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Förord
Räddningstjänst i siffror är en årsrapport med beskrivande statistik om den
svenska räddningstjänstens utformning och insatser. Statistik om den
kommunala räddningstjänsten förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB och finns att tillgå från 1998 och framåt.
Utöver kommunal räddningstjänst redovisas även statlig räddningstjänst. Den
omfattar fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst, efterforskning av försvunna
personer i andra fall (än fjäll-, flyg- och sjöräddning), miljöräddningstjänst till
sjöss samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk
anläggning.
Statistiska sammanställningar på riksnivå i denna rapport ger tillsammans
med statistik på kommunal nivå en grund för målstyrning utifrån intentionerna
i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. En helhetsbild över området kan
dock inte fås om det endast betraktas ur ett räddningstjänstperspektiv. Andra
kompletterande källor kan exempelvis vara sjukvårdens skaderegistrering,
Transportstyrelsens STRADA-register eller försäkringsbranschens
skadestatistik.
MSB tillhandahåller utöver denna rapport ett antal statistiska underlag som
finns tillgängliga på www.msb.se/statistik samt i MSB:s statistikportal IDA,
ida.msb.se.
Ett tack riktas till de myndigheter och organisationer som bidragit med
underlag till rapporten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, maj 2013.
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Sammanfattning
Den kommunala räddningstjänsten utförde 90 800 räddningsinsatser under
2012. Det var en minskning jämfört med 2011 då antalet genomförda insatser
var 92 600. Den insatstyp som minskade mest var andra bränder än
byggnadsbränder och då framför allt bränder i skog och mark.
Antalet insatser till trafikolyckor har ökat varje år sedan insatsrapporten
infördes, med undantag för en viss nedgång 2011. Under 2012 fortsatte dock
ökningen och antalet insatser uppgick till 16 900, vilket är det högsta antal som
hittills noterats och som innebär en fördubbling jämfört med 1998.
Antalet räddningsinsatser till bränder i skolbyggnader och skolområden
fortsätter att minska och uppgick under 2012 till 508 stycken, varav 359 skedde
till skolbyggnader. Det var den lägsta noteringen sedan 2004, vilket till stor del
kan förklaras av en nedgång av antalet anlagda bränder.
Antalet skadade och dödade i samband med räddningsinsatser var enligt
räddningstjänstens bedömning 627 dödsfall, 3 100 svårt skadade och 14 700
lindrigt skadade. Räddningstjänsten utförde ytterligare 22 500 andra uppdrag
där den största andelen av dessa, 57 procent, utgjordes av insatser i väntan på
ambulans.
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Fakta om räddningstjänstens
insatsstatistik
Insatsrapporten
Kommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, en
skyldighet att dokumentera den myndighetsutövning som räddningstjänsten
utför i samband med olyckor som motiverat en räddningsinsats. Kommunen
ska även undersöka vad som orsakade olyckan. Dagens insatsrapport är
gemensam för alla räddningstjänster och kan även betraktas som en lägsta nivå
av en olycksundersökning.
Före 1996 hade kommunerna olika versioner av insatsrapporten. För att få en
bättre systematik och kunna ge en nationell bild av olycksutvecklingen
utarbetades en gemensam insatsrapport för alla räddningstjänster i Sverige
som infördes i januari 1996.
En reviderad insatsrapport infördes i kommunal räddningstjänst den 1 januari
2005 och liknar i stort den tidigare rapporten. De förändringar som
genomfördes var delvis anpassningar till bestämmelser om dokumentation och
olycksundersökning i enlighet med LSO samt ett förtydligande kring
räddningstjänstens ingripande.
Förändringarna i insatsrapporten 2005 innebär en risk för tidsseriebrott i
statistiken, det vill säga att förändringar i de resultat som presenteras kan ha
orsakats av bytet av insatsrapport istället för av verkliga förändringar.
Tolkningen av förändringar i insatsstatistiken för 2005 och senare, bör därför
göras med försiktighet jämfört med tidigare år.
Totalt omfattar insatsrapporten tio sidor med en huvuddel på fyra sidor.
Huvuddelen ska alltid fyllas i. Där efterfrågas grundläggande uppgifter om
händelsen som till exempel skadeplats, tidpunkt, insatta styrkor, eventuella
personskador och insatsbeskrivning i fritext. Utöver huvuddelen finns
tilläggsdelar med mer detaljerade uppgifter som ska användas vid följande
händelsetyper:

•
•
•
•
•
•

Automatlarm ej brand/gasutsläpp
Bränder i byggnader
Bränder ej i byggnader
Trafikolyckor
Drunkningsolyckor
Utsläpp av farligt ämne
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En ny insatsrapport
I början av 2011 bildade MSB rådet för erfarenhetsåterföring från kommunala
olycksundersökningar, REKO, med syfte att säkra att insamling och förmedling
av data ur kommuners olycksundersökningar håller kvalitet och motsvarar
användarnas behov. Detta som i ett led i ett arbete med att säkerställa att
insatsstatistiken uppfyller de kriterier som ställs på Sveriges officiella statistik.
När REKO tog ställning till kvaliteten i 2010 års insatsstatistik var rådets
uppfattning att tillförlitlighet var viktig men att det var ännu viktigare att
överväga statistikens relevans. Samlar vi in en del onödiga uppgifter samtidigt
som vi missar det mest väsentliga? Vad behöver vi veta egentligen? Hur kan det
samlas på lämpligast sätt? Rådet har valt att bilda en arbetsgrupp med
uppgiften att föreslå hur insatsrapporteringen kan utvecklas. I detta arbete är
det viktigt att vara medveten om att insatsrapporteringen uppfyller ett antal
syften förutom att vara datakälla för statistik. Den är till exempel oftast den
enda dokumentationen över insatsen som bevaras. Det är viktigt att en ny
utformning tar hänsyn till rapportens olika användningsområden.
Arbetsgruppen har genomfört sju regionala seminarier där företrädare för
räddningstjänster och länsstyrelser gett sin syn på förändringsbehov av
insatsrapporten. Arbetet går nu vidare med att kartlägga behov hos centrala
myndigheter och andra intressenter.
Ambitionen är att ett utkast till en reviderad utformning av insatsrapporten
presenteras i slutet av 2013 med målet att en utvecklad insatsrapportering kan
tas i bruk 2015-2016.

Kvalitetssäkring och statistikproduktion
Efter varje räddningsinsats fyller räddningsledaren eller motsvarande funktion
i en insatsrapport i elektronisk form, via ett av de tre datorstöden som den
kommunala räddningstjänsten använder sig av. Därefter skickas rapporterna in
till MSB. Inrapporteringen till MSB hanteras sedan 2011 av två olika
datorsystem.
Statistik som MSB tillhandahåller framställs på riks-, läns- och kommunnivå.
De flesta tabeller och diagram i denna årssammanställning redovisas på
riksnivå. En tabellbilaga till Räddningstjänst i siffror 2012 samt mer detaljerad
statistik om den kommunala räddningstjänstens insatser finns tillgänglig i
informationssystemet IDA, ida.msb.se.
Det gamla systemet
I det gamla systemet sker en kvalitetssäkring av insatsdata inom varje led i
statistikproduktionen. Den första sker i datorstöden. Dessa innehåller logiska
kontroller som förhindrar de vanligaste felen redan när insatsrapporten skrivs.
Därefter sammanställer räddningstjänstens statistiksamordnare insatsrapporterna och skickar en fil till MSB. Vanligtvis sker detta en gång per
månad.
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När rapporterna skickats in till MSB sker en andra kvalitetsgranskning. Om
allvarliga brister upptäcks meddelas statistiksamordnaren som får möjlighet att
kontakta rapportförfattarna om att uppgifter i rapporterna innehåller
felaktigheter som behöver korrigeras.
En slutlig kontroll av hela det föregående årets insatsdata genomförs under
första kvartalet nästkommande år. Vid behov kontaktas berörda
uppgiftslämnare för att korrigera eventuella fel. Därefter låser MSB databasen
för produktion av insatsstatistik.
Det nya systemet
Sedan januari 2011 har MSB erbjudit ett nytt och effektivare system för att ta
emot räddningstjänsternas insatsrapporter. Det nya insamlingssystemet
innebär att kvalitetsgranskningen sker i samband med att insatsrapporten
skrivs. När en insatsrapport sparas i det lokala datorstödet skickas den iväg till
en webbtjänst hos MSB som granskar rapporten och returnerar eventuella
brister.
Det möjliggör för räddningsledaren eller motsvarande att kunna rätta
rapporten direkt vid inmatningen. Räddningstjänstens statistiksamordnare
slipper förfarandet med den månadsvisa sammanställningen av rapporterna
samt hanteringen av de kvalitetsbrister som upptäcks när MSB kontrollerar
filen. Genom det nya systemet har kvaliteten förbättrats och MSB kan
producera preliminär statistik. Vid utgivningen av Räddningstjänst i siffror
2012 hade 129 av landets 290 kommuner gått över till det nya systemet. Målet
är att alla kommuner ska ha gått över innan 2015.
Bortfall
Under 2011 genomförde MSB ett omfattande kvalitetsarbete av statistiken från
räddningstjänstens insatser för perioden 1996-2011. Variationer i siffror kan
därför förekomma vid jämförelser med tidigare publiceringar. Statistiken från
åren 1996–1997 har plockats bort på grund av brister i kvaliteten.
Sedan 2003 är underlaget från landets kommuner inte helt komplett. En
bidragande orsak till bortfallet är att myndigheten av kostnadsskäl inte längre
tar emot insatsrapporter i pappersformat. I tabell 1 redovisas vilka kommuner
som inte har lämnat in insatsrapporter respektive år. Bortfallet är en brist, men
motsvarar uppskattningsvis endast två promille av den totala mängden insatser
och påverkar därför inte den nationella statistiken nämnvärt.
2005
Bjurholm
Lycksele
Malå
Vännäs
Ydre

2006
Båstad
Lycksele
Malå
Vansbro
Ydre

2007
Lycksele
Malå
Vansbro
Ydre

2008
Lycksele
Malå
Ydre

2009
Lycksele
Malå
Ydre

2010
Aneby
Lycksele
Malå

2011
Lycksele
Malå

Tabell 1. Kommuner som inte har lämnat in insatsrapporter till MSB,
2005-2012.
Källa: MSB.

