 
detta för elever i årskurs 7. (Samuelsson, 2009) 
 
Vad gäller soteld minskar dessa även i Vilhelmina kommun. Som tidigare nämnts delas 
skorstensfejarmästaren i Vilhelmina med bland annat Stoumans kommun och 
räddningschefen i Vilhelmina instämmer att denne gör ett väldigt bra jobb. (Samuelsson, 
2009). 
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5.3 Fjällräddningstjänst 
En övrig resurs som kommunerna har tillgång till är fjällräddningstjänst. Lagen säger: 
 
 

”I fjällområden skall den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ansvara för den 
räddningstjänst som innefattar att 

1. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan 
befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa, 

2. rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en sjukdom och som snabbt behöver 
komma under vård eller få annan hjälp.” (4 kap 1 § LSO) 

 
Här har regeringen utsett polisen till ansvarig myndighet. Polisen har i sin tur tagit hjälp av 
Fjällräddningen. Den består av frivilliga som utrustas och utbildas av polisen. Dess uppgift är 
att i fjällen bistå räddningstjänsten och polis i räddningsinsatser. Personalen ska ha goda 
kunskaper om området. Insatserna ska ledas av polisinsatschef. Fjällräddningen har 
specialutrustning i form av skoter med släde, kommunikationsradio, lavinsonder och 
räddningspulkor med sjukvårdsresurser. (Polisen i Sverige, 2008) 
 
När den kommunala räddningstjänsten upphör och statlig fjällräddningstjänst tar över finns 
inte definierat i lagtext utan oftast går ansvardragningen vid odlingsgränsen, men genom 
samverkan mellan polis och räddningstjänst i den aktuella kommunen kan bestämmelser om 
gränser göras med avseende på avstånd till farbar väg, samt om vissa områden ska undantas 
från fjällregeln. (Räddningsverket, 2008)  

6 Lagstiftning 
Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, i kraft. Jämfört 
med Räddningstjänstlagen som den ersatte, betonar den mer det olycksförebyggande arbetet. 
Kommunen ska främja säkerheten för alla som befinner sig i kommunen, verka för ett skydd 
mot andra olyckor än bränder och även stödja den enskildes förmåga att fullgöra sina 
skyldigheter, vilka har tydliggjorts i LSO. Lagen är mer målstyrd än förut, då 
detaljregleringen var större. Lagen bygger på tre punkter vilka är förebyggande åtgärder, 
räddningstjänst och efterföljande åtgärder. Kommunerna är enligt lagen skyldiga att upprätta 
handlingsprogram där redovisning av hur kommunen jobbar utifrån dessa punkter redovisas. 
(Räddningsverket, 2007) 
 
Eftersom lagstiftaren lämnade ett stort utrymme för tolkning av lagen måste en sådan göras 
för att kunna bedöma om kommunerna uppfyller lagkraven. Tolkningen som valts att 
redovisas är MSB:s tolkning för vilken Björn Johansson på Tillsynsenheten redogjort. I första 
paragrafen beskrivs det övergripande målet för lagen: 
 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor” (1 kap 1§ LSO) 

 
Med detta menas att en kommun inte får ha ett sämre skydd än en kommun med liknande 
förutsättningar, enligt MSB. Det finns ingen definierad lägsta gräns för vilken beredskap eller 
förmåga att genomföra räddningsinsatser som ska finnas i kommunen. För att kunna bedöma 
huruvida ”...ett tillfredsställande...” och ”...likvärdigt skydd..” är uppfyllt menar MSB att 
jämförelser bör göras mellan kommuner med liknande förutsättningar. (Johansson, 2009) 
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Lagens tredje paragraf säger: 

 
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt” (1 kap 3§ LSO) 
 
Vad som är ”...godtagbar tid..” och ”effektivt sätt” är inte lätt att svara på. En tidsbeskrivning 
i siffror kan inte ges då detta skulle ge den detaljstyrning som lagen ersatte. Även här menar 
MSB att kraven i denna paragraf kan hänvisas till en kommun med liknande förutsättningar. 
Den enskilde antas förstå att tillgängligheten till räddningstjänst inte kan hållas på samma 
nivå ute på exempelvis landsbygden gentemot en stad. (Johansson, 2009) 
 
Beträffande vad lagen säger om den enskildes skyldigheter, i till exempel andra kapitlet, 
andra paragrafen, 
 

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand” (2 kap 2 § LSO) 
 
menar Johansson att en privatperson möjligtvis kan anses ha kravet på sig att installera 
brandvarnare i sitt hem och i viss mån ha en handbrandsläckare i hemmet. Dock ska denna 
paragraf inte användas som en motivering till nedskärning av beredskap enligt Johansson. 
Som exempel kan inte en kommun kräva av en fastighetsägare att denne ska installera 
sprinkler i hela byggnaden för att kommunen ska kunna hålla en lägre beredskap. Samma 
krav på skälig omfattning måste gälla i hela landet. (Johansson, 2009) 
 
Inom området lagstiftning finns också AFS 2007:7. Detta är arbetsmiljöverkets föreskrifter 
för rök- och kemdykning. Här regleras vilka krav som gäller för att personal ska få rökdyka 
med avseende på utbildningsnivå, övningsfrekvens, hälsokrav men här definieras även kraven 
på lägsta personalstyrka för att få genomföra rökdykarinsats. Rökdykning definieras enligt 
Arbetsmiljöverket som: 
 

”Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa 
brand eller liknande klädd i brandskyddsdräkt 

och med andningsapparat på.” 
 

