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Förord
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av räddningstjänst
området. Den innehåller beskrivande statistik på riksnivå om den kommu
nala räddningstjänstens insatser, bemanning och kostnader mm. Detaljerad
statistik om räddningsinsatser på kommunnivå kan hämtas i form av
statistiktabeller eller anpassade uttag på MSB:s webbplats.
För att öka rapportens läsvärde har vi kompletterat de statistiska beskrivningarna med några tematiska fördjupningar. Ett sådant tema rör sig om
”annat uppdrag”, där särskilt så kallade IVPA-Larm (I Väntan På Ambulans)
är en larmtyp som ökat under en följd av år. I ett antal kommuner, främst
i glesbygd, är detta nu den klart dominerande larmtypen. Även om detta
inte rör sig om räddningsinsatser i lagens (lag (2003:778) om skydd mot
olyckor) mening väljer flertalet räddningstjänster att redovisa dessa
utryckningar i den nationella insatsrapporten.
Vidare har vi valt att lyfta fram några större eller särskilt utmanande
räddningsinsatser som ägde rum under 2014.
Utöver kommunal räddningstjänst förekommer även statlig räddningstjänst. Uppgifter om den statliga räddningstjänstens insatser under 2014
har inte varit tillgängliga vid denna rapports utgivning, men kommer att
redovisas i särskild ordning så snart dessa uppgifter är tillgängliga.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, juni 2015

STATISTIK
Statistik om den
kommunala rädd
ningstjänsten förvaltas
av Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap, MSB, och
finns att tillgå från
1998 och framåt.
Detaljerade statistik
tabeller och möjlighet
att göra egna anpas
sade uttag hittas på
http://www.msb.se/
statistik samt i MSB:s
statistikportal IDA,
http://ida.msb.se.
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LARM UTAN TILLBUD
Automatlarm utan
brand eller gasutsläpp,
falsklarm och andra
händelser som visat sig
vara helt ofarliga.
Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Kommunal räddningstjänst 2014
Under 2014 larmades räddningstjänsten till knappt 117 900 händelser varav drygt 93 100
räddningsinsatser och knappt 24 800 andra uppdrag. Sju av tio räddningsinsatser avser
larm om bränder, mer än hälften av dessa visar sig dock vara larm utan tillbud.

Förändringar 2014 jämfört med 2013
Under 2014 genomfördes 1 160 färre insatser till bränder jämfört med
under 2013. Antalet inrapporterade insatser till bränder i byggnader sjönk
med 540 och understeg 10 000. Det var det lägsta antalet insatser till
byggnadsbränder sedan insatsrapporten infördes 1996. Antal insatser till
bränder utanför byggnader minskade med 620 stycken.
Insatser till översvämning av vattendrag och andra vattenskador ökade med
nästan 50 procent under 2014. Många av dessa inträffade i Västra Götaland
och Halland under augusti och oktober. Läs mer i kapitlet om Större
väderhändelser 2014.
Antal inrapporterade IVPA-larm (I väntan på ambulans) ökade och översteg för första gången 13 000. Även om dessa uppdrag formellt inte är
räddningstjänst så väljer så många räddningstjänster ändå att rapportera
dem. Läs mer om IVPA i kapitlet om Andra uppdrag.
Den 31 december 2014 var totalt 15 590 personer anställda inom kommunal räddningstjänst med operativ tjänst som huvudsaklig arbetsuppgift.
10 120 män och 550 kvinnor var deltidsanställda och av de 4 920 heltidsanställda var 4 730 män och 190 kvinnor. Jämfört med 2013 var det totalt
en minskning med 30 personer. Antalet heltidsanställda män minskade
med 115 personer medan deltidsanställda män ökade med 55 och hel- och
deltidsanställda kvinnor ökade med 15 vardera.
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Räddningsinsatser 2014
Under 2014 genomförde räddningstjänsten drygt 93 100 räddningsinsatser, det vill säga
insatser till olyckor eller tillbud och till larm utan tillbud. 50 360 insatser var till olyckor
eller tillbud och 42 750 var till larm utan tillbud, där större delen var automatlarm utan
brand eller gasutsläpp.

Bränder
Under 2014 genomförde den kommunala räddningstjänsten 24 250
insatser till bränder, fördelat på 9 660 bränder i byggnader och 14 620
bränder utanför byggnader.
Med falsklarm till bränder, förmodade bränder och automatlarm utan brand
inräknat gjorde räddningstjänsten 65 620 insatser till larm om brand
under 2014, vilket motsvarav 70 procent av alla räddningsinsatser.
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Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Personskador till följd av bränder
79 personer omkom i bränder under 2014 enligt preliminära siffror från
MSB:s dödsbrandsstatistik. 90 procent var till följd av brand i bostad. I
dessa siffror ingår även självmordsrelaterade dödsbränder. Antalet döda
i bränder har minskat under flera år men under 2014 var minskningen
påfallande stor. Jämfört med 2013 minskade antalet omkomna med drygt
20 procent. Män och äldre dominerar bland de omkomna till följd av
bränder. Rökning är den största kända brandorsaken och ligger bakom
20 procent av dödsfallen.
Nästan 600 personer läggs varje år in på sjukhus till följd av skador
orsakade av öppen eld enligt data från Socialstyrelsen. Det går dock inte
med nuvarande registreringssystem att härleda om och i så fall vid vilka
bränder, där räddningstjänsten genomfört en insats, som dessa personer
skadats.

79

personer omkom
i bränder under 2014.
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Bränder i byggnader
Under 2014 genomfördes 9 660 insatser till bränder i byggnader. Antalet
sådana insatser var det lägsta sedan insatsrapporterna började samlas in
1996 och minskade med nästan 540 insatser jämfört med 2013.
Glömd spis och tekniskt fel var de vanligaste kända brandorsakerna och de låg
bakom 15 procent av byggnadsbränderna vardera, anlagd med uppsåt stod
för 10 procent av bränder i byggnader. 19 procent av byggnadsbränderna
hade okänd brandorsak.

Bostadsbränder
Mer än hälften av alla insatser till byggnadsbränder sker till bostäder. Under
2014 genomförde räddningstjänsten 5 670 insatser till bostadsbränder,
vilket var en minskning med drygt 200 jämfört med 2013. Främst var det
bränder i flerbostadshus som minskade.
Glömd spis var den i särklass vanligaste kända orsaken till bostadsbränder
och speciellt i flerbostadshus, där det stod för 35 procent av bränderna.
Soteld var den vanligaste brandorsaken i villor med 25 procent av bränderna.

600
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Utvecklade bränder i bostäder – bränders allvarlighetsgrad

200

Alla bränder i bostäder medför inte att någon person skadas eller att stora
ekonomiska värden går till spillo. I rapporten ”Öppna jämförelser trygghet
och säkerhet” redovisas så kallade utvecklade bränder som en indikator
för bränders allvarlighetsgrad. Med utvecklad brand avses sådana insatser
där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer eller där
branden spridit sig utanför startföremålet. Omkring hälften av bostadsbränderna bedöms vara utvecklade bränder.
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Källa: Räddningstjänstens
insatser, MSB.

Soteld ligger bakom 11 procent av bostadsbränderna men mindre än en
procent av de utvecklade bränderna. Glömd spis står för 20 procent av alla
bostadsbränder, men 15 procent av de utvecklade bränderna. Anlagda
bränder står för drygt 6 procent av bostadsbränderna, men 9 procent av
de utvecklade bränderna.

Bränder i skog och mark
SKOGSBRAND
Skogsbranden i Väst
manland på 12 800
hektar var större än
alla andra bränder i
skog och mark 20082014 sammanlagt.

Under 2014 genomfördes 4 390 insatser till bränder i skog och mark.
Det var en minskning med drygt 500 bränder jämfört med 2013. Totalt
omfattade bränderna uppskattningsvis 14 700 hektar, varav skogsbranden
i Västmanland stod för 12 800 hektar.
Blixtnedslag och grillning var de vanligaste kända orsakerna till skog- och
markbränderna, med 11 procent vardera. Därefter kom eldning av annat än
gräs (10 procent) och anlagda bränder (8 procent).
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Bränder i vägfordon
Under 2014 genomfördes 4 190 insatser till bränder i vägfordon, varav
3 420 var bränder i personbilar.
Av bränder i personbilar bedömdes knappt 35 procent vara anlagda med
uppsåt och 20 procent bero på tekniskt fel, medan en procent av insatserna
bedömdes ha orsakats av en trafikolycka. Nästan 40 procent av personbilsbränderna hade okänd brandorsak.
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Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Trafikolyckor
Under 2014 genomförde räddningstjänsten 16 320 insatser till trafikolyckor.
Jämfört med 2013 var det en ökning med 550 insatser. Särskilt januari
var en mer olycksdrabbad månad än vanligt. Genomsnittet för de senaste
fem åren är 15 920 insatser till trafikolyckor årligen.
95 procent av trafikolyckorna är vägtrafikolyckor och vid mer än 7 av 10
av dessa insatser utför räddningstjänsten någon form av åtgärd.
Vid 45 procent av vägtrafikolyckorna genomför räddningstjänsten trafik
dirigering, vilket gör det till den vanligaste åtgärden. Därefter kommer rensning av vägbana från glas och övriga smådelar (40 procent) och säkring mot brand
genom beredskap med handbrandsläckare (35 procent). Någon form av losstagning
av person utförs vid färre än 15 procent av insatserna.