2012
Aneby
Lycksele
Malå
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Statistikens innehåll och användning
Insatsstatistiken fångar alla typer av händelser som uppfyllt de fyra kriterierna
för räddningstjänst enligt LSO, vilket innebär behovet av ett snabbt ingripande,
det hotade intressets värde, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i
övrigt. Den omfattar därmed avsiktliga händelser som exempelvis anlagda
bränder eller suicidförsök. De uppdrag som rapporterats in som annat
uppdrag räknas inte som räddningstjänst enligt LSO och redovisas därför
separat i avsnittet Uppdrag utöver räddningstjänst.
Statistiken skildrar ett räddningstjänstperspektiv vilket inte ger en helhetsbild
av ett problemområde. Det är många olyckor som aldrig hanteras av
räddningstjänsten. Ett exempel på detta är bostadsbränder, där minst
varannan bostadsbrand inte leder till en insats från räddningstjänsten1. Därför
måste insatsstatistiken kompletteras med andra informationskällor för att ge
en mer heltäckande bild.
Insatsstatistiken är en viktig del av uppföljningen av LSO på nationell, regional
och lokal nivå. Lokalt används statistiken bland annat som underlag till
kommunala handlingsprogram samt till planering och uppföljning av det
förebyggande arbetet. Nationellt används statistiken till att ge en bild av
olycksutvecklingen i Sverige samt för att visa trender som inte är möjligt att se
på kommunal nivå. Exempel på detta är dödsbränder och skolbränder. Utöver
dessa användningsområden finns ett antal aktörer såsom forskare, media,
försäkringsbolag samt andra privata aktörer inom säkerhetsbranschen som
använder uppgifter från insatsstatistiken.

Resultat från en enkätundersökning från 2008, Hur vanligt är det med olyckor
kring olyckors frekvens baserat på svar från 20 000 individer.
1
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Den kommunala
räddningstjänstens insatser
Under 2012 genomförde räddningstjänsten 90 800 räddningsinsatser, vilket
var en minskning jämfört med 2011 då 92 600 insatser rapporterades. De
senaste sex åren har dock antalet räddningsinsatser legat över genomsnittet om
90 700 insatser för perioden 2000-2012.

Vilka räddningsinsatser är vanligast?
Det var endast drygt hälften av de 90 800 räddningsinsatser som orsakades av
inträffade olyckor eller tillbud till olyckor. Larm utan tillbud utgjorde
tillsammans 46 procent av alla insatser. Vanligast bland larm utan tillbud var
automatlarm som inte berodde på brand eller gasutsläpp.
Störst kategori bland larmen till tillbud eller olyckor var trafikolyckor som stod
för 19 procent, följt av brand ej i byggnad 13 procent, och brand i byggnad 11
procent. I diagram 1 visas fördelningen av insatser till olika händelsetyper
under 2012.

Händelsetyp
Automatlarm ej brand
Trafikolycka
Brand ej i byggnad
Brand i byggnad
Förmodad/falsklarm brand
Utsläpp av farligt ämne
Förmodad/falsklarm räddning
Drunkning/-tillbud
Övrig räddning
0%

5%

Olycka/tillbud

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Larm utan tillbud

Diagram 1. Andel räddningsinsatser efter händelsetyp, 2012.
Källa: MSB.

När inträffar olyckor?
Olyckor inträffar med varierande frekvens beroende på årstid och tid på
dygnet. Flest insatser till brand ej i byggnad inträffade under april-juli med
flest insatser i maj månad. Den största delen kan förklaras av bränder i skog
och mark. Särskilt vanlig är förekomsten av gräsbränder på våren som ofta sker
i samband med eldning av gräs och annat. Antalet insatser till bränder i
byggnader var som högst under vintermånaderna med flest insatser i december
månad. Detta kan i stor utsträckning förklaras av att antalet soteldar ökar
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under de kalla månaderna. Diagram 2 illustrerar hur de vanligaste
händelsetyperna fördelade sig över månaderna under 2012.

Antal insatser
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Brand i byggnader

Maj

Jun

Jul

Aug

Brand ej i byggnader

Sep

Okt

Nov

Dec

Trafikolyckor

Diagram 2. Antal räddningsinsatser efter händelsetyp och månad, 2012.
Källa: MSB.

Antalet insatser varierar också efter dygnets timmar. Flest sker naturligt nog
under dagtid när människor är som mest aktiva. Under 2012 inträffade hälften
av insatserna mellan klockan 07-17, med en högsta notering mellan klockan 1617. Lägst antal insatser genomfördes under de tidiga morgontimmarna. I
diagram 3 visas dygnsfördelningen av insatser till bränder och trafikolyckor.
Flest insatser till trafikolyckor skedde mellan klockan 15-18 med en tydlig topp
mellan klockan 16-17. Till byggnadsbränder skedde flest insatser mellan
klockan 16-21, med en topp mellan klockan 17-18. Övriga bränder skedde
framförallt under sen eftermiddag/kväll.

Antal insatser
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Brand i byggnader

Brand ej i byggnader

Trafikolyckor

Diagram 3. Antal räddningsinsatser efter händelsetyp och timme, 2012.
Källa: MSB.
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Skadeomfattning
Antalet insatser ger ingen information om hur allvarliga eller omfattande
olyckorna är. En indikation på graden av allvarlighet är hur många personer
som omkommit eller skadats samt uppkomna egendoms- eller miljöskador.
Ytterligare en indikation är hur mycket resurser i form av material och personal
som räddningsinsatsen krävde. Skadeomfattningen är ofta mycket svår att
bedöma när insatsrapporten fylls i och insatsstatistiken ger därför en
ofullständig bild över olyckornas konsekvenser.
Antal dödsfall
Statistiken över personskador grundar sig på räddningsledarens bedömning av
de skador som inträffat i samband med händelser som motiverat en
räddningsinsats. Ett dödsfall redovisas endast om räddningsledaren med
säkerhet kunnat fastställa detta vid ifyllandet av insatsrapporten. Det är ofta
svårt att fastställa i praktiken, vilket kan medföra en underskattning av antalet
döda och en överskattning av antalet svårt skadade. Även gränsdragningen
mellan svårt och lindrigt skadade kan vara svår.
Under 2012 rapporterades drygt 620 dödsfall i samband med
räddningsinsatser vilket var en ökning jämfört med 2011. I diagram 4 redovisas
antalet rapporterade dödsfall efter händelsetyp under perioden 2000-2012.
Nödställd person lades till som händelsetyp i insatsrapporten 2005 och visas
därför för åren 2005-2012.

Antal döda
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Trafikolycka

Brand

Drunkning

Nödställd person

Övrigt

Diagram 4. Antal döda efter händelsetyp, 2000-2012.
Källa: MSB.

Den händelsetyp där flest antal dödsfall rapporterades under 2012 var
trafikolyckor som stod för över hälften av det totala antalet döda som
rapporterades i samband med räddningsinsatser. Under 2012 rapporterades
323 dödsfall vid trafikolyckor vilket var en ökning med åtta procent jämfört
med 2011. Antalet döda i bränder ökade enligt insatsstatistiken också jämfört
med 2011 från 94 till 107 personer. Däremot minskade antalet drunknade från
93 personer 2011 till 79 personer 2012. Sett till antalet döda per 100 insatser
för respektive händelsetyp var det flest döda i samband med drunkningsolyckor
där räddningstjänsten rapporterade 23 döda per 100 drunkningsinsatser.

14

Första hjälpen vid räddningsinsatser
Vid en del insatser måste räddningstjänsten vidta första hjälpen-åtgärder för
att förebygga eller begränsa personskador. Åtgärderna omfattar till exempel
psykiskt stöd och förebyggande av skadechock. Vissa räddningstjänster har
dessutom avtal med landstinget om att få utföra syrgasbehandling eller
defibrillering. Under 2012 omhändertogs 12 600 personer för akuta skador av
räddningstjänsten vilket var en liten ökning jämfört med 2011.
I diagram 5 redovisas andelen första hjälpen-åtgärder utförda av
räddningstjänsten under 2012. Den vanligaste åtgärden var psykiskt stöd samt
fixering av nacke eller rygg vilket utfördes på 33 procent respektive 32 procent
av de omhändertagna personerna. De åtgärder som därutöver var vanligast var
förebyggande av skadechock samt syrgasbehandling.
Vid bränder var de vanligaste första hjälpen-åtgärderna psykiskt stöd och
syrgasbehandling som utfördes på 45 procent respektive 32 procent av de
omhändertagna personerna. För trafikolyckor var fixering av nacke eller rygg
vanligast förekommande, med 47 procent av de omhändertagna. Därefter kom
psykiskt stöd 42 procent och förebyggande skadechock 20 procent.
I avsnittet Uppdrag utöver räddningstjänst redovisas insatser som skett till
rena sjukvårdsuppdrag samt vilka första hjälpen-åtgärder som vidtagits.