Eftersom detta arbete avgränsas till storlek på räddningsstyrka och insatstider görs inte någon 
analys av deltidspersonalens utbildning/övningsfrekvens utan denna förutsätts uppfylla kraven 
i AFS 2007:7. Det är istället kraven på bemanning vid rökdykarinsats som är av intresse. 
Föreskrifterna säger: 
 

”Vid en rökdykarinsats ska bemanningen bestå av minst 
– en arbetsledare 

– en rökdykarledare och 
– två rökdykare” (7 § AFS 2007:7) 

 
Lagtexten skulle i teorin betyda att det behövs 1 BfD + 3 BmD för att genomföra rökdykning. 
Men i AFS 2007:7 står även att läsa: 
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”Vid brand eller risk för brand ska rök- och kemdykare för sitt skydd 
ha säker tillgång till släckvatten.”(12 § AFS 2007:7) 

 
Den gemensamma tolkningen av denna paragraf från alla instanser är att med säker tillgång 
till vatten menas att en person är speciellt utsatt till att tillgodose det till rökdykargruppen. 
Denna person får inte tilldelas andra uppgifter. Detta innebär i praktiken att det behövs 
bemanningen 1 BfD + 4 BmD för att genomföra rökdykning.  

7 Jämförelsekommuner 
Enligt MSB får en kommun inte hålla en sämre beredskap än en kommun med liknande 
omständigheter. Därför har två kommuner med liknande förutsättningar som de studerade 
kommunerna valts ut och deras beredskap och förebyggande arbete redovisas.  

7.1 Älvdalen kommun 
Som jämförelsekommun till Storuman har Älvdalens kommun valts. Älvdalen kommun ligger 
nästan mitt i Sverige och har en yta av 6 917 km2. Invånarantalet är 7 287 (2008) vilket ger en 
invånartäthet på 1.05 inv/km2. Centralorten är Älvdalen där ca 5 100 av invånarna bor. Övriga 
orter är Särna och Idre som ligger 79 respektive 111 km från Älvdalen. Avståndet dem 
emellan är 33 km. Särna har ca 1 000 invånare och Idre ca 1 300. Liksom i de studerade 
kommunerna har även Älvdalen kommun en skidort vilket är Idre fjäll som ligger ca 1 mil 
från orten Idre. I Idre fjäll finns ett större hotell och en stugby med ca 700 stugor, de flesta 
privatägda. Vad gäller service så finns en livsmedelsaffär och en sporthall. I Idre ort finns 
kommunal service såsom förskolor, grundskola, bank, post, affärer och äldreboende. Antalet 
gästnätter i Idre fjäll uppgår till ca 584 000 per år. Enligt räddningschefen i Älvdalen har Idre 
ca 100 larm/år. Av dessa uppskattas ca 60 stycken vara IVPA och resten till stor del 
automatlarm. (Olsson, 2009) 

7.1.1 Operativ beredskap 

Det finns 3 stationer i Älvdalens kommun. En ligger i Älvdalen och här är beredskapen 1 BfD 
+ 4 BmD. De andra två ligger i Särna och Idre. På dessa är beredskapen 1 BfD + 3 BmD 
under hela året förutom under högsäsongen 1/12 – 30/4 då beredskapen i Idre är 1 BfD + 4 
BmD. Vidare finns tre räddningsvärn i kommunen, två stycken i Idre räddningsområde och en 
i Älvdalens räddningsområde (Olsson, 2009). Eftersom riskbilden och bemanningen i 
centralorterna är väldigt lika i kommunerna kommer fokus istället att ligga på 
fjällområdet/skidorten och även till viss del glesbygden. 
 
I räddningsområde Idre finns förutom den vanliga brandbilen även en Mitsubishi Pajero. Det 
är en bil av typ stadsjeep och med denna förkortas körtiderna. Den kan användas framförallt 
till IVPA men även mindre släckinsatser. Bilen står ibland på stationen men då en del av 
brandmännen i beredskap har sina ordinarie arbeten på Idre fjäll kan de ha bilen med sig 
vilket gör att en första insats kan inledas i ett tidigt skede. Räddningschefen arbetar också för 
att få pengar till en mindre släckbil med både vatten- och skumresurser. Denna skulle under 
högsäsong befinna sig upp på fjället för att förkorta insatstiden men under lågsäsong stå på 
stationen i Idre.(Olsson, 2009) 