35%
av alla personbilsbränder
bedömdes vara anlagda.
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270

personer omkom i väg
trafikolyckor under 2014.

Personskador i samband med vägtrafikolyckor
Enligt uppgifter från Trafikanalys omkom 270 personer i vägtrafiken under
2014. De senaste tre åren har antalet döda i trafiken legat under 300
personer. Av de som omkom i vägtrafikolyckor under 2014 var 70 procent
män. Den största trafikantgruppen bland de omkomna är personbilister
följt av gående. Flest omkommer under sommarmånaderna juni till
september. Drygt 15 procent av alla omkomna förare låg över gränsen
för rattfylleri, det vill säga mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Utöver
trafikolyckorna omkom 25 personer till följd av självmord i vägtrafiken.
Vid de insatser som räddningstjänsten genomförde till vägtrafikolyckor
under 2014 rapporterades 205 personer som omkomna, 2 230 personer
som svårt skadade och 11 300 personer som lindrigt skadade.

Utsläpp av farligt ämne
Under 2014 genomfördes 2 760 insatser till utsläpp av farligt ämne. Det var
en ökning med 130 insatser jämfört med 2013 och det största antalet sedan
insatsrapporterna började samlas in. 75 procent av insatserna är mindre
insatser till utsläpp av drivmedel, smörjmedel eller hydraulolja från fordon.
80 procent av utsläppen sker i det fria, näst vanligast är vid bensinstationer
med fem procent. Tre procent av utsläppen sker i eller i anslutning till
en bostad.

Drunkning och drunkningstillbud
Under 2014 genomfördes 400 insatser till larm om drunkning eller
drunkningstillbud. Jämfört med 2013 var det en minskning med drygt 20
insatser. Juli 2014 var dock en särskilt olycksdrabbad månad med 45 procent
fler drunkningsolyckor och tillbud än en genomsnittlig julimånad.
Den vanligaste skadeplatsen är sjö, damm, å eller älv. Under 2014 genomfördes
60 procent av insatserna till dessa platser. Ytterligare 15 procent av insats
erna skedde till hav, 13 procent till hamnområden och drygt 5 procent till
kanaler.
Under vintermånaderna (januari-mars samt december) genomförde räddningstjänsten 85 insatser till drunkningsolyckor. Vid knappt 65 procent
av dessa var det öppet vatten, vid 30 procent var det tunn men inte bärande
is och vid 10 procent var det bärande is.

137

personer omkom i drunk
ningsolyckor under 2014.

Personskador vid drunkning och drunkningstillbud
Enligt Svenska Livräddningssällskapet omkom 137 personer i drunkningsolyckor under 2014 vilket är den högsta siffran sedan 2002. 2014 var en
varm sommar som troligtvis påverkade antalet drunkningar.
Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister har antal drunknade de senaste
tio åren stabiliserats kring 100-140 personer årligen. Ungefär lika många
läggs in på sjukhus efter drunkningstillbud. Av de omkomna vid drunkning
är drygt 80 procent män och lika stor andel är över 40 år. Drunkning är
ofta associerat med alkoholkonsumtion. Majoriteten av drunknings
olyckorna sker under sommarmånaderna, med en tydlig topp i juli. Utöver
drunkningar omkommer nästan 100 personer varje år i självmord eller
mord genom dränkning.
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Konsekvenser för egendom och miljö
Miljöskador
I genomsnitt rapporterar räddningstjänsten 500 inträffade miljöskador årligen
samt 400 händelser med överhängande fara för miljöskada. Under 2014 var
det något fler inträffade miljöskador med 520 stycken inrapporterade.
Nästan två tredjedelar av dessa var i samband med utsläpp av farligt ämne.
13 procent vid brand utanför byggnad och 11 procent vid trafikolyckor.

4/5
miljöskador sker i det fria.

Tätbebyggt område är den miljö som oftast drabbas av miljöskador med
drygt 30 procent av de inträffade miljöskador. Därefter kommer vattendrag
och dagvattensystem med vardera 20 procent av de inträffade skadorna.
Mer än fyra av fem inträffade miljöskador sker i det fria. Utöver det är
bensinstation, villor, flerbostadshus och metall- och maskinindustri de
vanligaste platserna för inträffade miljöskador.

Egendomsskador
Vid hälften av insatserna till olyckor och tillbud är det uppgivet att det
inte uppstod några egendomsskador eller så saknas uppgifter om egendomsskador. Trafikolyckor är den olyckstyp med högst andel angivna
egendomsskador. Därefter kommer Annan vattenskada och översvämning
av vattendrag. Lägst andel har drunkningsolyckor och nödställd person.
Svensk Försäkring, branschorganisationen för försäkringsföretagen,
sammanställer varje år försäkringsutbetalningar för egendomsskador
i samband med bränder. Enligt sammanställningen för 2013 uppgick
skadebeloppet till mer än fem miljarder kronor.
Försäkringsbolagensskadebelopp
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2014 års penningvärde. Källa: Översiktsstatistiken, Svensk Försäkring och Konsumentprisindex (KPI), Statistiska Centralbyrån. Bearbetad av MSB.
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80%
av alla räddningsinsatser är
kortare än en timme.

Räddningsinsatsers längd
En analys av insatser till olyckor och tillbud för åren 2011-2013 visar att
merparten av de kommunala räddningsinsatserna är förhållandevis kortvariga. De allra flesta insatserna har en totaltid på under en timme. Det
är få räddningsinsatser som varar längre än fyra timmar. Notera att larm
utan tillbud är borträknade från analysen.
Cirka 45 procent av räddningsinsatserna var kortare än 30 minuter.
35 procent varade mellan 30 minuter och en timme. Drygt 15 procent
av räddningsinsatserna var mellan en och två timmar långa. Endast
sju procent av räddningsinsatserna varade längre än två timmar.
Av de räddningsinsatser som varade längre än två timmar står översvämning
av vattendrag för störst andel med 36 procent, följt av bergras eller jordskred
med 33 procent.

KÄLLOR
Räddningstjänstens
insatser, MSB
Dödsbrandsdatabasen,
MSB
Vägtrafikskador 2014,
Trafikanalys, 2015
”Antal omkomna
till följd av drunkning
under 2014”,
Svenska Livräddnings
sällskapet, 2015
Dödsorsaksregistret,
Socialstyrelsen
Patientregistret,
Socialstyrelsen
”Översiktsstatistik
Brand”, Hem- villa-,
fritids-, båt- rese- och
företagsförsäkring,
årsvis, 1985-2013,
Svensk Försäkring, 2014
Konsumentprisindex
(KPI), Statistiska
Centralbyrån
Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet
2014, Sveriges Kom
muner och Landsting/
MSB, 2014

För räddningsinsatser kortare än en halvtimme dominerar nödställd person
med 56 procent och brand utanför byggnad med 52 procent.
Ett sätt att översiktligt jämföra hur lång tid olika typer av insatser pågår
är att visa den kumulativa fördelningen. Ur diagrammet kan utläsas att 
65 procent av insatserna till brand i byggnad är kortare än en timme,
medan för trafikolycka och brand utanför byggnad är drygt 80 procent av
insatserna kortare än en timme.
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Andel i procent. Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Högst
4 timmar

Mer än
4 timmar

RÄDDNINGSTJÄNST I SIFFROR 2014

17

De allra flesta räddningsinsatser
har en totaltid på under en
timme. Endast sju procent av
insatserna varar längre än två
timmar.
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Andra uppdrag än räddningstjänst
Enligt uppgifter från insatsrapporterna genomför svensk räddningstjänst nästan 25 000
uppdrag årligen som inte är räddningsinsatser, vilket motsvarar var femte utryckning.
En del av uppdragen kan vara akuta, men de utförs som hjälp till sjukvården eller
polisen i andra sammanhang än räddningstjänst enligt LSO.
De senaste tio åren har antalet andra uppdrag ökat med 10 000 uppdrag.
I stort sett hela ökningen är IVPA-larm som har ökat från cirka 5 000
under 2005 till mer än 13 000 under 2014.
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Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Under 2014 stod IVPA-larm för drygt 50 procent
av de andra uppdragen, därefter kom
annan hjälp till ambulans med
tio procent och inbrottslarm
med sex procent.
Över 5 000 av de
andra uppdragen,
20 procent, var till
händelser som har
rapporterats som
Annat. En närmare
analys av de preciserande
texterna till händelserna
visar att många av dem är lyft- och bärhjälp samt undersökningar och kontroller.
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I väntan på ambulans, IVPA
Kommuner med störst
andel IVPA-larm av
alla insatser och
uppdrag, 2014
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Källa: Räddningstjänstens
insatser, MSB.