Första hjälpen-åtgärder
3%

2% 4%

5%

Psykiskt stöd
33%

7%

Fixering nacke/rygg
Förebyggande skadechock
Syrgasbehandling
Fri luftväg

14%

Stoppa blödning
Fixering arm/benskada
Övrigt
32%

Diagram 5. Andel första hjälpen-åtgärder vid räddningsinsatser, 2012.
Källa: MSB.
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Bränder
Under 2012 genomförde räddningstjänsten 22 650 insatser till bränder och
brandtillbud. Av dessa var 10 400 bränder i byggnader och 12 250 andra
bränder så som bränder i skog, mark, personbilar och avfallsbehållare som
tillsammans rapporterats in som brand ej i byggnad. Bränder i byggnader
ökade med drygt en procent under 2012 jämfört med 2011, men för bränder i
annat än byggnader så minskade antalet insatser med 2 300 stycken till 12 250
vilket var den lägsta noteringen under 2000-talet. Det motsvarar en minskning
med 16 procent från 2011.

Bränder i byggnader
Brand i byggnad innefattar såväl bostadsbränder som bränder i allmänna
byggnader, industribyggnader och andra byggnader som till exempel
parkeringshus, tunnlar och byggarbetsplatser. Det genomsnittliga antalet
insatser till brand i byggnad för perioden 2000-2012 uppgick till drygt 10 700
bränder per år. I diagram 6 visas fördelningen av bränder för varje
byggnadsgrupp för de räddningsinsatser till bränder i byggnader som utfördes
under 2012.
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Diagram 6. Andel räddningsinsatser till bränder i byggnader efter
byggnadsgrupp, 2012.
Källa: MSB.

Räddningstjänstens åtgärder vid byggnadsbränder
Vid mer än hälften av byggnadsbränderna använde räddningstjänsten IRteknik/värmekamera. Brandgasventilation genomfördes vid fyra av tio bränder.
Invändig släckning och rökdykning för egendomsskydd utfördes vid en av fyra
bränder. Rökdykning i livräddande syfte utfördes endast vid fem procent av
insatserna.
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Diagram 7. Räddningstjänstens åtgärder vid byggnadsbränder, 2012.
Källa: MSB.

Jämfört med 2011 så är utvecklingen oförändrad men vid en jämförelse med
2005 går det att se en del skillnader i räddningstjänstens åtgärder. I diagram 8
visas räddningstjänstens åtgärder för åren 2005 och 2012. Främst är det
användningen av IR-teknik/värmekamera som har ökat. Här inkluderas både
användandandet av värmekamera för inspektion och rökdykning.
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Diagram 8. Räddningstjänstens åtgärder vid byggnadsbränder,
2005 och 2012.
Källa: MSB.
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Bränder i bostäder
I kategorin bostäder ingår rad-/par-/kedjehus, villor, flerbostadshus och
fritidshus. Under 2012 genomfördes 6 150 insatser till bostäder vilket var en
ökning med fyra procent jämfört med 2011. Mer än 90 procent av insatserna till
bränder i bostäder skedde till villor och flerbostadshus.
Om hänsyn tas till bostadsbeståndet för respektive boendetyp visar
utvecklingen på en mindre uppgång. Flest insatser sker sedan 2001 till småhus,
dit villor och rad-/par-/kedjehus räknas. I diagram 9 visas antalet bränder i
bostäder per 1 000 lägenheter för småhus och flerbostadshus.
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Diagram 9. Antal räddningsinsatser till bränder i bostäder per 1 000
lägenheter, 2000-2012.
Källa: MSB, SCB: Bostadsbestånd (kalkylerat).

Varför brinner bostäder?
Orsaken till att bostäder brinner ser väldigt olika ut för villor och
flerbostadshus. Under 2012 var den vanligaste brandorsaken vid bränder i
flerbostadshus glömd spis som orsakade 34 procent av bränderna. I villor var
soteld den vanligaste brandorsaken och stod för 31 procent av bränderna.
Anlagda bränder var vanligare i flerbostadshus än i villor och förekom vid 13
respektive två procent. Detsamma gäller för rökningsrelaterade bränder, som
stod för sex procent av bränderna i flerbostadshus men bara en procent för
bränder i villor. Tekniskt fel rapporterades vid 13 procent av villabränderna och
vid åtta procent av bränderna i flerbostadshus. I omkring en femtedel av
bostadsbränderna är brandorsaken okänd.

18

Brandorsak
Glömd spis
Soteld
Tekniskt fel
Anlagd med uppsåt
Värmeöverföring
Rökning
Levande ljus
Övrig brandorsak
Okänd
0%

5%

10%
Villa

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Flerbostadshus

Diagram 10. Andel bränder per brandorsak i villa respektive flerbostadshus,
2012.
Källa: MSB.

Merparten av alla bostadsbränder begränsas till startföremålet. I diagram 11
visas hur stor andel av bränder i villa respektive flerbostadshus som spred sig
utanför startföremålet för de vanligaste orsakerna. Observera att för
brandorsaken soteld räknas skorstenen som startföremål. För bränder med
spridning står soteld för tre procent av bränderna i villor och inga av bränderna
i flerbostadshus.
För en tredjedel av bostadsbränderna med spridning utanför startföremålet var
brandorsaken okänd. Andelen okända brandorsaker ökar vid mer omfattande
bränder eftersom det är då svårare att klarlägga orsaken.
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Diagram 11. Andel bränder per brandorsak i villor och flerbostadshus släckta
utanför startföremålet, 2012.
Källa: MSB.
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Bränder i allmänna byggnader
Under 2012 uppgick antalet räddningsinsatser till bränder i allmänna
byggnader till 2 020 stycken vilket var något lägre än 2011. Antalet insatser till
bränder i allmänna byggnader var relativt konstant fram till och med 2004 med
cirka 1 800 bränder per år, men har sedan dess ökat och ligger sedan 2005 på
ungefär 2 150 bränder årligen. Till allmänna byggnader räknas 19 olika
byggnadstyper. Av dessa är de mest drabbade skolor, åldringsvård och
handelslokaler. Bränder i dessa presenteras närmare i diagram 12.
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Diagram 12. Antal räddningsinsatser till bränder i skolor, åldringsvård och
handel, 2000-2012.
Källa: MSB.

Varför brinner allmänna byggnader?
Den vanligaste orsaken till att allmänna byggnader brinner är att branden har
anlagts med uppsåt. Dessa typer av bränder representerar i genomsnitt en
fjärdedel av alla insatser till bränder i allmänna byggnader. Under 2012
uppgick andelen anlagda bränder till 22 procent, oförändrat från 2011.
Tekniskt fel orsakade 17 procent av insatserna och glömd spis 16 procent. I
diagram 13 redovisas andelen räddningsinsatser till allmänna byggnader efter
brandorsak för 2012.
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Diagram 13. Andel räddningsinsatser till bränder i allmänna byggnader efter
brandorsak, 2012.
Källa: MSB.

Det är stor variation på brandorsakerna för de tre största kategorierna skola,
åldringsvård och handel. Under 2012 var fyra av tio insatser till bränder i
åldringsvården orsakade av glömd spis. Den näst vanligaste orsaken var
tekniskt fel som låg bakom elva procent av bränderna. Inom handel
dominerade tekniskt fel med 30 procent, följt av anlagd med uppsåt på 18
procent. I skolor var 45 procent av bränderna anlagda, medan tekniskt fel
angavs ligga bakom 14 procent av skolbränderna.
Bränder i skolor har minskat de senaste åren. Under 2012 gjorde räddningstjänsten 508 insatser mot bränder i skolbyggnader och skolområden, vilket var
det lägsta antalet sedan 2004. Sedan 2008, då 787 insatser gjordes, har antalet
bränder i skolor minskat med 35 procent. Jämfört med 2011 så minskade
antalet bränder med 24 stycken vilket motsvarar en minskning med fem
procent.

Bränder i industrier
Antalet insatser till bränder i industribyggnader 2012 var 1 080 stycken, vilket
var en minskning med knappt en procent jämfört med 2011. I gruppen
industrier ingår tio industrityper.
Flest antal insatser under 2012 skedde till metall- och maskinindustrin. Med
hänsyn taget till antalet taxeringsenheter var förekomsten av bränder dock
vanligast i kemisk industri som hade högst antal insatser per 1 000
taxeringsenheter.
I diagram 14 visas antal räddningsinsatser i förhållande till antalet
taxeringsenheter för de fem industrityper dit flest insatser sker. Notera att en
taxeringsenhet kan bestå av en till flera byggnader och säger därför inte något
om verksamhetens omfattning. Uppgifterna bör därför tolkas med det i åtanke.
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Diagram 14. Antal räddningsinsatser till bränder i industrier per 1 000
taxeringsenheter, 2000-2012.
Källa: MSB, SCB: Rikets fastigheter 2012.