7.1.2 Förebyggande 

Älvdalens kommun har beslutat att alla nybyggnader eller vid om- och tillbyggnader av 
befintliga fastigheter som används för uthyrning och standarden kan anses hålla 
hotellstandard ska byggnaden antingen vara sprinklad eller ha automatlarm till SOS. (Olsson, 
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2009). Detta beslut grundar kommunen på ”Räddningsverkets allmänna råd och kommentarer 
om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem eller liknande anläggningar”, (SVRFS 
2008:3). Enligt räddningschefen kan detta vara en anledning till att Idre har en högre 
larmfrekvens än liknande områden. Dessutom har Idre fjäll själva höga krav på brandsäkerhet 
och kräver släckutrustning i stugorna. (Olsson, 2009) 
 
Vad gäller information och utbildning så erbjuds företag och personal i kommunal 
verksamhet brandskyddsutbildning. Utbildning sker också i skolan där 6-åringar och elever i 
årskurserna 2, 5 och 8 utbildas. (Olsson, 2009) 
 
Räddningstjänsten har också ett pågående projekt som kallas för Hem- och fritidsutbildning. 
Detta projekt går ut på att annonsering ut mot utbyar och glesbygd gjorts, där de som vill 
erbjuds gratis teoretisk och praktisk brandskydds- och släckutbildning. Detta finansieras 
delvis med hjälp av statliga pengar. Enligt räddningschefen har flera hundra hittills utbildats 
och nyttan av det märks enligt honom på det ökade antalet sålda brandvarnare och 
brandsläckare. (Olsson, 2009) 
 
Tidigare har kommunen också haft samverkansprojekt, där en liten säkerhetsbok skickats ut 
och även kommunala utskick. Här finns inte bara brandskyddsinformation utan även säkerhet 
i allmänhet. (Olsson, 2009) 
 
Räddningstjänsten hjälper även till vid nybyggnationer i glesbygden och ger råd och tips om 
exempelvis brandcellsgränser som kanske inte behövts om byggnaden legat nära en 
brandstation men nu kan vara bra med tanke på insatstiderna. (Olsson, 2009) 
 
Ytterligare ett förebyggande arbete är att räddningstjänsten hjälper till med släckresurser till 
de som bor absolut längst ifrån brandstationen. I byn Gördalen finns en motorspruta och 
slangar som de boende får öva på och har tillgång till vid brand. (Olsson, 2009) 

7.2 Arvidsjaur kommun 
Som jämförelsekommun till Vilhelmina har Arvidsjaur kommun valts. Denna har ingen 
speciell skidort men har liknande omständigheter i övrigt. Vid sökandet av kommuner med 
liknande omständigheter är det svårt att hitta en kommun med liknande befolkningsmängd, 
yta och dessutom med skidorter av samma storlek som Vilhelmina kommun. Därför baseras 
valet av jämförelsekommun på antal invånare och yta.  
 
I Arvidsjaur kommun bor det 6 665 personer. Kommunen har en yta av 6 170 km2 vilket ger 
en befolkningstäthet på 1.08 inv/km2. Centralorten heter Arvidsjaur och där bor ca 4700 
personer. Övriga större orter är Moskosel och Glommersträsk vilka ligger på 43 respektive 46 
kilometers avstånd från centralorten och avståndet mellan dem är 89 km. 
 
Kommunen har ca 110 larm per år och av dessa är de flesta automatlarm. Dessutom rycker 
räddningstjänsten ut på de trygghetslarm som personer har i Glommersträsk och dessa står för 
en stor del av larmen. Riskerna som kommunen har liknar glesbygdskommunerna i stort med 
några få större verksamheter som snickeri, pelletsfabrik och sågverk. En större risk som 
kommunen har är väg 95 som går genom kommunen. Denna ökar sannolikheterna för 
trafikolycka beroende på tät trafik. Likt Vilhelmina har också Arvidsjaur en mindre flygplats. 
(Jonnson, 2009) 
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7.2.1 Operativ beredskap 

I Arvidsjaurs kommun finns två deltidsbrandstationer, en i centralorten där bemanningen är 1 
BfD + 4 BmD och en i Glommersträsk där bemanningen är 1 BfD + 2 BmD. I Moskosel finns 
ett brandvärn. Fri inryckning tillämpas i Arvidsjaur kommun och räddningschefen Hans-Eric 
Jonnson uppger att vid stationen i Glommersträsk är ibland bemanningen på larm den 
tredubbla grundbemanningen beroende på tid på året. Även i Arvidsjaur kommun är 
rekryteringen av brandmän ett problem, och räddningschefen anger att en anledning är att få 
personer har lastbilskörkort. Detta kostar att ta och kommunen anser sig inte ha råd att betala 
detta för att kunna rekrytera fler. Det är på grund av rekryteringsproblem Moskosel endast har 
ett brandvärn, då de tidigare hade en deltidsstation även där men inte kunde hålla den 
beredskapen. (Jonnson, 2009) 
 
På stationen i Arvidsjaur finns ett släckfordon och en tankbil medan det i Glommersträsk 
finns en kombinerad släck/tankbil. Förutom dessa fordon finns på båda stationerna en pick-up 
som innehar räddningsutrustning. Detta betyder att livsuppehållande åtgärder snabbare kan 
utföras men inte någon släckinsats eftersom utrustning för detta saknas. (Jonnson, 2009) 