Under 2014 rapporterade räddningstjänsten 13 040 IVPA-larm vilket var
en ökning med 400 larm jämfört med 2013.
Tre av fyra IVPA-larm är till bostäder och flest är till villor (45 procent),
följt av flerbostadshus (25 procent).
Syrgasbehandling är den vanligaste första hjälpen-åtgärden vid IVPA-larm och
utfördes under 2014 vid nästan 4 000 larm, vilket motsvarade 30 procent
av insatserna. Psykiskt stöd utfördes vid 20 procent av IVPA-larmen, fri
luftväg samt hjärt-lungräddning genomfördes vid vardera drygt 10 procent.
Defibrillering utfördes vid knappt 5 procent av larmen.
Eda är den kommun i Sverige med störst andel rapporterade IVPA-larm
under 2014. 73 procent av alla insatser och uppdrag var IVPA. Genomsnittet för hela Sverige var 11 procent. 26 kommuner rapporterade inga
IVPA-larm under 2014.
Nästan 7 000 personer blev akut omhändertagna av räddningstjänsten vid
IVPA-larm under 2014. Även om antalet IVPA-larm har ökat så har inte
antalet omhändertagna ökat i samma omfattning.

Antal
personer
omhändertagna
av räddningstjänsten
för
Antal
personer
omhändertagna
av räddningstjänsten
för akuta
akuta
skador
vid
IVPA-larm,
2000-2014
skador eller sjukvårdstillstånd vid IVPA-larm, 2000-2014
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

KÄLLOR
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Att räddningstjänsten åker på IVPA-larm ökar känslan av trygghet
Räddningstjänsterna i Arvika, Eda och Säffle registrerade flest
IVPA-insatser av alla räddningstjänster i landet under 2014.
Detta är resultatet av ett arbete som startades upp på initiativ
av räddningstjänsten år 2004. Värmland är ett län som tidigt
började diskutera kring räddningstjänstens möjligheter att
åka på så kallade prio 1-larm för ambulans.
– Vi såg särskilt behovet i delar av Eda kommun
där det tog lång tid för ambulansen att komma
fram, säger Thomas Erlandsson som var räddningschef när kommunen införde IVPA-larm. Vi såg att
vi kunde korta tidsspannet genom att nyttja våra
deltidskårer.
Mattias Larsson, räddningschef sedan 2010, förklarar att de tre kommunerna idag har ett avtal med
landstinget om att räddningstjänsten ska larmas
för kriterierna hjärtstopp, andningsstopp
Ökad säkerhet och
trygghet är den
samt stor yttre blödstora vinsten.
ning. Detta gäller om
ambulans inte finns tillgänglig inom tio minuter. För dessa larm får kommunen en schablonersättning från landstinget
som täcker kostnaderna för dessa utryckningar.
– I Eda kommun har det fattats ett politiskt beslut
om att räddningstjänsten ska åka på alla prio 1-larm,
fortsätter Mattias. Alla dessa prio 1-larm benämner
vi IVPA-larm och använder insatsrapporten för att
registrera dem. Utav dessa är det cirka tio procent
som hamnar inom de kategorier som landstinget
ersätter.
– Responsen från deltidspersonalen har varit positiv och kåren har förankrats i bygden på ett helt
annat sätt än tidigare, förklarar Thomas.
– I Eda, där vi enbart har deltidspersonal, känner
räddningstjänsten att de gör en avgörande skillnad,
säger Mattias. De dryga 330 IVPA-larmen varje år
gör att personalen blir skicklig och erfarenheten
gör dem till professionella yrkesmän. Nackdelen
blir den hårda belastningen på deltidspersonalen.
– Fördelen blir att nyttan av deltidsstationen ökar,
kompletterar Thomas. Ordinarie arbetsgivare får
även personal med stor erfarenhet om det händer
olyckor eller sjukdom inom egna arbetsplatsen. En
ökad säkerhet och trygghet är den stora vinsten.
IVPA kan och har räddat liv genom tidig insats,
exempelvis defibrillering.

Mattias Larsson,
räddningschef Arvika-Eda-Säffle
sedan 2010.

Thomas Erlandsson,
räddningschef Arvika-Eda-Säffle,
2001-2010.

– Ur kommunmedborgarens perspektiv betyder
känslan av att få hjälp inom en rimlig tid mycket,
förklarar Mattias. Räddningstjänsten har en jämn
are insatstid än ambulansen och det är lättare
att ha en rimlig förväntan om när man får hjälp.
Brandstationen blir då en trygghetssymbol.
– I våra kommuner har beslutsfattande politiker
varit mycket tydliga kring IVPA-larmen, fortsätter
Mattias. Våra kommuner har, i likhet med många
andra, ansträngda ekono
mier varför vi ständigt
behöver se över vår
verksamhet. Eftersom
IVPA-larm per definition
inte är räddningstjänst
IVPA-larm varje år gör att
personalen blir skicklig och
och därmed inte lagstyrd,
erfarenheten gör dem till
är det sådan verksamprofessionella yrkesmän.
het som vi lyfter fram
vid översyner. Men i den
politiska behandlingen har svaret varit tydligt
– det har inte funnits en vilja att minska på våra
åtaganden gällande IVPA-larm.

330

– Vi ser ett fortsatt stort behov av att åka på IVPAlarm ur ett kommunperspektiv, säger Mattias. En
åldrande befolkning borde innebära ett fortsatt
eller till och med ett ökat behov. Jag skulle önska
att sjukvårdshuvudmannen verkligen förstod
värdet av IVPA-larm och tog ett större ansvar för
finansiering av dem. Räddningstjänsten gör skillnad på prio 1-larm även utöver landstingets tre
kriterier hjärtstopp, andningsstopp samt stor yttre
blödning.

22 Om räddningstjänstens insatsstatistik

JAN
DEC

FEB

NOV
MARS

OKT

APRIL

SEP

Räddningstjänståret 2014

MAJ

AUG

JUNI
JULI

JANUARI

Flest antal
byggnads
bränder
(59)

FEBRUARI

1

Lägst antal
räddnings
insatser
(147)

16

APRIL

Flest antal
bränder
utomhus
(149)

26

MARS

26

RADHUSBRAND I LEXTORP, TROLLHÄTTAN
Natten till den 26 mars inträffade en brand i Lextorp, Trollhättan som medförde
att två radhuslängor med sammanlagt sju bostäder totalförstördes. Ingen
person kom till skada, men drygt 100 personer evakuerades från sina bostäder.
Branden startade på uteplatsen vid en av lägenheterna, men orsaken har inte
kunnat fastställas. Redan vid upptäckten var branden mycket intensiv.

RÄDDNINGSTJÄNST I SIFFROR 2014 23

AUGUSTI

1-31

JULI

SKYFALL

Veckan med
flest antal
räddnings
insatser
(2 960)

Under augusti föll lokalt stora mängder regn över flera orter i västra Sverige,
där framförallt Getinge, Munkedal, Kristinehamn och Malmö drabbades
hårt. I Getinge, norr om Halmstad, bidrog nederbörden till omfattande
samhällsstörning och att dricksvattnet behövde kokas under drygt två
veckors tid. I Västergötland fick räddningstjänsterna under kort tid ta emot
cirka 380 larm till följd av översvämningar efter skyfallen. I Kristinehamn
uppskattades kostnaderna för hantering och återställande av samhällsviktig
verksamhet till följd av skyfallen till cirka tio miljoner kronor. I Malmö fick
bland annat inre och yttre Ringvägen stängas av under mer än ett dygn.

21-27

JULI

21

Flest antal
räddnings
insatser
(637)

JULI

31

SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND
Torsdagen den 31 juli utvecklades en brand i samband med markberedning
nordost om Seglingsberg i Surahammars kommun, nära gränsen till Sala
kommun. Rådande torka och växlande vindar gjorde att branden spreds
snabbt. Branden kontrollerades inte fullt ut förrän elva dagar efter dess upp
komst. Skogsbrandens totala omfattning kom att uppgå till 12 800 hektar. En
person avled och en person brännskadades allvarligt i samband med branden.
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Kostnader för räddningstjänst
Kommunernas sammanlagda kostnad för räddningstjänst var 7,5 miljarder kronor år 20131.
Den största kostnadsposten, 3,3 miljarder kronor, avsåg köp av verksamhet. Det rör sig här
i allt väsentligt om att kommunerna köper verksamheten räddningstjänst från kommunalförbund vilket leder till en minskning av direkta lönekostnader och personalomkostnader
men en ökning av kostnaderna för köp av verksamhet.
Kommunernas kostnader för räddningstjänst fördelat på kostnadsslag och år
KOSTNADER FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

1989

2000

2013

Bruttokostnader

5 801

5 788

7 491

Löner

2 764

2 060

1 443

Personalomkostnad2

1 149

788

544

Varor

..