Varför brinner industrier?
Den vanligaste orsaken till att industrier brinner är tekniskt fel. Under 2012
utgjorde dessa typer av bränder 21 procent av insatserna. Värmeöverföring stod
för 16 procent följt av friktion med 13 procent. Vid knappt en femtedel av
bränderna var brandorsaken okänd. I diagram 15 redovisas brandorsaken till
industribränder som räddningstjänsten larmades till under 2012.
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Diagram 15. Andel räddningsinsatser till bränder i industrier per brandorsak,
2012.
Källa: MSB.
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Bränder i skog och mark
Bränder i skog och mark är till stor del väderberoende och varierar därför
kraftigt från år till år. Under 2012 minskade antalet insatser till bränder i skog
och mark med nästan 40 procent jämfört med 2011 och var det lägsta antalet
under 2000-talet. Bränder i skog och mark stod under 2012 för 18 procent av
de bränder som inte berörde byggnader.
Brandorsaken för bränder i skog och mark var okänd vid tre av tio insatser. Av
de kända brandorsakerna var eldning av annat än gräs den vanligaste orsaken
och låg bakom 14 procent av bränderna. Anlagd med uppsåt och eldning av
gräs var orsakerna till tretton respektive tio procent av bränder i skog och
mark.
Under 2012 inträffade två tredjedelar av bränderna i skog och mark under
vårmånaderna mars till maj. Totalt 29 procent av bränderna under
vårmånaderna orsakades av eldning av gräs och annat än gräs, jämfört med
resterande året där eldning låg bakom 17 procent av bränderna. I diagram 16
visas andelen bränder i skog och mark per månad under 2012.
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Diagram 16. Andel räddningsinsatser till bränder i skog och mark per månad,
2012.
Källa: MSB.

Diagram 17 visar hur räddningsinsatserna till bränder i skog och mark fördelats
mellan produktiv skogsmark inklusive hygge, annan trädbevuxen mark och ej
trädbevuxen mark för perioden 2000-2012. Under 2012 skedde 62 procent av
insatserna till ej trädbevuxen mark, 30 procent till annan trädbevuxen mark
och åtta procent till produktiv skogsmark. Observera att en och samma brand
kan drabba flera marktyper.
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Diagram 17. Antal räddningsinsatser till bränder i skog och mark per
marktyp, 2000-2012.
Källa: MSB.

Vid varje insats till bränder i skog och mark gör räddningsledaren en
uppskattning av hur stor yta som brinner vid räddningstjänstens ankomst samt
hur mycket som har brunnit av när insatsen avslutats. Data över avbrunnen
areal kan användas som en indikation på brandens omfattning. Diagram 18
visar räddningstjänsternas uppskattning av arealen som bränts av vid bränder i
skog och mark per marktyp mellan 2000 och 2012. Under 2012 omfattade
bränder i ej trädbevuxen mark 60 procent av den totala avbrända arealen,
medan produktiv skogsmark stod för 23 procent och annan trädbevuxen mark
18 procent. Uppskattningsvis 483 hektar skog och mark brann under 2012,
vilket var en minskning från 945 hektar under 2011.
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Diagram 18. Uppskattad avbränd areal i hektar vid räddningsinsatser till
bränder i skog och mark per marktyp, 2000-2012.
Källa: MSB.
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Övriga bränder
I diagram 19 visas antalet bränder för vägfordon och avfallsbehållare. Ett
problem som särskilt utmärker sig för gruppen vägfordon och avfallsbehållare
är anlagda bränder. Under 2012 var nästan hälften av bränderna i
avfallsbehållare och tre av tio bränder i vägfordon anlagda. Uppgången för
övrigt mellan 2005 och 2009 var främst i brandobjekt som klassats som annat
i insatsrapporten.
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Diagram 19. Antal räddningsinsatser till övriga bränder än bränder i
byggnader, skog och mark per brandobjekt, 2000-2012.
Källa: MSB.

Skador till följd av bränder
Personskador och dödsfall vid bränder
Bränder orsakar varje år personskador och dödsfall. I de fall räddningstjänsten
larmas till branden gör de en preliminär bedömning av brandens effekter på
personer utifrån kategorierna omkommen, svårt skadad och lindrigt skadad.
Dessa uppgifter bygger inte på någon medicinsk diagnos utan utgår från
räddningsledarens tidiga bedömning på brandplatsen. Svårt skadad definieras
som person som bedöms behöva bli inlagd på sjukhus medan lindrigt skadad
innebär personskador som bedöms kan behandlas på plats eller på
akutmottagning utan att personen behöver bli inlagd på sjukhus.
Ett antal bränder som leder till personskador och dödsfall inträffar också varje
år utan att räddningstjänsten larmas eller får kännedom om dessa. Uppgifter
om dödsfall på grund av brand finns även i Dödsorsaksregistret hos
Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverkets databas, Rättsbase. Uppgifter om
personskador på grund av brand för de som blir intagna på sjukhus finns i
Socialstyrelsens Patientregister.
Uppgifter om personskador och dödsfall från insatsrapporter
Under 2012 redovisades 1 126 personer som lindrigt skadade, 183 personer
som svårt skadade och 107 personer som omkomna vid brand i statistiken från
räddningstjänstens insatser. Enligt en studie från 2012 som Uppsala universitet
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har genomfört i samverkan MSB, visar det sig att uppgifter från
insatsrapporterna överensstämmer dåligt med de medicinska bedömningarna
av personskador2. Enligt studien underskattar räddningstjänsten hur många
som skadas svårt i samband med brand. Andra slutsatser från studien är att
kunskapen om omfattning och typ av icke dödliga personskador vid bränder är
bristfällig och behöver förbättras. En viktig slutsats från studien är att
registrering av skadades personnummer i samband med insatsen torde krävas
för att åstadkomma en nödvändig matchning med hälso- och sjukvårdens
register.
Nationell dödsbrandsstatistik
MSB ansvarar för en särskild databas för alla bränder där personer omkommer
till följd av brand. Uppgifter om bränderna, de omkomna personerna samt
övriga omständigheter samlas systematiskt in från räddningstjänster,
polismyndigheter, Rättsmedicinalverket, Trafikverket samt sjukvården. Även
uppgifter från media ligger till grund för att få kännedom om inträffade
dödsbränder. Kriterierna för branddöd innebär att en person ska omkomma till
följd av skador från brand eller explosionsartad förbränning. Dödsfallet ska ha
ägt rum inom 30 dagar efter branden. Det räknas som dödsbrand oavsett om
branden uppstått avsiktligt eller genom olyckshändelse.
MSB bedömer att insamlingen av uppgifter kring dödsbränder i boendemiljöer
är relativt heltäckande medan det kan förekomma visst bortfall för
dödsbränder utomhus, i fordon och för händelser där personen avlider på
sjukhus en tid efter branden.
Under 2012 omkom 103 personer i 90 bränder. I nio av tio bränder var det en
person som omkom. Antalet omkomna var lägre än genomsnittet för perioden
2000-2012, då 127 personer i genomsnitt har dött varje år till följd av brand. I
diagram 20 presenteras hur antalet döda och antalet dödsbränder har varierat
över tid. Under senare år har MSB genomfört ett kvalitetsarbete av data för
perioden 1997-20073. Granskningen visade att den tidigare insamlingen
underskattade problemet med döda i bränder. Särskilt stort var bortfallet för
suicid och händelser med brand i samband med trafikolyckor. Genom
kvalitetsarbetet har en tillförlitlig datamängd byggts upp för perioden 19992007. Datainsamlingen efter 2007 har förbättrats avsevärt. Den främsta
orsaken är att det samarbete som finns med olika uppgiftslämnare har
systematiserats.

Bodin, M., Huss., F. (2012): Svåra skador och dödsfall till följd av brand. ISBN
978-91-7383-261-8. MSB:s publikationsnummer MSB441.
3 Jonsson, A., Bergqvist, A. (2012): Dödsbränder i Sverige. Kvalitetsgranskning av
MSB:s dödsbrandsdatabas. ISBN 978-91-7383-190-1. MSB:s publikationsnummer
MSB 348-11.
2
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Diagram 20. Antal döda i bränder respektive antal dödsbränder, 2000-2012.
Källa: MSB: Dödsbränder i Sverige. Kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas
(2000-2007) och Dödsbrandsdatabasen (2008-2012).

Över hälften av alla dödsbränder under perioden 2009-2012 inträffade under
fredag-söndag. I diagram 21 redovisas andelen dödsbränder per veckodag.
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Diagram 21. Andel dödsbränder per veckodag, 2009-2012.
Källa: MSB: Dödsbrandsdatabasen.

Risken att dö vid en brand visar tydliga skillnader beroende på en individs
ålder och kön, boendeform och miljö. Överlag visar män på en högre risk än
kvinnor och äldre en högre risk än yngre att dö vid en brand. Sett över
tidsperioden 2009-2012 har män cirka 85 procents högre risk än kvinnor. För
vissa åldergrupper är skillnaderna betydligt större.
I diagram 22 presenteras antal döda per 100 000 invånare för kvinnor och män
i olika åldersgrupper. Det framgår att antal döda per 100 000 invånare stiger
med ökad ålder samt att män genomgående har en högre risk än kvinnor att dö
i bränder.
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Diagram 22. Antal döda i bränder per 100 000 invånare fördelat på kön och
åldersgrupp, 2009-2012.
Källa: MSB: Dödsbrandsdatabasen.

I diagram 23 visas antalet döda i bränder per 100 000 invånare per
kommungrupp för perioden 2009-2012. Det visar sig att det finns stora
observerade skillnader mellan kommungrupperna. Jämfört med
riksgenomsnittet är risken att dö i en brand mer än dubbelt stor i
glesbygdskommunerna. I storstäder, större städer och förortskommuner till
storstäderna är risken halverad jämfört med riksgenomsnittet. För en
förteckning över kommungrupperna och vilka kommuner som hör till vilken
kommungrupp, se bilaga 1.
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Diagram 23. Antal döda i bränder per 100 000 invånare fördelat på
kommungrupp, 2009-2012.
Källa: MSB: Dödsbrandsdatabasen, SCB: Befolkningsstatistik.