7.2.2 Förebyggande arbete 

Vad gäller det förebyggande arbetet i kommunen så förekommer det nästan inget. Kommunen 
genomför tillsyn som föreskrivs enligt LSO. Via ett avtal erbjuds företag köpa in information 
och utbildning från Arjeplogs räddningstjänst. Detta är också något som kommunen kan köpa 
in till skolorna, dock har inte kommunen någon fast utbildning i dessa. Arvidsjaur kommun 
har inte heller vidtagit några speciella åtgärder vad gäller glesbygden. Ingen beräkning av 
insatstid eller tillgänglighetsanalys har gjorts och information eller utbildning riktat mot 
allmänheten och då särskilt till glesbygd erbjuds inte. (Jonnson, 2009) 

8 Utvärdering 
För att kunna presentera ett underlag för bedömning om kommunernas beredskap kommer här 
en sammanställning av hur situationen ser ut idag i de studerade kommunerna. Vidare 
kommer en jämförelse att göras mellan de utvalda kommunerna och jämförelsekommunerna. 

8.1 Storumans kommun 

8.1.1 Förmåga 

Bemanningen i centralorten Storuman gör att räddningstjänsten här har möjlighet att utföra 
insatser på vardagsolyckor. Vid en trafikolycka finns tillräckligt med personal för att inte bara 
utföra livräddande åtgärder och ta hand om skadade, utan även för att spärra av vägar och 
liknande. Vid brand i byggnad finns tillräckligt med personal för att utföra livräddning med 
rökdykare. 
 
I Tärnaby är situationen annorlunda. Den föreslagna framtida bemanningen på 1 BfD + 3 
Bmd skulle själva klara av att utföra insatser vid trafikolyckor, drunkningar och liknande. Vid 
brand i byggnad skulle räddningstjänsten ha möjlighet att utföra utvändig släckning men inte 
att utföra rökdykning. Vid en sådan insats måste förstärkning inväntas. Här är 
räddningstjänsten beroende av systemet med fri inryckning och brandvärn. Som tidigare 
redovisats i rapporten kommer i snitt 7 brandmän vid larm i Tärnaby och styrkan är i 95 % av 
insatserna större än grundbemanningen. Vid sådana fall är rökdykningsfrågan inget problem. I 
de fall då ingen extra resurs kommer genom fri inryckning är räddningstjänsten i första hand 
beroende av räddningsvärn. Vid förstärkning från ett räddningsvärn i Tärnaby skulle 
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insatstiden bli densamma som i nuläget om värnet larmas samtidigt som deltidsstyrkan, 
förutsatt att någon kommer till värnet inom 5 minuter. Efter räddningsvärnet i Tärnaby är det 
räddningsvärnet i Umnäs som är närmast. Avståndet till Tärnaby gör att de skulle kunna vara 
på plats efter ca 45 minuter med 5 minuters anspänningstid inräknad. Sannolikheten att någon 
skulle överleva i en brandhärjad byggnad i 45 minuter anses väldigt liten. Dessa resurser är 
dessutom frivilliga. Varken fri inryckning eller personal i räddningsvärn är någon formell 
beredskap. Den närmsta säkra förstärkningen skulle i så fall komma från Storuman vilket är 
en sträcka på 13 mil. 

8.1.2 Insatstider och förebyggande arbete  

Räddningstjänsten är medveten om de långa insatstiderna till glesbygden. Hänsyn har tagits 
till detta genom att införskaffa den lättare släckbilen. Tidsberäkningarna visar att den kortar 
ner körtiderna ordentligt. Som beskrivet i resultatet är tiden av största vikt vid en insats och ju 
längre bort från stationen olycksplatsen är desto större betydelse har den lättare släckbilen. 
Räddningstjänsten i Storuman arbetar också mot drunkningar. Detta kan ses som ett 
förebyggande arbete även om själva olyckan inte förebyggs men genom att utbilda personal i 
fridykning ökar chanserna för den olycksdrabbade att överleva. 
 
Det förebyggande arbetet riktar sig framförallt mot farliga verksamheter i form av den 
lagstadgade tillsynen och mot företag och organisationer i form av erbjudande av utbildning. 
Något arbete ut mot allmänheten och då speciellt de som bor i områden med lång insatstid 
finns inte i dagsläget. 
 
Genom den nya skorstensfejarteknikern har både Storuman och Vilhelmina kommun fått ett 
bra förebyggande arbete mot soteldar. Även om sambandet är svårt att bevisa är det klart att 
klar och tydlig information till egensotare och en skorstensfejartekniker som utför ordentliga 
brandskyddskontroller är ett steg mot färre bränder.  