275

172

Köp av verksamhet

..

965

3 323

Övriga externa köp

..

385

316

Bidrag och transfereringar

..

383

763

Externa lokalhyror

..

76

105

Interna lokalkostnader

..

287

222

478

276

202

..

150

286

1 410

143

113

986

960

866

Taxor och avgifter

308

253

147

Externa lokalhyror

..

59

42

Interna intäkter

..

195

318

Övriga intäkter

678

453

360

4 815

4 828

6 625

varav…

Kalkylerade kapitalkostnader3
Övriga interna kostnader
Övriga kostnader

Bruttointäkter
varav…

Nettokostnader

Alla belopp i 2014 års penningvärde och i miljoner kronor. Beloppen är avrundade till närmaste miljon.
Källor: Kommunal räddningstjänst inför framtiden, Räddningsverket, Räkenskapssammandrag för kommuner,
Statistiska Centralbyrån. Bearbetad av MSB.

1.

Kommunernas kostnader för räddningstjänst under 2014 var inte tillgängliga vid publiceringen av denna rapport.
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År 2000 redovisade 68 kommuner inga egna kostnader för löner. Mostsvarande antal för år 2013 var 135 kommuner.
De tio kommunerna med högst respektive lägst nettokostnad
för räddningstjänst per invånare, 2013
1. Härjedalen

2 193 kr

281. Danderyd

428 kr

2. Åsele

2 140 kr

282. Skurup

426 kr

3. Malå

1 984 kr

283. Lomma

425 kr

4. Sorsele

1 747 kr

284. Täby

424 kr

5. Arjeplog

1 723 kr

285. Stockholm

407 kr

6. Ragunda

1 714 kr

286. Salem

400 kr

7. Munkfors

1 532 kr

287. Botkyrka

379 kr

8. Jokkmokk

1 529 kr

288. Solna

375 kr

9. Berg

1 521 kr

289. Nacka

371 kr

10. Överkalix

1 521 kr

290. Sundbyberg

366 kr

2014 års priser. Källor: Räkenskapssammandrag för kommuner, Befolkningsstatistik samt Konsumentprisindex (KPI),
samtliga från Statistiska Centralbyrån. Bearbetad av MSB.

Kommunernas nettokostnad för räddningstjänst var 6,6 miljarder kronor
år 2013. Utslaget på befolkningen blev det 687 kronor per invånare. Sedan
år 2000 har kostnaden per invånare ökat med 143 kronor när hänsyn har
tagits till inflationen. Det motsvarar en kostnadsökning med 26 procent.
Nettokostnad per invånare för räddningstjänst, 2000-2013
2014 års priser
Nettokostnad
per invånare för räddningstjänst 2000-2013
700 kr

650 kr

600 kr

550 kr

500 kr
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014 års priser. Källor: Räkenskapssammandrag för kommuner, Befolkningsstatistik samt Konsumentprisindex (KPI),
samtliga från Statistiska Centralbyrån. Bearbetad av MSB.
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Nettokostnad per invånare för räddningstjänst i
kommungrupper, 2013
Nettokostnad
perpriser
invånare för räddningstjänst i kommungrupper, 2013
2014 års
Glesbygdkommuner
Turism- och besöksnäringskommuner
Varuproducerande kommuner
Kommuner i glesbefolkad region
Kommuner i tätbefolkad region
Pendlingskommuner
Förortskommuner till större städer
Större städer
Förortskommuner till storstäderna
Storstäder
0 kr

200 kr

400 kr

600 kr

800 kr

1 000 kr

1 200 kr

2014 års priser. Källor: Räkenskapssammandrag för kommuner, Befolkningsstatistik samt Konsumentprisindex (KPI), samtliga från Statistiska Centralbyrån.
Bearbetad av MSB.

Sett till kommungrupper är glesbygdskommuner de som hade högst netto
kostnader för räddningstjänst per invånare under 2013. Där var kostnaderna mer än dubbelt så höga per invånare jämfört med storstäderna.
Kommunerna som har högst kostnader är generellt till ytan stora med
långa avstånd mellan större orter och en hög andel deltidsanställd operativ personal.
Uppgifter för 2014 var inte tillgängliga vid publiceringen av denna rapport.

KÄLLOR
Kommunal räddnings
tjänst inför framtiden,
Räddningsverket, 1990
Räkenskapssamman
drag för kommuner,
Statistiska Centralbyrån
Konsumentprisindex
(KPI), Statistiska
Centralbyrån
Kommungrupps
indelningen 2011,
Sveriges Kommuner
och Landsting, 2010
Befolkningsstatistik,
Statistiska Centralbyrån
Årsuppföljning LSO
2014, MSB, 2014
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Allmänhetens förväntningar
Under våren 2014 genomförde MSB en enkätundersökning om trygghet och säkerhet.
I denna undersökning fick 44 800 personer svara på frågor om oro och vilken möjlighet
man har att påverka sin egen säkerhet.

90%

I trygghetsundersökningen ingick även några frågor som handlade om
förtroende för och förväntningar på ”blåljusmyndigheterna”. Nästan
90 procent av de tillfrågade uppgav att de har ganska eller mycket stort
förtroende för räddningstjänsten. Drygt 80 procent har stort förtroende för
ambulansen medan motsvarande andel för polisen är knappt 70 procent.

har angett att de har ganska
eller mycket stort förtroende
för räddningstjänsten.

Efter larmsamtal till 112 kan det ta olika lång tid innan räddningstjänsten,
polisen och ambulansen kommer till platsen. I tabellen nedan redovisas
hur lång tid de tillfrågade tror det tar innan någon resurs är på plats.
Andel tillfrågade som angett hur lång tid de tror att det tar innan räddningstjänst,
ambulans och polis är på plats efter larmsamtal till 112
0-5 MIN

6-10 MIN

11-15 MIN

16-20 MIN

20-30 MIN

MER ÄN
30 MIN

VET EJ

UPPGIFT
SAKNAS

Räddningstjänst

8

27

26

14

8

4

10

2

Ambulans

6

20

23

16

13

9

9

3

Polis

4

12

17

14

13

24

13

3

Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

Ambulansen och räddnings
tjänsten är i flertalet fall
snabbare på plats än vad
invånarna tror.
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Kumulativ fördelning över hur
lång tid individer tror att det tar
för räddningstjänst, ambulans
och polis att komma till plats
efter
larmvisatill
Ett annat
sättett
att redovisa
hur112
lång tid allmänheten tror det tar för
de olika blåljusaktörerna att komma på plats efter ett larm till 112 är den
Andel i procent
kumulativa fördelningen. Se diagram nedan.
Kumulativ fördelning över hur lång tid de tillfrågade tror att det tar för räddningstjänst,
ambulans och polis att komma till plats efter ett larmsamtal till 112
100
80
60
Räddningstjänst
40
Ambulans
20
Polis

FÖRVÄNTNINGAR
Förväntningarna om
snabb hjälp verkar vara
störst på räddnings
tjänsten.

0
5 min

10 min

15 min

20 min

30 min

Mer än 30 min

Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

I diagrammet kan utläsas att 35 procent av de tillfrågade tror att räddningstjänsten är på plats inom 10 minuter vid ett larm till 112. Motsvarande andelar för polis respektive ambulans är 16 respektive 26 procent.
Förväntningarna på snabbhet är alltså störst på räddningstjänsten.
Det är även intressant att jämföra de tillfrågades uppfattning med de
faktiska responstiderna.
Andel som förväntar sig att räddningstjänsten respektive ambulansen ska vara på
plats inom 10 minuter efter larmsamtal till 112 samt den faktiska andel som nås
inom 10 minuter av räddningstjänst respektive ambulans
KOMMUNGRUPP

RÄDDNINGSTJÄNST

AMBULANS

Förväntat

Faktiskt

Förväntat

Faktiskt

Storstäder

37

60

29

42

Förortskommuner till storstäder

33

44

22

24

Större städer

38

46

32

40

Förortskommuner till större städer

37

35

13

17

Pendlingskommuner

30

36

15

22

Turism- och besöksnäringskommuner

27

24

16

24

Varuproducerande kommuner

37

39

22

34

Glesbygdskommuner

29

17

14

26

Kommuner i tätbefolkad region

35

43

22

39

Kommuner i glesbefolkad region

32

35

30

38

Andel i procent. Källa: Trygghetsundersökningen 2014, MSB.