Dödsbränder hänger ofta starkt samman med berusning av alkohol, nedsatt
fysisk eller psykisk förmåga, sjukdom och ensamhet. Under 2012 var det 56
personer som var 65 år eller äldre som omkom i bränder. Vanligtvis brukar den
siffran ligga på 45-50 personer per år. Tre av fyra av de som omkom i brand
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under 2012 avled innan räddningstjänsten kom till brandplatsen. Drygt tio
procent dog på sjukhus.
I en tidigare studie om vilka faktorer som påverkar risken att dö i en brand
användes data för åren 1992-2002 från Socialstyrelsens dödsorsaksregister
tillsammans med data från andra register4. I studien framkom att döda i
bränder domineras av ensamstående. Två av tre personer som omkom var
ensamstående. En annan faktor som påverkar risken är alkohol. Hos 40
procent av de omkomna observerades fynd av alkohol. I åldersgruppen 45-64
år var siffran för män 70 procent och för kvinnor nästan 60 procent.
Rökning är fortfarande den vanligaste kända brandorsaken vid dödsbränder.
Ett vanligt förlopp är att personen som röker tappar den glödande cigaretten i
kläderna, sängen eller soffan. Detta kan ske i samband med att personen råkar
somna eller är påverkad av alkohol eller på annat sätt oförmögen att
kontrollera cigaretten. Nedsatt rörelseförmåga kan även leda till att en rökare
kommer emot kläder eller hår med en brinnande tändsticka eller tändare i
samband med att cigaretten ska tändas. Tappad glöd från en cigarett eller
felaktig hantering av aska och fimpar kan också leda till brand.
Sedan november 2011 får endast cigaretter säljas som har egenskaper som
innebär att cigaretten slocknar snabbare när ingen längre drar några bloss.
Dessa brukar kallas ”självslocknande cigaretter” och är tänkta att slockna om
man tappar eller somnar ifrån en glödande cigarett. Ett viktigt syfte med dessa
nya typer av cigaretter är att minska dödsbränderna. Dock visar statitistiken för
2012 inte någon nedgång i antalet branddöda där brandorsaken kunnat
fastställas till rökningsrelaterad. 20 personer dog förra året i
rökningsrelaterade bränder och detta är samma nivå som tidigare år. Det
statistiska underlaget är dock alltför litet för att det ska gå att dra några
slutsatser kring effekten av de så kallade självslocknande cigaretterna.
Exempel på dödsbränder
”En 83-årig kvinna som är lite sjuklig och har svårt att gå vaknar tidigt en
sommarmorgon. Hon går in i vardagsrummet i lägenheten och tänder en
golvlampa. Kvinnan ramlar och drar i fallet med sig lampan. Lampan som nu
ligger på golvet, avger kraftig värme som påverkar brännbart material på
golvet. Materialet och värmen orsakar rökutveckling och brandvarnaren i
hallen börjar tjuta. Kvinnan kan inte ta sig upp på egen hand och misslyckas
även med att larma hemtjänsten, grannar eller släktningar. Klockan är nu
omkring fem på morgonen och några grannar hör brandvarnaren men
reagerar inte direkt på vad som händer. Branden i kvinnans lägenhet
utvecklas långsamt och först när några av grannarna är på väg till jobbet
strax efter klockan sex märker de röklukt i trapphuset och förstår att det är en
brandvarnare som fortfarande tjuter. Grannarna larmar räddningstjänsten
på 112 och försöker sedan ta sig in i lägenheten för att hjälpa kvinnan men
Schyllander, J. (red), Andersson, R., Melinder, K. (2006): Säkerhetens
bestämningsfaktorer. Inblickar i riskutvecklingens drivkrafter. ISBN 987-91-7253320-2.
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lyckas inte med detta. De ser dock genom fönstret att det brinner i
vardagsrummet. När räddningstjänsten kommer fram bryter de upp dörren
och går in med rökdykare. Snart hittar de kvinnan som ligger nedanför
vardagsrumsfönstret. Hon är svårt brännskadad men lever. Kvinnan förs
med ambulans till sjukhus men avlider några timmar senare av sina skador.”
”En gammal man som bor i ett äldre hus på landet saknas. Anhöriga brukar
ha telefonkontakt med honom nästan varje dag. Nu har det gått över ett dygn
och han svarar inte på telefon. De anhöriga kontaktar närmaste granne som
beger sig till huset. Den gamle mannens hus ligger avsides och kan inte ses
från några andra hus. När grannen kommer fram är huset borta! Kvar är
skorstenen och en glödande kolhög. Räddningstjänsten larmas men de kan
inte göra någonting för att rädda mannen eller huset. Den saknade mannen
kan inte hittas. Dagen efter hittar kriminalteknikerna brända tänder och ben,
som sedan kan identifieras komma från mannen. Brandorsaken kan aldrig
fastställas. Klart är att mannen eldade med ved i en köksspis, han hade ett
elelement, det var minusgrader ute och han hade både brandsläckare och
brandvarnare. Det är oklart om brandvarnaren fungerade. Resterna av
kroppen påträffades en meter från ytterdörren och troligen hade mannen
uppmärksammat branden och var på väg ut.”
Egendomsskador
Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation, producerar
statistik över skador och skadekostnader som uppstått i samband med bränder.
Statistiken baseras på uppgifter som lämnats från de försäkringsbolag som
medverkar i Svensk Försäkring och har ingen direkt koppling till
räddningstjänstens insatsstatistik. Ett 40-tal försäkringsföretag ingår i Svensk
Försäkring, tillsammans svarar de för mer än 90 procent av
försäkringsmarknaden.
I den så kallade B1-statistiken redovisas antalet inträffade skador för olika
försäkringsbranscher utifrån brandstiftare, det vill säga brandorsak, och
skadeplats. Statistiken omfattar ersättningsberättigade skador som faller in
under brandmomentet i försäkringen. Observera att ungefär var tredje
händelse som klassificeras som brandskada har inte lett till en brand.
Merparten av alla skador som uppstått till följd av blixtnedslag eller annan
överspänning leder inte till en brand. Dessa särredovisas i B1-statistiken som
maskin- eller apparatskador. De redovisas som den övre delen av respektive
stapel i diagram 24. Siffror för 2012 fanns inte att tillgå vid utgivningen av
Räddningstjänst i siffror 2012.
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Antal inträffade brandskador
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Diagram 24. Antal inträffade brandskador, 2001-2011.
Källa: Svensk Försäkring: B1-statistiken, bearbetad av MSB.

I diagram 25 presenteras försäkringsbolagens skadebelopp till följd av brand
2000-2011. Siffrorna har justerats för inflation under perioden. Siffror för 2012
fanns inte vid utgivningen av Räddningstjänst i siffror 2012.

Egendomsskador till följd av brand i miljoner kronor
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Diagram 25. Försäkringsbolagens skadebelopp till följd av brand, 2011 års
penningsvärde, 2000-2011.
Källa: Svensk Försäkring: Översiktsstatistiken, bearbetad av MSB utifrån siffror från
SCB: Konsumentprisindex (KPI).
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Trafikolyckor
Under 2012 genomfördes 16 900 insatser till trafikolyckor vilket var en ökning
med 17 procent jämfört med 2011. 2011 var första gången antalet insatser
minskade sedan insatsrapporten infördes. Fram till 2010 har annars trenden
visat på en stadig ökning av antalet insatser till trafikolyckor och antalet har
fördubblats sedan 1998. Den stora ökningen kan till stor del förklaras av
ändrade larmrutiner vilket medfört att räddningstjänsten kallas till en större
andel av alla de trafikolyckor som sker, även om de inte behöver utföra någon
åtgärd på skadeplatsen. I diagram 26 visas utvecklingen av det totala antalet
insatser till trafikolyckor från räddningstjänsten sedan år 2000.
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Diagram 26. Antal räddningsinsatser till trafikolyckor, 2000-2012.
Källa: MSB.

Till trafikolyckor räknas olyckor inom väg-, spår-, flyg- och sjötrafik. Flertalet,
98 procent, av de trafikolyckor som räddningstjänsten kallades till under 2012
var vägtrafikolyckor. Vid 68 procent av vägtrafikolyckorna var enbart
personbilar inblandade. Antal olyckor där snöskotrar var inblandade ökade
med 50 procent. Noterbart är också att antalet olyckor där bussar och lastbilar,
som inte var märkta med farligt gods-skylt, var inblandade ökade med 20
respektive 19 procent.
Var tredje insats där personbilar var inblandade skedde till vägar där gällande
hastighetsbegränsning var 50 kilometer i timmen. Insatserna till 70-vägar
uppgick till 26 procent och 90-vägar till 15 procent, medan 30- och 110-vägar
uppgick till två respektive tio procent.
Last- eller tankbilar var inblandade i var tionde vägtrafikolycka, men enbart vid
knappt en halv procent av det totala antalet insatser handlade det om transport
av farligt gods. Vid fyra procent av trafikolyckorna var vilt eller andra djur
inblandade.

32

I insatsrapporten kan räddningstjänsten fylla i om polis och ambulans har
funnits på plats vid en händelse. För perioden 2005-2012 har
räddningstjänsten rapporterat att polis fanns på plats vid i genomsnitt 49
procent av vägtrafikolyckorna och ambulans vid 52 procent av de insatser som
räddningstjänsten åkte på.