8.1.3 Jämförelse mellan Storuman och Älvdalens kommun 

Vid en jämförelse mellan Storuman och Älvdalen kommun ses vissa skillnader. I Älvdalen 
har kommunen satsat på tre stycken stationer med personal i beredskap. Detta är dock 
motiverat då Älvdalen har tre större orter medan Storuman endast två. Samtidigt kvarstår 
faktum att Älvdalen kommun blir mycket mindre beroende av frivilliga resurser i glesbygden 
och i skidområdet Idre fjäll. Under högsäsongen klarar deltidstyrkan i Idre av de flesta 
olyckor som ingår i kommunens riskbild. Detta inkluderar brand i byggnad där rökdykning 
behövs. Under lågsäsong klarar deltidsstyrkan i Idre inte rökdykning men kan få säker 
förstärkning inom ca 25 minuter.  
I fråga om insatstider har båda kommunerna insett vikten av en första insats och på liknande 
sätt löst situationen med hjälp av snabbare bilar som kräver mindre bemanning. Att denna bil i 
Älvdalen inte befinner sig på stationen under högsäsong utan att en person som har beredskap 
har den med sig är en lösning som ytterligare förkortar insatstiden. 
 
Vad gäller det förebyggande arbetet ligger räddningstjänsten i Älvdalen långt fram. Att kräva 
sprinklade stugor eller automatiskt larm till SOS är en förebyggande åtgärd som kan betyda 
skillnaden mellan liv och död då utryckningstiderna är långa. En nackdel är att det kan 
innebära fler falska automatlarm. 
 
Älvdalen har också ett bredare arbete ut mot glesbygden än vad Storuman har. Att arbeta ut 
mot allmänheten är viktigt då den enskildes ansvar ökar på grund av avstånden till 
räddningstjänst. I Älvdalen hjälper kommunen den enskilde med utbildning och övning, 
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information om räddningstjänstens tillgänglighet och erbjuder till och med hjälp vid 
byggnationer. Detta är tjänster som kan bidra till att minska bränder och olyckor men även till 
att öka den upplevda tryggheten hos invånare. Att dessutom erbjuda tillgång till och övning 
med mer avancerad släckutrustning i de mest otillgängliga byarna är ytterligare sätt att arbeta 
förebyggande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den operativa beredskapen i Storuman i dagens läge är god 
i förhållande till en liknande kommun men blir sämre vid en neddragning vilket enligt MSB:s 
tolkning av LSO inte är acceptabelt. Vad gäller det förebyggande arbetet ligger Älvdalen 
kommun längre fram och har vidtagit fler åtgärder för att förhindra olyckor och minska 
konsekvenserna i glesbygdsområden. Hur mycket förebyggande arbete som måste bedrivas är 
inte definierat i lagtext men är en viktig del i kommuner där insatstider är långa. 

8.2 Vilhelmina kommun 

8.2.1 Förmåga 

När det gäller den operativa förmågan i Vilhelmina kommun så är den liksom i Storuman 
kommun god i centralorten. Här kan grundbemanningen själv genomföra insatser både vad 
gäller trafikolycka, yttre och inre släckning vid brand i byggnad och även utföra rökdykning. 
På stationerna i Saxnäs och Dikanäs är endast 1 man i beredskap varannan vecka. Denna 
person kan själv utföra livsuppehållande åtgärder eller påbörja en första insats med yttre 
släckning vid brand i byggnad. Närmaste förstärkning är för Saxnäs stationen i Dikanäs och 
tvärtom. Detta är en sträcka på 7,6 mil vilket tar 65 minuter att köra vid 70 km/tim. Här 
kommer förstärkning i form av två eller en man beroende på vecka. Dessa kan tillsammans 
utföra losstagning vid trafikolycka och utföra en mer avancerad släckning. Dock är 
förstärkningen inte tillräcklig för rökdykning. Detta kräver ytterligare förstärkning. Här kan 
förstärkning komma från Vilhelmina vilket är en sträcka på 10,6 mil från Dikanäs och 9,2 mil 
från Saxnäs. 

8.2.2 Insatstider och förebyggande arbete 

Vilhelmina kommun har förkortat insatstiden i glesbygden kring Dikanäs och Saxnäs med 
hjälp av en spetsbil som finns hos en person i beredskap på dessa orter. Denna innehåller 
resurser för en första insats vilket är av stor betydelse. Resurserna på spetsbilen är dock 
begränsade och vid de veckor då beredskapen endast är 1 man finns ingen förstärkning i form 
av räddningsenhet från den egna stationen utan förstärkning från Saxnäs respektive Dikanäs 
måste inväntas. I Vilhelmina kommun tillämpas fri inryckning vilket gör att det ofta kommer 
fler brandmän än grundbemanningen, men detta är ingen säker resurs. 
 
Vad gäller det förebyggande arbetet så har Vilhelmina i dagsläget ett bra arbete ut mot företag 
och organisationer, och även mot elever i skolan. Dock finns inte så mycket arbete ut mot 
allmänheten. 