RÄDDNINGSTJÄNST I SIFFROR 2014 31

Ambulansen och räddningstjänsten är i flertalet fall snabbare på plats än
vad invånarna i de olika kommungrupperna tror. För ambulansen gäller
detta i samtliga kommungrupper. Även räddningstjänsten är snabbare än
förväntat i de flesta kommungrupper. I glesbygdskommuner tror dock
nästan 30 procent att räddningstjänsten skulle vara på plats inom 10
minuter medan detta endast var fallet i 17 procent av insatserna.
I storstäderna gäller det omvända förhållandet när det gäller räddningstjänst. Under 40 procent tror att de nås inom 10 minuter medan hela
60 procent av de faktiska responstiderna hamnar inom 10 minuter.
Faktiska responstider för polisen har inte gått att få fram.

KÄLLOR
Trygghetsundersök
ningen 2014, MSB
Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet
2014, Sveriges Kom
muner och Landsting,
2014
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Större väderhändelser under 2014
Varje år inträffar ett antal större störningar i samhället som orsakas av olika typer av
extremt väder. Det kan handla om exempelvis stormar, snöoväder eller översvämningar.
Under 2014 inträffade ingen onormalt besvärlig storm och inte heller något ovanligt
omfattande snöoväder, även om kombinationen av snöfall och blåst skapade stora trafikstörningar i januari i landets södra delar.
Det som under 2014 stack ut som extraordinärt var den stora skogsbranden
i Västmanland i inledningen av augusti (beskrivs i eget kapitel) och ett
flertal mycket kraftiga skyfall under sensommaren. I Västra Götaland,
Värmland och Jämtland föll under augusti mer än dubbelt så mycket
regn som normalt. Orter som Ullared och Torup i Halland fick uppleva
den blötaste kalendermånaden som överhuvudtaget observerats.
Dessa skyfall medförde stora problem i infrastrukturen och ett stort antal
larm att hantera på kort tid. Under 2014 ökade antal anmälningar till
försäkringsbolagen om vattenskador orsakade av naturolyckor markant.

17-19 augusti – stora nederbördsmängder i Halland
Den 17-19 augusti föll stora mängder regn över Halland. Getinge, norr
om Halmstad, fick ta emot 150 mm under två dygn. SMHI utfärdade en
klass 3-varning för delar av Halland när flödena i vattendragen snabbt
ökade och räddningstjänsten konstaterade att katastrofläge rådde i
Getinge vid Suseån.
Samhällsstörningarna i Getinge blev omfattande när vägar svämmades
över och vårdcentralen, folktandvården och tre förskolor fick stänga. Ett
antal äldre med eget boende, liksom gruppboende, fick evakueras. Drygt
700 fastigheter blev strömlösa och cirka ett 50-tal privata hushåll fick
evakueras. Förekomst av koliforma bakterier i dricksvattnet innebar att
cirka 1 900 personer rekommenderades att koka vattnet under drygt två
veckors tid.

19-22 augusti – stora nederbördsmängder i Västra Götaland
I ett historiskt perspektiv är det mycket ovanligt med regnmängder som
överstiger 90 mm/dygn i nordvästra Götaland - nu föll över 100 mm lokalt
på olika orter. SMHI gick inte ut med någon vädervarning för kraftigt
skyfall. Värst drabbades Lidköping och närliggande orter, men även
Munkedal fick stora översvämningar. Räddningstjänsterna i de berörda
områdena fick under kort tid ta emot nästan 400 larm.
Översvämningen i Munkedal orsakade bland annat ett strömavbrott i
kommunhuset, vilket fick konsekvenserna att kommunens hemsida låg
nere, telefonväxeln till tre kommuner slogs ut, liksom journalhanteringssystemet för hemsjukvården. Äldreboenden och skolor i Kvänum och
Grästorp fick sina fastigheter översvämmade och strömmen bröts.
Det tog upp till fyra veckor innan dessa verksamheter fungerade normalt
igen. Banvallen skadades på flera ställen mellan Uddevalla och Munkedal
och tågtrafiken ställdes in.
Räddningstjänstens operativa uppgifter handlade i stort om invallning
och utpumpning av vatten från vattenfyllda fastigheter, samt avspärrning
och invallning av mindre vägar som skadats.

Försäkringsbolagens
skadebelopp till följd
av vattenskador
orsakade av naturolyckor
(miljoner kr), 2011-2014
ÅR

KOSTNAD

2014

1 046

2013

180

2012

174

2011

312

Siffrorna för 2014 är preliminära.
Källa: Svensk Försäkring.

34 Större väderhändelser under 2014

En samverkanskonferens genomfördes 20 augusti. Samverkan och informationsutbytet mellan berörda aktörer ansågs ha fungerat väl, men flera räddningstjänster uttryckte ett behov av att förbättra förmågan att snabbare
upprätta en krisledningsgrupp för att hantera den här typen av händelser.
Insatser och andra uppdrag i Hallands och Västra Götalands län under tid för skyfall
2014 jämfört med medel för samma dagar 2000-2013
MEDELVÄRDE
2000-2013

2014

FÖRÄNDRING

5,1

116

+ 2 156 %

1

22

+ 2 100 %

1,4

5

+ 257 %

3

7

+ 133 %

12,6

19

+ 51 %

Trafikolycka

32

48

+ 50 %

Utsläpp av farligt ämne

4,7

7

+ 49 %

81,5

115

+ 41 %

Övriga insatser och andra uppdrag

102,4

93

-9%

Totalt

238,4

432

+ 81 %

Annan vattenskada
Översvämning av vattendrag
Felindikering från automatlarm
Förmodad räddning
I väntan på ambulans

Automatlarm ej brand/gas

Källla: Räddningstjänstens insatser, MSB.

160

mm regn uppmättes lokalt
på några få timmar.

20-21 augusti – skyfall i Kristinehamn
Under natten 21 augusti utsattes Kristinehamnsområdet för mycket
kraftiga skyfall med lokalt uppemot 160 mm regn (privata mätningar)
på några få timmar. Det snabba förloppet var överraskande och ingen
vädervarning var utfärdad från SMHI. Flödena i vattendragen ökade
mycket snabbt och två dammar överströmmades. Störst problem uppstod
i bostadsområden och på E18 som stängdes av liksom järnvägstrafiken.
I höjd med länsväg 240 eroderade E18:s vägbana bort helt och hållet.
Även andra mindre vägar raserades av korsande vattenmassor.
Läget blev ganska omgående svårt att överblicka med allt fler rapporter
om avskurna vägar och påverkade broar. Kommunen, räddningstjänsten,
polisen, restvärdesledare och försäkringsbolag arbetade aktivt med information till allmänheten och hjälp vid evakuering.
Klockan 12 den 21 augusti sändes ett VMA-meddelande där allmänheten
uppmanades att hålla sig inne och att koka dricksvattnet. I vissa områden
tillämpades nödvattenförsörjning.
Samverkan var bred och fungerade väl enligt utvärderingar. Kristinehamns
kommun lyfte i sina erfarenheter av händelsen fram ett behov av ett koncept för hur hanteringen av frivilliga kan ske på ett snabbt och effektivt
sätt i ett akut läge, med beaktande av lagar och förordningar – inte minst
i perspektivet av deras egen säkerhet.
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Flödena i vattendragen
ökade mycket snabbt till
följd av skyfallen.

31 augusti – skyfall i Malmö
Skyfallet 31 augusti över sydvästra Skåne drabbade särskilt Malmö som
fick 100 mm på 24 timmar, vilket är rekord för staden. Dagvattensystemen
kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden i staden
översvämmades. SMHI hade inte utfärdat någon varning. Larmnumret
112 blev mer eller mindre blockerat. Räddningstjänsten gick ut med meddelande där de bad allmänheten att endast ringa 112 vid allvarlig fara för
liv och egendom, och man hänvisade i övrigt till försäkringsbolag eller
informationsnumret 113 13.
Det blev mycket stora störningar i både bil- och tågtrafik. Räddningstjänsten fick evakuera personer från ett flertal fastigheter och från ett
par stadsbussar som kört fast i vattenmassorna.
Vattenfyllda nätstationer gjorde minst 3 000 hushåll strömlösa. Skånes
universitetssjukhus i Malmö fick översvämning i kulvertsystemet och
kortslutning i ett ställverk, vilket i viss grad påverkade verksamheten.