Skadeomfattningen vid vägtrafikolyckor
Under 2012 rapporterades 252 dödsfall och 2 553 personer skadades svårt i
samband med de vägtrafikolyckor som räddningstjänsten kallades till. Enligt
officiell statistik från Trafikanalys över vägtrafikolyckor omkom 286 personer i
olyckor under 2012 och närmare 3 200 personer bedömdes som svårt skadade.
Det var en minskning jämfört med 2011. Statistiken under perioden 2000-2012
visar på en minskning av antalet döda i vägtrafikolyckor.
Från och med 2003 exkluderade Trafikanalys sjukdomsfall från den officiella
statistiken och sedan 2010 exkluderas även suicid. Dessa redovisas separat i
statistiken. Sverige följer därmed den internationella definitionen för
vägtrafikolyckor. Antalet suicid uppskattas enligt Trafikanalys till 36 fall under
2012. Sett över tid har skillnaden mellan polisens och räddningstjänstens
uppgifter om antal döda och skadade minskat.
Skillnaden i antalet omkomna beror dels på att räddningstjänsten redovisar ett
dödsfall endast om det varit känt för räddningsledaren vid ifyllandet av
insatsrapporten, dels på att räddningstjänsten inte kallas till alla
vägtrafikolyckor.
I diagram 27 redovisas antalet dödsfall vid de vägtrafikolyckor som
rapporterats av polis respektive räddningstjänst under tidsperioden 20002012. Eftersom vägtrafikolyckor med orsak suicid inte särredovisas av
räddningstjänsten i insatsrapporten har polisrapporterade vägtrafikolyckor
med orsak suicid inkluderats för att siffrorna ska bli jämförbara.
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Diagram 27. Antal döda i vägtrafikolyckor rapporterade av polis respektive
räddningstjänst, 2000-2012.
Källa: MSB, Trafikanalys: Vägtrafikskador 2012.
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Räddningstjänstens åtgärder vid
vägtrafikolyckor
Räddningstjänsten har en viktig roll när det gäller losstagning av fastklämda
personer vid vägtrafikolyckor för att sjukvårdens personal ska kunna påbörja
den mediciniska behandlingen. Losstagning i någon form utfördes vid tolv
procent av räddningsinsatserna till vägtrafikolyckor under 2012. Säkring av
skadeplatsen, exempelvis genom batterifrånkoppling och beredskap mot brand,
är också en vanlig åtgärd. Detta genomfördes vid 48 procent av
vägtrafikolyckorna. Åtgärdskategorin övriga åtgärder utfördes vid nästan två av
tre räddningsinsatser till vägtrafikolyckor. Där inkluderas åtgärder som bland
annat rensning/friläggning av vägbanan från fordon och smådelar, rekvirering
av extern bärgare och trafikdirigering, som normalt är polisens uppgift.
Diagram 28 ger en djupare inblick i de olika åtgärderna som räddningstjänsten
utför vid vägtrafikolyckor. Sett över tid är det främst batterifrånkoppling som
har minskat. Den vanligaste åtgärden, som 2012 utfördes vid över 7 100
insatser var trafikdirigering.
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Friläggning av vägbanan från fordon
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Diagram 28. Räddningstjänstens åtgärder vid vägtrafikolyckor,
2005 och 2012.
Källa: MSB.

8 000
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Drunkning och
drunkningstillbud
Den kommunala räddningstjänsten har ansvar för insatser till
drunkningsolyckor och tillbud vid vattendrag, kanaler och insjöar exklusive
Vänern, Vättern och Mälaren. För övriga vattenområden ansvarar
Sjöfartsverket. Under 2012 genomförde räddningstjänsten 351 insatser till
drunkningsolyckor och tillbud. Det var en minskning med fyra procent jämfört
med 2011 då 364 insatser rapporterades.
Räddningstjänsten kallas inte till alla drunkningsolyckor. Däremot följer
Svenska livräddningssällskapet, SLS upp samtliga drunkningsolyckor med
dödsfall som rapporterats i media. De senaste åren har räddningstjänstens och
SLS:s rapportering av döda vid drunkningslyckor blivit allt mer samstämmig.
I diagram 29 presenteras antalet räddningsinsatser till drunkning och
drunkningstillbud per år, antalet som rapporterats drunknade vid dessa
insatser samt antalet drunknade totalt enligt statistik från SLS.
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Diagram 29. Antal räddningsinsatser till drunkning eller drunkningstillbud
respektive antal döda, 2000-2012.
Källa: MSB, Svenska livräddningssällskapet.

Var inträffar drunkningsolyckorna?
Flest räddningsinsatser under 2012 skedde till skadeplatserna sjö/damm och
å/älv. Dessa utgjorde 37 respektive 23 procent av insatserna. Jämfört med 2011
ökade insatserna till sjö/damm något, medan insatserna till å/älv minskade
med 23 procent. I diagram 30 redovisas fördelningen av insatser efter
skadeplats under 2012.
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Diagram 30. Andel räddningsinsatser till drunkning eller drunkningstillbud
efter skadeplats, 2012.
Källa: MSB.

När inträffar drunkningsolyckorna?
I diagram 31 visas hur andelen insatser till drunkning fördelade sig över årets
månader. Hälften av insatserna inträffade under perioden maj-augusti. Under
juli genomförde räddningstjänsten flest insatser till drunkningar och
drunkningstillbud.
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Diagram 31. Andel räddningsinsatser till drunkning eller drunkningstillbud
efter månad, 2012.
Källa: MSB.
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Räddningstjänstens åtgärder vid insatser till
drunkningsolyckor
I insatsrapporterna framgår att räddningstjänsten omhändertog 165 personer
för akuta skador vid insatser till drunkning och drunkningstillbud under 2012.
De vanligaste åtgärderna var psykiskt stöd, förbyggande av skadechock och
hjärt-lungräddning.
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Utsläpp av farligt ämne
Under 2012 genomfördes 2 500 insatser till utsläpp av farligt ämne. Bensin,
diesel och andra petroleumprodukter stod för större delen av utsläppen.
Diagram 32 visar utvecklingen av antalet insatser till utsläpp av farligt ämne
sedan 2000.
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Diagram 32. Antal räddningsinsatser till utsläpp av farligt ämne, 2000-2012.
Källa: MSB.

Vilka typer av utsläpp inträffar?
Sedan 2005 redovisas utsläpp utifrån begreppet utsläppstyp som anger om det
handlat om utsläpp av drivmedel/smörjmedel/hydraulolja från fordon (ej last),
last från farligt gods-transport, det vill säga farliga ämnen under transport,
kylmedel från kyl eller frys, brandfarlig gas eller annat. I diagram 33
presenteras hur räddningstjänstens insatser fördelade sig mellan dessa olika
utsläppstyper under 2012.
Flest insatser, 73 procent, handlade om begränsade mängder drivmedel eller
olja som läckt från fordon. Insatser till transporter av farligt gods stod för fyra
procent.
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Diagram 33. Andel räddningsinsatser till utsläpp av farligt ämne efter
utsläppstyp, 2012.
Källa: MSB.

Var inträffar olyckor med farligt gods-last?
Mer än hälften av insatserna till utsläpp av farligt gods under 2012 skedde i
samband med lastning eller lossning. Ett av fem utsläpp skedde vid transport
med vägfordon. I diagram 34 presenteras fördelningen av utsläpp av farligt
gods-last efter verksamhet.
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Diagram 34. Andel räddningsinsatser till utsläpp av farligt gods efter
verksamhet, 2012.
Källa: MSB.
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Räddningstjänstens åtgärder vid utsläpp av
farligt ämne
Den vanligaste åtgärden vid utsläpp är sorption, det vill säga uppsugning av det
utsläppta ämnet i något material. Metoden används främst vid mindre utsläpp
av olika vätskor. Under 2012 användes åtgärden vid 60 procent av insatserna.
Handlar det om större utsläppta mängder samlas ämnet istället upp i olika
former av uppsamlingskärl, vilket var den näst vanligaste åtgärden 2012 och
vidtogs vid tio procent av insatserna.
Under ogynnsamma förhållanden kan räddningstjänsten tvingas späda ut det
utsläppta ämnet på olycksplatsen istället för att samla upp det. Utspädning är
en metod som idag används restriktivt på grund av miljöskäl. Åtgärden vidtogs
vid 52 tillfällen i fjol. Vid läckage av brandfarliga ämnen kan skumutläggning
användas för att minska risken för brand. Även denna åtgärd används av
miljöskäl alltmer restriktivt och användes vid tio tillfällen under 2012.
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Uppdrag utöver räddningstjänst
Utöver de insatser som räknas som räddningsinsatser enligt LSO utför
räddningstjänsten även det som kallas andra uppdrag och som redovisas som
annat uppdrag i insatsrapporten. Det är dock oklart i vilken utsträckning som
andra uppdrag dokumenteras i insatsrapporten. Skälet till det är att det inte
finns något dokumenteringskrav enligt LSO och att det för vissa uppdrag krävs
en redovisning till landstingen, varför det är osäkert i vilken grad som
räddningstjänsten utöver denna redovisning även skriver en insatsrapport. Det
kan därför förekomma en viss underrapportering av de händelsetyper som
ingår i annat uppdrag och därför bör statistiken tolkas med försiktighet. I
diagram 35 visas antalet insatser till annat uppdrag för 2000-2012.
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Diagram 35. Antal insatser till annat uppdrag, 2000-2012.
Källa: MSB.