8.2.3 Jämförelse mellan Vilhelmina och Arvidsjaur kommun 

Beredskapen i kommunerna vad gäller personal är ganska lika sett till antalet personer som 
har jour. Det är endast uppbyggnaden av organisationen som skiljer sig. I centralorten har 
Vilhelmina 1 brandman mer i beredskap än Arvidsjaur. Sedan har de lika många totalt i 
beredskap vilket är 3 stycken. Det som skiljer är att i Vilhelmina kommun är dessa fördelade 
på två stationer medan i Arvidsjaur kommun endast på en. Detta innebär att personalen från 
stationen i Glommersträsk snabbare kan göra mer avancerade insatser än räddningspersonalen 
i Saxnäs eller Dikanäs. Men att dela upp personalen på två stationer i Vilhelmina kommun 
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leder till att en första insats och livsuppehållande åtgärder snabbare kan genomföras. Även 
fast det är fler i personalen i Glommersträsk så kan de heller inte utföra rökdykning med 
grundbesättningen utan måste antingen få förstärkning i form av beredskapsledig personal 
(vilket tidigare i rapporten diskuterats som inte tillförlitlig resurs) eller i form av personal från 
stationen i Arvidsjaur, ett avstånd på 4,6 mil vilket är ca 40 minuters körtid vid 70 km/tim. 
 
Vid en jämförelse av fordon kan ses att båda kommunerna har satsat på ett mindre snabbare 
fordon för en första insats. Vilhelminas spetsbil står dock för en snabbare insats då denna inte 
befinner på stationen utan redan finns hos en person i beredskap. Denna kan dessutom utföra 
släckinsats vilket inte kan göras med Pick-up:en i Arvidsjaurs kommun. 
 
Vid en jämförelse av det förebyggande arbetet ses en stor skillnad mellan kommunerna. 
Vilhelmina kommun har beräknat tidsavstånd till olika delar av kommunen, detta för att 
kunna arbeta mot att förbättra dessa. Detta är något som Arvidsjaur kommun inte gjort, trots 
riskerna att insatstiderna väsentligt försämrats vid omvandlingen av deltidsstationen till värn i 
Moskosel. Vilhelmina bedriver dessutom utbildning regelbundet i skolor för att förbättra 
medvetenheten om risker. 
 

8.3 Insatstider och kvantitativ analys 
Vid beräkning av insatstider till olika delar av kommunen har både Storuman kommun och 
Vilhelmina kommun använt sig av fasta siffror vad gäller hastighet och anspänningstider. För 
att bättre åskådliggöra skillnader i insatstider och dessutom ge en mer korrekt bild av dessa 
skulle en kvantitativ analys behöva göras. Det betyder att en analys görs av statistik och 
mätningar där tider sedan beräknas med detta som bakgrund. Problemet med en sådan analys 
är tillgången till indata. Mätningar över t.ex. hastighet är något som skulle behöva göras under 
olika perioder och över en längre tid för att få tillförlitiga data. En metod för kvantitativ 
analys presenteras i APPENDIX A. 
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9 Slutsats/diskussion 
Olyckshistoriken visar att både Storuman och Vilhelmina kommun har relativt få larm och är 
förskonade från allvarligare olyckor. De flesta larm är automatlarm och de olyckor som sker i 
kommunen är till största del ”vardagsolyckor” där konsekvenser för den enskilde kan vara 
stora men små för allmänheten. Statistiken visar även att båda kommunerna följer riket i 
övrigt vad gäller orsaker till brand i byggnad förutom anlagda bränder vilka dessa kommuner 
än så länge är förskonade från. 
 
Den operativa förmågan i båda de studerade kommunerna är i dagsläget lika bra eller bättre än 
med jämförda kommuner. Bemanningen skiljer sig lite åt men detta beror på orters storlek i 
kommunen och kommunens geografiska form. Storuman och Vilhelmina kommun har första-
insatsfordon som når invånare i glesbygden betydligt fortare än räddningsenheter vilket är ett 
bra sätt att öka tillgängligheten till räddningstjänst. Detta visar på att de tagit fasta på vikten 
av en första insats vad gäller alla typer av olyckor. Båda kommunerna klarar av mindre 
olyckor med den grundbemanning som finns. I centralorterna klarar grundbemanningen även 
av insatser som kräver rökdykning. Storuman kommun klarar i dagsläget även av rökdykning 
i Tärnabys räddningsområde.  
 
Vid en neddragning av styrkan i Tärnaby skulle det området bli beroende av frivilliga resurser 
i form av fri inryckning eller personal i räddningsvärn för att snabbt kunna hantera insatser 
där rökdykning behövs. Detta i två skidorter som tillsammans har 375 000 övernattningar per 
år och har två större hotell. 
 
Även i Vilhelmina kommun är beroendet av fri inryckning till viss del stort. Avstånden 
mellan stationerna gör att tiden innan räddningsenhet kan komma till platsen då bemanningen 
endast består av en man är relativt lång. Rökdykning kan inte heller påbörjas förrän personal 
från centralorten är på plats. 
 
Ingen av kommunerna avsätter några särskilda resurser då det är högsäsong för skidorterna 
och vidtar inte heller några särskilda förebyggande åtgärder. Detta är något som görs i 
Älvdalen kommun, både med avseende på förebyggande arbete och operativa insatser.  
  