KÄLLOR
Räddningstjänstens
insatser, MSB
Månadens väder
i Sverige, ”Augusti
2014 - Extremt regnig
i västra Götaland”,
SMHI, 2014
”Augusti 2014
- Skyfall gav lokala
översvämningar”,
SMHI, 2014
”Olycksutredning Skyfall Väse
2014-08-21”,
Karlstadregionens
räddningstjänst, 2014
”Översiktsstatistik
Vatten, naturskada”,
Hem- villa-, fritids-,
båt- rese- och företags
försäkring, årsvis,
1985-2013, Svensk
Försäkring, 2014
”Många och dyra natur
skador under 2014”,
Svensk Försäkring, 2015
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Största skogsbranden i modern tid
Torsdagen den 31 juli 2014 utvecklades en brand i samband med markberedning nordost
om Seglingsberg i Surahammars kommun i Västmanland, nära gränsen till Sala kommun.
Rådande torka och växlande vindar gjorde att branden spreds snabbt. Branden kontrollerades
inte fullt ut förrän elva dagar efter dess uppkomst.

Skogsbranden i Västmanland
2014 var till ytan nästan
sju gånger större än skogs
branden i Boden 2006.

Skogsbranden startade i samband med markberedning på ett cirka 15 hektar
stort hygge. Den startade i ett skede när marken var rejält uttorkad. De
brandriskindex som avspeglar markens uttorkning var höga, men inte
extrema. Tre timmar efter larmet gjordes en överflygning runt brand
området och branden hade då troligen en längd av 2 000 meter och var
som bredast cirka 500 meter.
På lördag morgon den 2 augusti fanns sammanlagt minst 5 kilometer icke
säkrad gräns med öppna lågor eller glödbränder längs det som hittills hade
utgjort den vänstra flanken. Under natten ändrade vinden riktning från
sydväst till sydost. Det medförde att den vänstra flanken förvandlades till
en ny front. Under söndagen den 3 augusti var den relativa luftfuktigheten
högre än tidigare och vinden relativt svag från sydost, men branden fortsatte att sprida sig.

Extrem spridningshastighet under måndagen
Under måndagen den 4 augusti skedde en mycket kraftig brandspridning
under eftermiddagen mot nordväst. Förutsättningarna för denna var snabbt
sjunkande relativ luftfuktighet, samt en ganska betydande vind från ostsydost. Det fanns även ett antal sträckor där elden inte var säkrad i norra
delen av brandområdet.
En extremt hög brandintensitet och ett massivt nedfall av långväga flyg
bränder medförde att det över hela norra brandområdet inte fanns några
brandhinder som kunde stoppa branden, ens om de förstärkts med upp
vattning, brandgator eller schaktningar. Flygbränder på uppemot två
kilometer hade noterats.
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11

dygn tog det innan branden
var under kontroll.

Under eftermiddagen den 4 augusti brann omkring två tredjedelar av
den totala avbrunna ytan.
Vid 21-tiden hade den relativa luftfuktigheten ökat och medelvinden
avtagit. Vid dessa väderförhållanden fanns inte längre några förutsättningar för snabb brandspridning. En annan faktor som verkade för att
sänka brandspridningshastigheten var att bränslet generellt har varit
sämre i sluttningarna ner mot dalgångarna, dit branden nådde under
måndagskvällen. På tisdag morgon återstod 6 mil begränsningslinje
att säkra.

KORT OM BRANDEN
• Skogsbranden i Västmanland är större än totalen av alla andra bränder i skog
och mark 2008-2014 i Sverige.
• Extrem torka rådde i marken när branden startade.
• Det tog elva dygn innan branden kontrollerades fullt ut.
• En person avled och en brännskadades allvarligt.
• Omkring 1 000 personer och närmare 2 000 djur evakuerades under branden.
• Totalt 71 byggnader skadades eller förstördes.
• Totalt skadades cirka 1,4 miljoner kubikmeter virke.
• 98 procent av den produktiva skogsmarken inom brandområdet bedöms ha
skadats av branden.

Svårnavigerat och resursbrist
De inledande insatserna handlade om att lokalisera branden, komma åt
den och påbörja brandsläckningen. Det tog tid att hitta fram till den plats
som angetts i larmsamtalet. Under de första fem dygnen lyckades räddningspersonalen aldrig komma runt hela branden. Insikten om att det
skulle bli en långdragen insats infann sig under helgen och ytterligare
resurser beställdes och insatsen förstärktes allt eftersom av materiel
och personal.
Redan under söndag eftermiddag tog räddningsledningen kontakt med
MSB och bad om hjälp med att undersöka möjligheterna till stöd med
skogsbrandsflygplan. Fyra skopande flygplan kom från Italien och Frankrike. Dessa sattes in under eftermiddagen onsdagen den 6 augusti. När
planen började användas var emellertid brandens kraftiga spridningsförlopp över. Det tog också tid innan flygplanens insatser samordnades
taktiskt med släckningen från marken. Två större skyddsavbränningar
genomfördes under lördagen den 2 augusti och söndagen den 3 augusti.
Sambandet mellan insatta styrkor, räddningsledning samt övriga aktörer
var stundtals problematiskt. Ett grundläggande problem tycks ha varit att
radiotäckningen varit ojämn och i vissa områden saknats för såväl Rakel,
vanlig mobil och annan radiokommunikation. Det var också under lång
tid en påtaglig brist på kartor för inblandade aktörer. Flera personer
i fält, både räddningspersonal, polis och övriga var hänvisade till kartor
i mobiltelefonen.
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Under de första dagarna bedrevs två parallella insatser med separata
räddningsledare. Först under lördagen samordnades arbetet i en gemensam insats med en räddningsledare. På söndag förmiddag den 5 augusti
beslutade Länsstyrelsen i Västmanland om övertagande av räddningstjänsten i berörda kommuner och utnämnde Lars-Göran Uddholm,
brandchef i Södertörns brandförsvarsförbund till räddningsledare.
En lång rad olika aktörer i det svenska krisberedskapssystemet involverades
i arbetet med skogsbranden - kommunala räddningstjänster i hela landet,
frivilligorganisationer, drabbade kommuner, landsting, näringsliv, Polisen,
Försvarsmakten, myndigheter och frivilliga.

LÄS MER!
Läs mer om tidigare
erfarenheter från
naturolyckor i Natur
olycksdatabasen
http://ndb.msb.se

KÄLLA
Observatörsrapport
- Skogsbranden i
Västmanland 2014,
MSB, 2015
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Radhusbranden i Lextorp
Natten till den 26 mars inträffade en brand i Lextorp, Trollhättan, som medförde att två
radhuslängor med sammanlagt sju bostäder totalförstördes. Ingen person kom till skada,
men drygt 100 personer evakuerades från sina bostäder.
Branden startade på uteplatsen vid en av lägenheterna i radhuslänga ett,
men den exakta brandorsaken har inte kunnat fastställas. Redan när SOS
Alarm larmades var branden mycket intensiv. Den stora mängden brännbart material samt den kraftiga vinden från nordost påverkade brandförloppet och bidrog till en snabb spridning.

40-60
minuter efter upptäckten var
radhuslängan förstörd.

Branden spred sig från utsidan, varför befintlig brandavskiljande funktion
mellan lägenheterna inte hade någon verkan. Enligt intervjuer med boende
och brandpersonal var brandförloppet i radhuslänga ett mycket intensivt
och inom cirka 40-60 minuter från upptäckten var i stort sett hela radhus
längan totalförstörd. Branden spred sig sedan vidare till radhuslänga två.
Brandförloppet i radhuslänga två blev betydligt långsammare.

Två radhuslängor
totalförstördes i branden.
Foto: Räddningstjänsten
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Räddningstjänstens insatser och rådande förutsättningar

100

personer evakuerades från
sina bostäder.

Operativa enheter från fem stationer inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund deltog i släckningsarbetet. Larm om branden inkom klockan
00:37 till SOS Alarm och den bedömdes vara under kontroll runt klockan 8
morgonen därpå.
I Sverige sker återkommande bränder i rad-, par-, kedjehus som leder till
omfattande egendomsskador. Det är inte helt ovanligt att en hel radhuslänga brinner ner. Ofta handlar det om bränder som startar inomhus
och sedan snabbt sprider sig upp till vinden (via till exempel ventilerad
takfot) och därifrån vidare till intilliggande radhuslägenheter på betydligt
kortare tidsrymd än avsedda 60 minuter. Anledningen till detta är, i de
flesta fall, att det byggnadstekniska brandskyddet varit undermåligt på
grund av felaktig projektering, utförande eller bristande underhåll.
Detta scenario var dock inte fallet vid branden i radhusen i Lextorp, då
dessa inte har någon vind, utan lägenhetsavskiljande innerväggar upp till
yttertakets underkant. Den aktuella radhusbranden startade på utsidan
och fick fäste i träfasad och takfot längsmed hela radhuslängan. Därifrån
spred den sig vidare in i respektive radhuslägenhet och därefter vidare
till en intilliggande radhuslänga.
För inglasade balkonger, loftgångar och uterum finns brandtekniska krav
som skall uppfyllas enligt Boverkets byggregler BBR 5:5377. Inglasning
av balkonger och uteplatser kan medföra ökad brandrisk genom att
balkongen utnyttjas som bostadsrum och att mängden brännbart material ökar på balkongen. Risken för snabb brand och brandgasspridning
mellan olika brandceller, förbundna med varandra genom inglasade
balkonger och uterum, förebyggs genom att ett E30-krav ställs mellan
balkongerna.
Motsvarande krav finns inte på tillbyggnader i form av till exempel ett
skärmtak. Men, även enklare väderskydd kan medföra ökad risk för
brandspridning, eftersom det möjliggör förvaring av mer brännbart
material.