Vad ingår i annat uppdrag?
I annat uppdrag ingår en rad skilda uppdrag som omfattar till exempel insatser
till följd av inbrotts- och trygghetslarm, felindikering från automatlarm, hjälp
till polis men också uppdrag som berör hälso- och sjukvårdsområdet.
Flertalet av landets räddningstjänster åker på ambulanslarm om patienten
bedöms ha livshotande symptom och räddningstjänsten kan vara på plats före
ambulansen. Denna typ av uppdrag benämns inom räddningstjänsten som i
väntan på ambulans, IVPA. Det får endast ske i de fall ett avtal upprättats
mellan räddningstjänsten och landstinget. Räddningstjänstens personal ger
den vårdbehövande trygghet och vid behov ges ett akut omhändertagande av
patienten i väntan på att ambulanspersonalen anländer. Några
räddningstjänster har dessutom avtal med landstinget om att utföra vissa
sjukvårdsåtgärder. En del räddningstjänstpersonal får efter särskild utbildning
utföra behandling med syrgas och defibrillator.
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Ibland behöver ambulanspersonal räddningstjänstens hjälp med att komma
fram till patienten eller med att förflytta denne till ambulansen. Sådana
uppdrag redovisas i insatsrapporten som hjälp till ambulans.

Annat uppdrag under 2012
Drygt 22 500 andra uppdrag inrapporterades från räddningstjänsterna under
2012. I diagram 36 presenteras andelen insatser efter uppdragstyp som
räddningstjänsten redovisat under annat uppdrag i insatsrapporten under
2012.
Vanligast var i väntan på ambulans som stod för över hälften av uppdragen.
Därefter följde hjälp till ambulans som uppgick till tio procent av det totala
antalet redovisade uppdrag och inbrottslarm som stod för sju procent.
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Diagram 36. Andel insatser till annat uppdrag efter uppdragstyp, 2012.
Källa: MSB.

I väntan på ambulans
MSB följer årligen upp kommunernas verksamhet enligt LSO. En av frågorna
som ställs är om personal på uppdrag av kommunen utför akuta hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom landstinget ansvarsområde, det vill säga IVPA. Sedan
2006, då frågan ställdes första gången, har antalet kommuner och
kommunalförbund som svarat ja på frågan ökat från 81 till 151 stycken 2012.
Diagram 37 visar hur antalet IVPA-insatser har förändrats mellan 2005 och
2012. Antalet insatser har ökat från 5 000 stycken under 2005 till 12 850 under
2012.
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Diagram 37. Antal IVPA-insatser, 2005-2012.
Källa: MSB

Diagram 38 visar en jämförelse av antalet IVPA-insatser per 1 000 invånare,
fördelat på kommungrupp, mellan 2005 och 2012. IVPA är mest
förekommande inom kommungrupperna glesbygdskommuner och turism- och
besöksnäringskommuner och var så även under 2005.
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Diagram 38. Antal IVPA-insatser per 1 000 invånare fördelat på
kommungrupp, 2005 och 2012.
Källa: MSB, SCB: Befolkningsstatistik.
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Statlig räddningstjänst
Statlig räddningstjänst omfattar fjäll-, flyg- och sjöräddningstjänst,
efterforskning av försvunna personer i andra fall än fjäll-, flyg- och
sjöräddning, miljöräddningstjänst till sjöss samt räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.
Ansvaret för att leda och samordna den statliga räddningstjänsten är fördelat
mellan flera centrala myndigheter och länsstyrelserna. Sjöfartsverket ansvarar
för flygräddning och sjöräddning. Kustbevakningen har hand om
miljöräddning till sjöss och polisen om fjällräddning och efterforskning av
försvunna personer i andra fall (än fjäll-, flyg- och sjöräddning). Om det skulle
inträffa en kärnteknisk olycka faller ansvaret för den statliga räddningstjänsten
på länsstyrelserna.

Fjällräddning
Det är polisens ansvar att efterforska och rädda den som försvunnit inom
fjällområden när det finns en allvarlig risk för personens hälsa eller liv. Polisen
ansvar även för att rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av
sjukdom i fjällområden och som snabbt behöver vård. Fjällräddningen bygger
till stor del på frivilliga fjällräddare som utbildas och utrustas av polisen för att
kunna bistå människor som behöver hjälp ute i terrängen. Det är
polismyndigheterna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
som ansvarar för fjällräddningen.
Under 2012 genomfördes 233 fjällräddningsuppdrag. Diagram 39 visar det
totala antalet fjällräddningsuppdrag som genomförts sedan 2006, då Polisens
rapporteringssystem Hobit började användas.
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Diagram 39. Antal fjällräddningsuppdrag, 2006-2012.
Källa: Polisen: Hobit.
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Över hälften av alla fjällräddningsuppdrag under 2012 ägde rum i Jämtland,
vilket är något mer än genomsnittet för perioden 2006-2012 som är 45
procent. En femtedel av fjällräddningsuppdragen ägde rum i Norrbotten, vilket
är något mindre än genomsnittet på 28 procent. I diagram 40 visas andelen
fjällräddningsuppdrag per län under 2012.
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Diagram 40. Andel fjällräddningsuppdrag per län, 2012.
Källa: Polisen: Hobit.

Flygräddning
Den operativa ledningen av sjö- och flygräddningsinsatser finns hos
Sjöfartsverket räddningscentral Joint Rescue Co-ordination Centre, JRCC i
Göteborg. För flygräddningsinsatser har JRCC till uppgift att efterforska och
lokalisera saknade luftfartyg samt att undsätta nödställda vid olyckor med
luftfartyg till havs eller i Vänern, Vättern och Mälaren. Detta gäller både civila
och militära luftfartyg. JRCC ansvarar också för de insatser som behövs när ett
luftfartyg är skadat eller när fara hotar lufttrafiken.
Sverige ingår i ett internationellt satellitövervakningssystem där alla svenska
motordrivna flygplan, undantaget ultralätta, och helikoptrar ska vara utrustade
med nödsändare så att en positionsbestämning kan göras vid nödläge. När ett
saknat flygplan lokaliserats på land överlämnas ansvaret för räddningsinsatsen
till kommunal räddningstjänst eller i fjällområde till polisens fjällräddning. Om
det däremot havererat till havs, i kustvattnen eller i Vänern, Vättern eller
Mälaren ansvarar flygräddningen även för undsättningen.
Räddningsinsatser vid flyghaverier på land eller i vattendrag, kanaler, hamnar
och i mindre insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren redovisas som kommunal
räddningstjänst under trafikolycka.
Under 2012 inkom 700 larm till flygräddningscentralen. Det innebar en ökning
med 55 larm jämfört med 2011. I diagram 41 visas antal flygräddningslarm
under perioden 2000-2012.
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Diagram 41. Antal flygräddningslarm, 2000-2012.
Källa: Sjöfartsverket.

Merparten av de larm som inkommer till flygräddningscentralen är av typen ej
avslutad färdplan, varningslarm och nödsändare. Endast ett fåtal larm beror på
haveri. Under 2012 larmades JRCC till 31 insatser med haveri vilket
motsvarade fyra procent av alla inkomna flygräddningslarm. Diagram 42 visar
antalet inkomna flygräddningslarm efter larmtyp till JRCC för perioden 20002012.
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Diagram 42. Antal flygräddningslarm efter larmtyp, 2000-2012.
Källa: Sjöfartsverket.
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Sjöräddning
Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon med undantag för
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren
ska Sjöfartsverket svara för räddningstjänsten när någon har eller kan befaras
ha hamnat i sjönöd samt för sjuktransporter från fartyg. Sjöfartsverket
använder utöver sina egna fartyg även resurser från till exempel kustbevakning,
polis, kommunal räddningstjänst samt från frivilligorganisationer som
Frivilliga flygkåren och Sjöräddningssällskapet, SSRS.
Sjöfartsverket svarar för helikoptertjänster som är ett nationellt yttäckande
system med en säkerställd tillgänglighet av räddningshelikopter inom 15
minuter dygnet runt under årets alla dagar. Tjänsterna tillhandahålls från
Umeå för området Bottenhavet och Kusten, Norrtälje för området Mälardalen
och Ålandshav, Visby för Östersjön, Ronneby för Sydkusten och Göteborg för
Västkusten och Vänern.
Sjöfartsverket kan, efter begäran från andra räddningstjänster, bistå med
resursstöd där det bedöms som lämpligt. Tillsammans med Kustbevakningen
har Sjöfartsverket avtal om räddningstjänst till sjöss, RITS med
räddningstjänstförbunden Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten
Storgöteborg och Räddningstjänsten Östra Blekinge om insatsstyrkor för
livräddande och miljöräddande insatser till sjöss.
Under 2012 genomfördes 825 sjöräddningsinsatser vilket innebar en
minskning med 203 insatser jämfört med 2011. Diagram 43 visar antal
sjöräddningsinsatser per år mellan 2000 och 2012. Under 2012 utfördes det
lägsta antalet sjöräddningsinsatser hittills på 2000-talet.
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Diagram 43. Antal sjöräddningsinsatser, 2000-2012.
Källa: Sjöfartsverket: Sjöräddning, Insatser 2012.