Vad gäller det förebyggande arbetet i kommunen visar sig stora skillnader. Storuman och 
Vilhelmina kommun erbjuder likt både Älvdalen och Arvidsjaur kommun företag att köpa in 
utbildning. Vilhelmina och Älvdalen informerar också elever om brand och risker, vilket är 
ett viktigt steg i förebyggande av brand på grund av barns lek med eld eller anlagda bränder 
men också i syftet att lära barn hur de ska agera vid en brand. Däremot är 
jämförelsekommunen Älvdalen längre fram i arbetet ut mot glesbygden. Här jobbas aktivt 
mot allmänheten för att försöka få invånarna att själva ta ansvar för både hälsa och egendom. 
Kommunen ökar genom information och släckutbildning inte bara medvetenheten om 
brandrisker och hur invånarna själva kan förebygga dessa utan även medvetenheten om vikten 
av en första insats av dem själva med tanke på avstånden till räddningstjänst. Detta görs inte i 
samma utsträckning i Storuman och Vilhelmina kommun. Dock är det svårt att avgöra hur 
mycket förebyggande arbete ger resultat. 
 
En diskussion som kan hållas är hur kommunerna ska komma tillrätta med de 
rekryteringsproblem som finns. Vid intervjuer med räddningscheferna från de olika 
kommunerna är detta ett problem som alla delar. Om ingen som bor inom ett avstånd som gör 
att anspänningstiden 5 minuter kan hållas och är aktuell som brandman vad gäller ålder, fysik 
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med mera vill ställa upp, finns inget utrymme i lagtext för en kommun att tvinga någon. Det 
är förmodligen inte en typ av räddningstjänst som samhället vill ha heller, utan det ska bygga 
på frivillighet. En svår bedömning att göra är om ett räddningsvärn ska bedömas som resurs. 
Eftersom de som ingår i ett räddningsvärn inte har någon skyldighet att åka på larm så borde 
det inte räknas som resurs, men ska det kunna göra det i fall liknande Storumans kommun då 
beredskapen inte kan hållas? I så fall, hur motiverar Länsstyrelsen för en kommun att den inte 
får sänka beredskapen och bilda räddningsvärn på grund av besparingar men på grund av 
rekryteringsproblem? Skulle detta leda till att kommuner skyller på det istället för besparingar 
för att få sänka beredskapen? Frågan är svår och klarar kommunerna av att lösa detta själv 
eller är det en fråga för högre instans? 

10 Förslag till fortsatt arbete 
För att kunna diskutera om högsäsongen i skidorter skulle kunna kräva en högre bemanning 
skulle ett förslag vara att göra en fördjupad riskanalys. 
 
För att kunna bedöma huruvida ett förebyggande arbete i kommunen är fungerande skulle en 
metod kunna tas fram för att ta fram effektsamband mellan förebyggande arbete och ett 
minskat antal olyckor. 
 
Ytterligare ett förslag på fortsatt arbete är att göra jämförelser mellan fler kommuner. Detta 
för att åskådliggöra huruvida om det är den kommunen som har en bättre beredskap som har 
bättre än alla liknande kommuner eller om det är den med sämre beredskap som är sämre än 
alla andra. 
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APPENDIX A 
 
Kvantitativ analys 
 
Det är svårt att säga exakt hur mycket en kortare insatstid skulle betyda för möjligheten att 
t.ex. hindra ett hus från att helt brinna ner. De insatstider som Storuman kommun och 
Vilhelmina kommun tagit fram har betraktats som deterministiska (ett slags medelvärde på 
insatstid). I själva verket är den variabeln (insatstid) stokastisk i sin natur, vilket innebär att 
den beror av en rad olika faktorer. Dessa faktorer är anspänningstid, körtid och angreppstid. 
För att få total tid från att någon larmar till dess att insats kan påbörjas måste dessutom 
larmbehandlingstid inräknas. I beräkningarna över insatstiden som kommunerna gjort är dessa 
tider satt till en fast siffra. Men i verkligheten kan exempelvis hastigheten vara olika, 
beroende på trafikförhållandena, vilket skulle påverka insatstiden. T.ex. kan hastigheten 
påverkas av väglag, trafikmängd, hur fort fordonen kan köra och så vidare. För att kunna 
komma fram till en medelhastighet kan olika typer av kvantitativa analysmetoder användas. 
En kvantitativ metod baseras på datainsamling och statistisk tolkning av dessa. För att visa 
fördelar med en sådan ansats visas nedan en enkel frekvensanalys. Vid en frekvensanalys 
undersöks en händelse och vid försök räknas frekvensen upp av den händelsen. Hastighetens 
parametrar, (medelvärde, varians, fördelning), skulle kunna räknas genom att göra 
anteckningar olika tider på dygnet och olika årstider, för x antal olika körningar till olika byar 
i kommunen. Dessa tider kan föras in i ett frekvensdiagram. Utifrån detta kan beräkningar 
sedan göras t.ex. hur stor sannolikheten är att en viss hastighet hålls. Ett exempel ges: 
 