I Sverige sker återkommande
bränder i rad-, par- och
kedjehus som leder till mycket
stora egendomsskador.
Foto: Räddningstjänsten
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De drabbades perspektiv
De drabbades perspektiv undersöktes genom en intervjustudie några
månader efter olyckan. Det fanns både positiva och negativa kommentarer
omkring radhusbranden.
De positiva kommentarerna handlade om att räddningspersonalen under
rådande omständigheter skötte det hela bra, att de räddade hela området
från att brinna ner. De gjorde vad de kunde för att rädda området och
omhändertagandet var bra. Negativa kommentarer handlade bland annat
om att flera respondenter ansåg att räddningspersonalen borde kunnat
klara den ena av de båda radhuslängorna som brann ner.
Det fanns även negativa kommentarer omkring informationshanteringen.
Det stora flertalet av respondenterna verkade dock förstå och acceptera
att släckningsarbetet var en utmaning på grund av den hårda vinden.

Brandmännen
gjorde vad de
kunde i denna
orkan. De hjälpte oss
hela tiden och kollade
till oss.

Jag blev så
paralyserad.
Jag fick inget
med mig, men mina
grannar fick med sig
plånböcker, nycklar och
mobiler.

Av de tillfrågade svarade de flesta (68 procent) att de inte gjorde några
insatser för att larma, varna eller rädda andra personer. Majoriteten 
(76 procent) gjorde heller inga insatser för att släcka branden. Kommentarer till detta var bland annat att de inte hann eller att det redan var
övertänt och det därför inte fanns något att göra.
Samtliga tillfrågade behövde utrymma sin bostad. Nästan 70 procent
upplevde utrymningen som mycket eller ganska bra. En majoritet av
respondenterna ansåg att de fick den hjälp de förväntade sig från räddningstjänsten. Även bemötandet från räddningstjänsten upplevdes som
mycket bra.
Nästan alla respondenter hade brandvarnare i hemmet och 65 procent
svarade att de även hade en handbrandsläckare. 74 procent av de tillfrågade
svarade att de inte hade gjort någon förändring i brandskyddet i sin
nya bostad.

KÄLLOR
Olycksutredning. Brand
i radhus Lextorp, Troll
hättan den 26 mars
2014, MSB, 2014
Intervjuundersökning
efter radhusbranden
i Lextorp, Trollhättan,
MSB, 2014

44 Nya forskningsresultat kring bränder

RÄDDNINGSTJÄNST I SIFFROR 2014 45

Hos vem brinner det?
En ny studie från Centrum för Personsäkerhet visar att den grupp som det brinner mest
hos inte är de som drabbas av flest dödsfall. Det visade sig att de grupper där risken var
störst att dö i brand – äldre, ensamboende män och låginkomsttagare – inte var samma
grupper där det mest frekvent utbröt bränder. Studien ger i sig inga svar på varför det ser
ut så här.

Risk att omkomma
De senaste åren har cirka 100 personer per år omkommit i bränder
i Sverige. Tidigare forskning har visat att risken för att omkomma i
bränder är högre bland äldre människor, bland män, funktionshindrade
och låginkomsttagare. Det har dock inte varit känt om detta berott på att
bränder är vanligare i dessa grupper eller om det är brister i förmågan att
hantera bränder som gör att risken att omkomma är högre.

Risk för bränder
I studien har det visat sig att risken för att råka ut för brand, oavsett om
någon har skadats eller om räddningstjänsten varit där, inte är jämnt fördelad över befolkningen. Risken för att det ska brinna i bostaden är högre
bland dem med hög utbildningsnivå, i hushåll med barn 6-12 år samt hos
personer födda utanför Norden. En lägre risk fanns hos äldre och hos dem
som bodde i hyresrätter.
Resultaten tyder på att trots att risken för brand är högre bland vissa
grupper är det i andra grupper som risken att omkomma är störst. Därmed
kan det också konstateras att det från ett förebyggande perspektiv måste
tänkas om. Bränder i sig är inte vanligare bland till exempel äldre och
låginkomsttagare, men de bränder som sker i dessa hem leder oftare till
allvarliga skador eller dödsfall.
Som underlag för denna studie finns en enkätundersökning gjord av MSB
som gått ut till 20 000 personer. I framtida studier kommer överlevande
från svåra bränder intervjuas för att ge en klarare bild av vad det var som
gjorde att de överlevde.

SLUTSATSER
Risken att omkomma
i bränder är störst
bland äldre, män,
funktionshindrade och
låginkomsttagare.
Risken för att råka ut
för brand är störst hos
högutbildade, hushåll
med barn 6-12 år samt
hos personer födda
utanför Norden.

KÄLLA
Studien är genom
förd vid Centrum för
personsäkerhet vid
Karlstads universitet
av Finn Nilson, Anders
Jonsson och Carl
Bonander.
Studien ingår i ett
forskningsprojekt
finansierat av MSB.
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Självslockande cigaretter och bränder
Två nya studier har tittat på effekterna av självslocknande cigaretter i Sverige. Studien från
Centrum för personsäkerhet har tittat på om självslocknande cigaretter bidrar till färre
rökningsrelaterade bostadsbränder. Studien från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har
haft uppdraget att försöka ge en förklaring till varför det inte syns någon effekt i brand
statistiken sedan förbudet kring icke-självslocknande cigaretter infördes.

Bidrar självslocknande cigaretter till färre bostadsbränder?
EU:S FÖRBUD
INFÖRDES 2011
De nya kraven handlar
om att minska risken
för att en cigarett ska
starta en brand.
Tillverkarna har nu
lagt in ringar med
tjockare papper runt
cigaretten. Om man
inte längre blossar på
cigaretten kommer
den att självslockna
när glöden når en
sådan ring, eftersom
luft- och syretillförseln
begränsas.
Källa: Europeiska kommissionen – Pressmeddelande 14 november
2011 IP/11/1342

En ny studie från Centrum för personsäkerhet pekar på att förbudet
mot icke-självslocknande cigaretter inte haft någon effekt på risken
för rökningsrelaterade bostadsbränder i Sverige. Studien säger inte att
självslocknande cigaretter är ineffektiva, men den ifrågasätter hur verksamma de har varit utifrån syftet att faktiskt minska antalet röknings
relaterade bostadsbränder.
Nästan en tredjedel av alla dödsbränder orsakas av rökning. Det har sedan
lång tid tillbaka funnits idéer om att utveckla självdämpande/självslocknande cigaretter för att komma åt problemet. Det var dock först 2004,
i delstaten New York, som de första lagkraven slog igenom. Cigaretterna
är utformade så att de ska självslockna relativt omgående om de inte
används aktivt och därmed minska risken för brand.
I november 2011 infördes ett förbud mot icke-självslocknande cigaretter
inom EU med syfte att minska antalet rökningsrelaterade bostadsbränder.
Beslutet grundades på en rapport från den finska regeringen, som uppskattade att ett förbud skulle kunna minska andelen rökningsrelaterade
bostadsbränder med 40 procent. Den enda samtida vetenskapliga artikeln
som publicerats uppskattade effekten till drygt 19 procent, vilket var
baserat på erfarenheter från implementeringen i USA.

Effekten på svenska förhållanden

KÄLLA
Studien är genom
förd vid Centrum för
personsäkerhet vid
Karlstads universitet
av Finn Nilson, Anders
Jonsson och Carl
Bonander.
Studien ingår i ett
forskningsprojekt
finansierat av MSB.

Preliminära resultat från denna studie visar att det inte finns någon stati
stiskt säkerhetsställd effekt mellan förbudet mot icke-självslocknande
cigaretter och risken för bostadsbränder i Sverige. Detta oavsett om
rökning konstaterats som orsak eller inte. Studien visar inte heller något
samband mellan förbudet och döda i bostadsbränder i Sverige, oavsett om
rökning konstaterats som orsak eller inte.
Resultatet av studien tyder på att syftet med de självslocknande cigarett
erna, att minska antalet rökningsrelaterade bostadsbränder och antalet
döda i bostadsbränder, inte infriats i Sverige. Det är osäkert hur generaliserbart resultatet är för andra länder.
Data från MSB:s register utgör underlag till denna studie. Alla bostads- och
dödsbränder i Sverige mellan år 1999 till 2013 har kartlagts och samtliga
bränder vars uppkomst kunde härledas till rökning har granskats.
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Är de cigaretter som säljs i Sverige självslocknande?
En ny studie från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, försöker ge en
förklaring till varför det inte ses någon effekt i brandstatistiken till följd
av kravet att de cigaretter som saluförs i Sverige ska vara självslocknande,
så kallade RIP-cigaretter (Reduced Ignition Propensity). Studien omfattar
experiment samt insamling av erfarenhet och försöksdata från andra
länder som haft samma typ av säkerhetskrav på cigaretter under många år.
I studien kontrollerades om de cigaretter som säljs på svenska marknaden
verkligen är självslocknande. De tre cigarettmärken som valdes ut för
provning uppfyllde samtliga kraven (enligt europeisk standard EN 16156)
för RIP-cigaretter med god marginal.