Orsaken till sjöräddningsinsatser handlar i de flesta fall om haveri,
sjuktransport från fartyg eller grundstötning som tillsammans stod för 44
procent av insatserna. Vid tolv procent av insatserna visade det sig att ingen
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olycka hade inträffat. I diagram 44 redovisas andelen sjöräddningsinsatser
efter orsak för 2012.
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Diagram 44. Andel sjöräddningsinsatser efter orsak, 2012.
Källa: Sjöfartsverket: Sjöräddning, Insatser 2012.

Fritidsbåtar är det vanligaste objektet som sjöräddningsinsatserna riktade sig
till under 2012. 68 procent av insatserna skedde mot fritidsbåtar, därefter kom
handelsbåtarna som inkluderar fiske- och tjänstefartyg och som stod för 15
procent av insatserna. Sjöräddningsinsatser till personer motsvarade åtta
procent av insatserna. Diagram 45 visar andelen objekt vid
sjöräddningsinsatser under 2012.

48

Andel objekt vid sjöräddning
5%

4%

8%
Fritidsbåt
Handelsfartyg
15%

Person
Övrigt
Okänt
68%

Diagram 45. Andel sjöräddningsinsatser efter objekt, 2012.
Källa: Sjöfartsverket: Sjöräddning, Insatser, 2012.

Generellt sett sker flest sjöräddningsinsatser under sommarmånaderna juni till
augusti när det är båtsäsong. Under 2012 skedde 52 procent av insatserna
under sommarmånaderna med en tydlig topp i juli. I diagram 46 redovisas
andelen sjöräddningsinsatser per månad under 2012.
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Diagram 46. Andel sjöräddningsinsatser per månad, 2012.
Källa: Sjöfartsverket: Sjöräddning, Insatser 2012.
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Inom sjöräddningens ansvarsområde rapporterades totalt 28 personer som
omkomna eller saknade under 2012. Utav dessa återfanns 20 personer och åtta
bedömdes som fortsatt saknade. I genomsnitt har 31 personer rapporterats
döda eller försvunna årligen under perioden 2001-2012. I diagram 47 redovisas
antal omkomna och saknade inom sjöräddningscentralens ansvarsområde
under perioden 2001-2012.
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Diagram 47. Antal omkomna och saknade vid olyckor inom
sjöräddningscentralens ansvarsområde, 2001-2012.
Källa: Sjöfartsverket: Sjöräddning, Insatser 2012.

Efterforskning av försvunna personer
i andra fall
Polisen ansvarar för efterforskning av försvunna personer i andra fall än fjäll-,
flyg- och sjöräddning. Det gäller personer som har försvunnit under sådana
omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller
allvarlig risk för deras hälsa.
Under 2012 skedde efterforskning av försvunna personer i andra fall vid 154
tillfällen. Åldersmässigt var tolv procent 16 år eller yngre, 56 procent var
mellan 17 och 65 år och 32 procent var 66 år eller äldre. Fördelat efter kön var
65 procent män eller pojkar. För perioden 2000-2012 är motsvarande siffra 60
procent.
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Miljöräddning till sjöss
Kustbevakningen ska, inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon
undantaget vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern
eller Mälaren, svara för räddningsinsats när olja eller andra skadliga ämnen
har kommit ut i vattnet. Dessutom håller Kustbevakningen beredskap för och
medverkar i insatser vid sjö- och flygräddningstjänst.
Under 2012 har mängden konstaterade utsläpp av olja minskat med fyra
procent jämfört med 2011. I diagram 48 redovisas antalet konstaterade utsläpp
av olja för perioden 2000-2012.
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Diagram 48. Antal konstaterade utsläpp av olja, 2000-2012.
Källa: Kustbevakningen.

Vid ungefär en fjärdedel av de anmälda utsläppen från sjötrafiken går det inte
att konstatera något utsläpp. Det beror på att utsläppen vid kontroll visar sig
bestå av andra ämnen än mineralolja som exempelvis alger, vegetabilisk olja
eller andra ämnen samt att inget utsläpp har kunnat konstateras av
Kustbevakningen på den plats där en anmälare har rapporterat. Hälften av alla
konstaterade utsläpp leder till förundersökning.
Den totala utsläppta volymen olja under 2012 uppskattas till 32 kubikmeter.
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Bilaga 1: Kommungrupper i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har delat in Sveriges kommuner efter
befolknings- och näringsstruktur. Den nuvarande kommungruppsindelningen
började gälla från och med 2011 och består av tio kommungrupper5.
Storstäder
Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.
Innefattar tre kommuner med en total befolkning 2012 på 1 715 082 invånare:
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Förortskommuner till storstäderna
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i
någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av
storstäderna.
Innefattar 38 kommuner med en total befolkning 2012 på 1 550 013 invånare:
Ale, Bollebygd, Botkyrka, Burlöv, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo,
Härryda, Järfälla, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidingö, Lilla Edet, Lomma,
Mölndal, Nacka, Nynäshamn, Partille, Salem, Skurup, Sollentuna, Solna,
Staffanstorp, Sundbyberg, Svedala, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, UpplandsBro, Vallentuna, Vaxholm, Vellinge, Värmdö, Öckerö och Österåker.
Större städer
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande
70 procent.
Innefattar 31 kommuner med en total befolkning 2012 på 2 853 025 invånare:
Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm,
Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå,
Lund, Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Södertälje,
Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro,
Örnsköldsvik och Östersund.
Förortskommuner till större städerna
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större
städerna.
Innefattar 22 kommuner med en total befolkning 2012 på 324 472 invånare:
Bjuv, Eslöv, Forshaga, Gnesta, Grästorp, Habo, Hammarö, Hörby, Höör, Kil,
Knivsta, Kumla, Kävlinge, Lekeberg, Mörbylånga, Nykvarn, Sjöbo,
Söderköping, Timrå, Trosa, Åstorp, och Älvkarleby.

Dastserri, M., Åhlvik, K., (2012): Kommungruppsindelningen 2011. Revidering av
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning. ISBN 978-91-7164585-2.

5

52

Pendlingskommuner
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan
kommun.
Innefattar 51 kommuner med en total befolkning 2012 på 700 399 invånare:
Alingsås, Alvesta, Aneby, Bjurholm, Boxholm, Bromölla, Degerfors, Essunga,
Färgelanda, Gagnef, Hallsberg, Hallstahammar, Heby, Hjo, Höganäs, Högsby,
Klippan, Krokom, Kungsör, Lessebo, Mullsjö, Munkedal, Nora, Norberg,
Ockelbo, Orsa, Orust, Osby, Sigtuna, Skinnskatteberg, Smedjebacken,
Stenungsund, Storfors, Strängnäs, Surahammar, Svalöv, Säter, Tibro, Tjörn,
Tomelilla, Trelleborg, Vadstena, Vingåker, Vårgårda, Vänersborg, Vännäs,
Ydre, Åtvidaberg, Ängelholm, Ödeshög och Östra Göinge.
Turism- och besöksnäringskommuner
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar
överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per
invånare.
Innefattar 20 kommuner med en total befolkning 2012 på 288 653 invånare:
Arjeplog, Berg, Borgholm, Båstad, Dorotea, Gotland, Härjedalen, Jokkmokk,
Lysekil, Malung-Sälen, Norrtälje, Rättvik, Sotenäs, Storuman, Strömstad,
Tanum, Valdemarsvik, Åre, Älvdalen och Östhammar.
Varuproducerande kommuner
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är
sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt
byggverksamhet.
Innefattar 54 kommuner med en total befolkning 2012 på 795 594 invånare:
Arboga, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Emmaboda, Fagersta, Filipstad,
Finspång, Gislaved, Gnosjö, Grums, Gullspång, Gällivare, Götene, Hagfors,
Herrljunga, Hofors, Hultsfred, Hylte, Karlskoga, Köping, Laxå, Lindesberg,
Ljungby, Ljusnarsberg, Ludvika, Malå, Markaryd, Munkfors, Mönsterås,
Norsjö, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Perstorp,
Sandviken, Sävsjö, Tidaholm, Tierp, Tingsryd, Torsås, Tranemo, Tranås,
Töreboda, Uppvidinge, Vaggeryd, Vara, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo och
Örkelljunga.
Glesbygdskommuner
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta
invånare per kvadratkilometer.
Innefattar 20 kommuner med en total befolkning 2012 på 161 809 invånare:
Bräcke, Dals-Ed, Ljusdal, Nordanstig, Nordmaling, Pajala, Ragunda,
Robertsfors, Sollefteå, Sorsele, Strömsund, Torsby, Vansbro, Vilhelmina,
Vindeln, Ånge, Årjäng, Åsele, Överkalix och Övertorneå.
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Kommuner i tätbefolkad region
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer.
Innefattar 35 kommuner med en total befolkning 2012 på 848 962 invånare:
Borlänge, Eksjö, Enköping, Falkenberg, Falköping, Flen, Hedemora, Hällefors,
Karlsborg, Karlshamn, Katrineholm, Kinda, Kristinehamn, Laholm,
Landskrona, Leksand, Lidköping, Mariestad, Mark, Mellerud, Mjölby, Motala,
Nässjö, Ronneby, Sala, Simrishamn, Skara, Svenljunga, Säffle, Sölvesborg,
Ulricehamn, Västervik, Ystad, Åmål och Älmhult.
Kommuner i glesbefolkad region
Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer.
Innefattar 16 kommuner med en total befolkning 2012 på 317 884 invånare:
Arvidsjaur, Boden, Bollnäs, Eda, Haparanda, Hudiksvall, Härnösand, Kalix,
Kiruna, Kramfors, Lycksele, Mora, Piteå, Sunne, Söderhamn och Älvsbyn.
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