Tabell 10 Exempel på resultat av hastighetsmätningar 

Hastighet Frekvens Relativ frekvens 

68 2 0,07 

69 3 0,10 

70 3 0,10 

71 4 0,14 

72 6 0,21 

73 5 0,17 

74 3 0,10 

75 3 0,10 

 
I exemplet har medelhastigheten under räddningstjänstens insatser uppskattats. Frekvensen 
för de olika hastigheterna har sedan noterats. Tabellen ska läsas så att under 2 utryckningar 
höll de 68 km/tim och under 3 utryckningar 69 km/tim o.s.v. Den relativa frekvensen är hur 
stor del av gångerna de höll en viss hastighet i förhållande till det totala antalet mätningar. 
Om resultatet förs in i ett diagram ser det ut enligt Figur 9 och Figur 10. 
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Figur 9 Exempel på frekvens över uppmätt hastighet 
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Figur 10 Exempel på relativ frekvens 
  
 
Genom frekvensanalysen kan en medelhastighet räknas ut. Detta görs genom att multiplicera 
frekvensen för varje hastighet med den aktuella hastigheten, sedan addera ihop dessa och 
dividera med antalet mätningar,(n), d.v.s. 
 

n

frekvenshastighet ⋅∑
 

 
Detta skulle i exemplet betyda att medelhastigheten blir 71,76 km/tim. 
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Vidare kan beräkningar göras för att ta fram varians, standardavvikelse och en approximation 
av normalfördelning. Varians är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från ett 
medelvärde. Variansen beräknas med hjälp av  
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n
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där X är det enskilda mätvärdet och n är det totala antalet mätningar. Enheten på varians är 
detsamma som för mätvärdet fast i kvadrat, i detta fall (km/tim)2. Oftast används därför 
istället standardavvikelse som spridningsmått. Standardavvikelsen fås helt enkelt genom att ta 
kvadratroten ur variansen d.v.s. 
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Nu erhålls istället ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i enheten 
km/tim. 
 
Vid beräkning av varians och standardavvikelsen i det givna exemplet blir variansen S= 4,19 
(km/tim)2 och standardavvikelsen 2,05 km/tim 
 
I en normalfördelning antar ofta en variabel värden som ligger nära medelvärdet och sällan 
värden som avviker stort. Därför får normalfördelningen utseendet av en klocka. 
Normalfördelningen är resultatet av en sats inom matematisk statistik som säger att om flera 
slumpmässiga variabler adderas kommer resultatet att närma sig en normalfördelning. I ovan 
beskrivna exempel kan en approximation av normalfördelningen se ut enligt Figur 11. 
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Figur 11 Normalfördelningen i exemplet 
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Denna analys av hastighet skulle kunna göras för både en sommarperiod och en vinterperiod 
då hastigheterna förmodligen skulle skilja sig åt under dessa perioder på grund av exempelvis 
faktorn halka. 
 
Vidare kan frekvensanalys göras för varje variabel som påverkar den totala insatstiden. 
Statistik över larmbehandlingstider går att hämta från IDA. För Storuman kommun ser 
larmbehandlingstiderna ut som i Figur 12. 
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Figur 12 Diagram över larmbehandlingstider i Storuman 
 
En uträkning visar att den genomsnittliga larmbehandlingstiden är 1,5 min. 
 
Ytterligare en faktor som påverkar insatstiden är anspänningstiden. Statistik över denna går 
också att finna i IDA. Frekvensen över anspänningstiden i Storuman kommun redovisas i 
Figur 13. 
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Figur 13 Diagram över anspänningstider i Storuman kommun 
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En uträkning visar att genomsnittstiden för anspänning var 3,6 minuter. 
 
Om dessa faktorer sedan läggs ihop så fås en beräknad total medelinsatstid tillsammans med 
avståndet till olycksplatsen. Detta skulle till exempel betyda att från stationen i Tärnaby skulle 
det i genomsnitt ta 1,5 min + 3,6 min + (17/71,76)tim = 19,3 minuter till Hemavan som är 17 
km bort. 
 
Om normalfördelningen skulle användas på de övriga variablerna skulle den få en sämre 
överensstämmelse än normalfördelningen över körhastighet. Detta betyder att uppskattningen 
över total insatstid ovan är ganska grov men ändå mer exakt än att bara antaga tider. 
 
Denna kvantitativa analys skulle kunna göras för både de mindre fordonen och de större 
släckbilarna i båda kommunerna för att få ett tillförlitligt resultat i insatstidsberäkningar. 
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APPENDIX B – Intervjufrågor 
 
1. På vilka platser i kommunen finns brandstationer och brandvärn? 
 
2. Hur ser bemanningen ut på brandstationerna? 
 
3. Har ni rekryteringsproblem? 
 
4. Tillämpar ni fri inryckning? 
 
5. Har ni några specialfordon förutom den vanliga släckbilen? 
 
6. Hur ser riskbilden ut i kommunen? 
 
7. Vidtar ni speciella åtgärder vid högsäsong för skidorterna? (ej Arvidsjaur) 
 
8. Har ni gjort beräkning av insatstider i kommunen? 
 
9. Hur ser ert förebyggande arbete ut? 
  
 
 