Fungerar självslocknande cigaretter i verkligheten?
SP genomförde ett antal brandförsök med RIP-cigaretter som var godkända enligt EN 16156 och en konventionell cigarett användes på olika
möbelkombinationer. Flest försök genomfördes enligt EN 1021-1, där
cigaretterna i vissa scenarier även täcktes över med olika typer av material.
Resultaten visar tydligt att de så kallade RIP-cigaretterna i många fall
glöder sin fulla längd. Enbart i möbelförsöken enligt EN 1021-1 glöder
68 procent av de använda RIP-cigaretterna sin fulla längd, trots att de är
av ”självslocknande” typ. I flera fall uppstod även glödbrand i tyg och
stoppningsmaterial. Provningsmetoden som bestämmer om ett cigarettmärke är självslocknande korrelerar således dåligt med verkligheten,
åtminstone i de fall som provats här. De genomförda brandprovningarna
i denna studie täcker långt ifrån in alla möjliga material och konfigurationer som kan uppstå i verkligheten. Poängen är dock att eftersom en så
stor andel cigaretter glöder sin fulla längd så finns det naturligvis risk för
antändning om kombinationen av material är den rätta, vilket har visats
med dessa försök.

68%

av de använda RIP-cigaretterna
fortsätter glöda i sin fulla längd.

Slutsatser
De cigaretter som säljs på svenska marknaden uppfyller kraven för självslocknande cigaretter enligt EN 16156. Brandstatistiken och brandförsök
på olika möbelkombinationer visar dock att cigaretterna trots detta fortfarande glöder sin fulla längd och antänder möbler. Frågan uppstår då i
vilken grad självslocknande cigaretter minskar antalet dödsbränder.

KÄLLA
Studien är genomförd
av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP,
på uppdrag av MSB.
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Om räddningstjänstens insatsstatistik
Räddningstjänstens insatsstatistik baserar sig på uppgifter från den kommunala räddningstjänstens insatsrapporter. Syftet med statistiken är att ge en kvantitativ bild av de
olyckor som räddningstjänsten kallas till och vilka åtgärder som de vidtar vid dessa olyckor.

Insatsrapporten
Kommunens skyldigheter vid händelser som leder till räddningsinsats
regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Räddningstjänsterna
har skyldighet att dokumentera sina räddningsinsatser i en rapport.
Räddningstjänsten utför även andra uppdrag än de som enligt LSO omfattas av begreppet räddningsinsats. Här väljer räddningstjänsterna själva
om dessa ska dokumenteras i insatsrapporten. MSB:s statistik omfattar
både räddningstjänstinsatser och andra uppdrag.
Totalt omfattar insatsrapporten tio sidor med en huvuddel på fyra sidor.
I huvuddelen efterfrågas grundläggande uppgifter om händelsen som
till exempel skadeplats, tidpunkt och insatta styrkor. Utöver huvuddelen
finns tilläggsdelar med mer detaljerade uppgifter för vissa sorters olyckor.

Så här tar vi fram insatsstatistiken
Efter varje insats upprättar räddningstjänsten en insatsrapport i ett eget
datasystem. Rapporterna skickas därefter elektroniskt till MSB. Överför
ingen sker antingen automatiskt via en webbtjänst i samband med rapport
skrivandet eller manuellt genom framtagning av en månatlig datafil.
Idag använder nästan 60 procent av alla räddningstjänster webbtjänsten
för att automatiskt leverera insatsdata till MSB. Detta förfarande gör att
kvaliteten på statistiken blir bättre.
Inom varje led av MSB:s statistikproduktion sker en kvalitetssäkring av
insatsdata. En slutlig kontroll av hela föregående års insatsdata genomförs under årets första kvartal. Vid behov kontaktas berörda räddningstjänster. När MSB anser att kvaliteten är tillfredsställande framställs
årsstatistik på riks-, läns- och kommunnivå. Denna görs tillgänglig via
MSB:s webb.

Kvalitet och bortfall i insatsstatistiken
Räddningstjänsterna har skyldighet att dokumentera sina räddnings
insatser i insatsrapporter. MSB:s insamling av insatsrapporter vilar däremot på frivillighet. Samtliga räddningstjänster bidrog med underlag till
den nationella statistiken år 2014.
En källa till bortfall i statistiken är ofullständiga rapporter. MSB tar endast
emot fullständiga rapporter. Rutinerna för att säkerställa att alla insatsrapporter blir färdigskrivna skiljer sig åt mellan olika organisationer.
Räddningstjänsterna får återkoppling från MSB avseende ofullständiga
rapporter och de allra flesta räddningstjänster rättar upp de felande rapp
orterna. Vid framtagning av årsstatistiken för 2014 har dock Storstockholm
respektive Södertörns brandförsvarsförbund drygt 200 rapporter vardera
som innehåller så kvarstående allvarliga fel att de inte kunnat tas med i
den nationella statistiken.
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Under 2011 genomförde MSB ett omfattande kvalitetsarbete i registret.
Ett antal uppenbara felaktigheter rättades till, med följden att en del
siffror skiljer sig mot tidigare publicerade uppgifter. Statistiken från åren
1996-1997 redovisas inte längre då MSB anser att den har för stora kvalitetsbrister.

Annat uppdrag
Många räddningstjänster utför ett stort antal uppdrag utöver de händelser
som leder till räddningsinsats utifrån kommunens skyldigheter enligt LSO.
Dessa uppdrag görs som stöd till ambulans, polis eller någon annan som
behöver använda räddningstjänstens resurser. Många av dessa uppdrag
är av akut karaktär och kan vara livräddande. De flesta räddningstjänster
vill dokumentera dessa uppdrag i insatsrapporten. MSB redovisar denna
statistik separat från räddningsinsatser under rubriken Annat uppdrag.
MSB har idag ingen uppfattning om bortfallet i statistiken över annat
uppdrag. Uppdragsgivaren, oftast landstinget, kan kräva en särskild
rapportering av dessa utryckningar och det är oklart hur många räddningstjänster som i så fall dubbelrapporterar.

2016
införs den nya insatsrapporten.

Ny insatsrapport
Sedan 2011 pågår arbetet med att ta fram en ny insatsrapport som är
bättre anpassad till dagens förutsättningar. Initiativet till detta togs av
MSB:s Råd för erfarenhetsåterföring från kommunala olycksundersökningar, REKO. Avsikten är att den nya insatsrapporten ska tas i bruk från
och med 1 januari 2016.
I början av 2011 bildade MSB Rådet för erfarenhetsåterföring från kommu
nala olycksundersökningar, REKO, med syfte att säkra att insamling
och förmedling av data från kommunernas olycksundersökningar håller
kvalitet och motsvarar användarnas behov. REKO består av representanter
för användarna av MSB:s räddningstjänststatistik.
Efter en genomgång av kvaliteten i 2010 års statistik uppmanade REKO
till en översyn av innehållet i insatsrapporten. En arbetsgrupp bildades
med uppgiften att föreslå hur insatsrapporteringen skulle utvecklas. Ett
antal seminarier genomfördes för att fånga upp behov hos räddningstjänsten kring insatsrapporten samt behovet hos användare av statistiken.
Under våren 2014 presenterade arbetsgruppen ett utkast till en ny insatsrapport för REKO. Rådet rekommenderade MSB att förslag till ny insatsrapport borde införas 2016.
Utifrån REKO:s rekommendationer har MSB jobbat vidare med att ta
fram underlag som leverantörerna av verksamhetssystemen behöver för
att anpassa sina produkter till rapportens nya utformning. Både MSB och
systemleverantörerna har kommit igång med denna systemutveckling.
Under hösten 2015 kommer utbildningsmaterial tas fram så att räddningstjänster kan utbilda berörd personal och sedan påbörja rapporteringen
i den nya rapporten. De räddningstjänster som hinner med detta i slutet
av 2015 kan införa den nya insatsrapporten den 1 januari 2016. Övriga
räddningstjänster bör införa rapporten vid ett passande tillfälle under
2016. MSB avser att sluta ta emot insatsrapporter enligt dagens utformning
31 december 2016.
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