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Allmänt 

 

I Örnsköldsviks kommun finns en Policy som utgör Handlingsprogram för operativ 

och förebyggande räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor i 

Örnsköldsvik 2020 – 2023 som är antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx. Detta 

handlingsprogram anger hur räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) ska bedrivas.  

Enligt 3 kap 3 § och 8 § LSO har kommunfullmäktige möjlighet att delegera till ansva-

rig nämnd att anta närmare riktlinjer. I Örnsköldsviks kommun har kommunfullmäk-

tige delegerat ansvaret till samhällsbyggnadsnämnden att kunna utföra mindre föränd-

ringar i handlingsprogrammet under mandatperioden.   

 

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser enligt LSO, uppdrag i samband med 

kriser samt andra uppdrag som följer av förvaltningens verksamhetsplanering. 

 

Räddningstjänstens verksamhet regleras av lagar, policys, strategier, riktlinjer och ru-

tiner. 
 

Brand och Säkerhet är den avdelning som ansvarar för att organisera räddningstjänst i 

kommunen enligt LSO. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd. Under höjd 

beredskap svarar räddningstjänsten enligt LSO för kommunal räddningstjänst. 

 

På avdelningen ska det finnas en räddningschef.  
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Nationella mål 
 

Det övergripande målet för arbetet enligt LSO är uttryckt i lagens första kapitel. Den 

verksamhet som ska bedrivas enligt denna lag, syftar till att det i hela landet upprätt-

hålls ett (med hänsyn till de lokala förhållandena) tillfredsställande och likvärdigt 

skydd mot olyckor för människors liv, hälsa, egendom och miljö. Räddningstjänsten 

skall också planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom god-

tagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Kommunens mål 

 

Målet för räddningstjänsten är att med hänsyn till lokala förhållanden bereda ett till-

fredställande och likvärdigt skydd gällande människors liv, hälsa, egendom och miljö.  
 

Det är kommunen som ska initiera ett samarbete i den olycks- och skadeförebyggande 

verksamheten. Detta i syfte att åstadkomma samsyn i arbetet med trygghet och säker-

het. Räddningstjänsten ska dock inte överta ansvar som åligger annan myndighet eller 

organisation.  

 

Enligt LSO ska räddningstjänsten vid en olycka eller vid överhängande fara för 

olycka, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Kriterierna för 

räddningstjänst är: 

Behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen 

samt omständigheterna i övrigt.  

 

Riskbild 

 

För att identifiera vilka risker som finns i kommunen arbetar räddningstjänsten med 

riskanalyser, olycksuppföljning samt statistik. Detta ligger till grund för planeringen av 

det operativa och skadeförebyggande arbetet. Nedan följer en övergripande beskriv-

ning av kommunens risker. 

 

Infrastruktur 

Många väg- och järnvägssträckningar är hårt belastade. En olycka kan få svåra 

och/eller långvariga konsekvenser. Europaväg 4, riksväg 335 och 352 passerar genom 

kommunen med omfattande trafik av såväl personer som gods. Riksväg 335 passerar 

vattentäkten i Gerdal som är en viktig vattentäkt för stora delar av centrala 

Örnsköldsvik. 

 

Stambanan och Botniabanan, som båda går genom kommunen, är viktiga järnvägsför-

bindelser för riket men även för regionen. En olycka på järnvägsnätet kan få stora kon-

sekvenser i form av många skadade och döda. Olyckor kan också innebära att gods 

och personer blir försenade till slutdestinationen, med negativa ekonomiska konse-

kvenser som följd.  

 



 6 (38) 
 

   
 

Farlig verksamhet 

Anläggningar som bedriver sådan verksamhet att det innebär fara för att en olycka ska 

orsaka allvarliga skador på människor eller miljön omfattas av skyldigheterna i 2 kap, 

4§ i LSO. Det är Länsstyrelsen i samråd med kommunen som beslutar vilka anlägg-

ningar som ska klassas som farlig verksamhet. 

 

Sevesoanläggningar 

Anläggningar som hanterar stora mängder kemikalier vid ett och samma tillfälle kan 

klassas som sevesoanläggningar enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Där definieras vilka ämnen och 

vilka mängder som krävs för att klassas som en sevesoanläggning. Dessa är skyldiga 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och 

miljö.  

 

I Örnsköldsvik finns följande farliga verksamheter samt sevesoanläggningar: 

 

 

 

 
  

Företag Plats Farlig verksamhet Sevesoanläggning 

Domsjö Fabriker Örnsköldsvik X X 

Akzo Nobel Örnsköldsvik X X 

Sekab  Örnsköldsvik X X 

Metsä Board Husum X X 

Kemira  

Chemicals Oy 

Husum X X 

Almer oil Örnsköldsvik X X 

Statkraft Stennäs kraft-

verksdamm 

X  

 Angsta dammen X  

Örnsköldsviks Airport Gideå X  

Bergtäkt Byggdom, Bleck-

böle  

X X 

Bergtäkt Mosjö X X 

Bergtäkt Nordanås X X 

Bergtäkt Öden X X 

Bergtäkt Främmerhörnäs X X 

Bergtäkt Pengsund  X X 

Bergtäkt Sidensjö-Ödsbyn X X 

Bergtäkt Jacobsskatan  X X 

Bergtäkt   Hemling  X X 

Bergtäkt Ström  X X 

Bergtäkt   Sel  X X 

https://sefari.msb.se/Verksamhet/Details/1355
https://sefari.msb.se/Verksamhet/Details/1357
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Olycksrisker i Örnsköldsviks kommun 

Olyckor som medför räddningsinsats 

Kriterier för att kommuner skall ansvara för räddningsinsats motiveras med hänsyn till behov för snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för insatsen samt omständigheterna i övrigt.  

Hot Var Konsekvensbedömning Statistik Andra konsekvenser  Anmärkningar 

Utsläppsolyckor   < 1 död person/år   

Farligt gods olycka på väg eller järnväg Främst vägarna E4, 

Stambanan och banan Mellansel- 

Domsjöområdet 

Många skadade och döda, 

skador på miljön 

 Inrymning 

Riskområden – utrymning och ev. 

inkvartering 

Behov av kemexpertis 

Avspärrning, omledning av trafik: Polis, Trafikverket, sjuk-

vård 

Kemolycka inom Seveso 2 anläggning Domsjö Fabriker, Akzo Nobel, 

SEKAB, Metsä Board 

Kemira Chemicals Oy (Husum) 

Almer oil, samtliga är även ”farlig 

verksamhet” 

Många skadade och döda, 

skador på miljön 

 Inrymning 

Riskområden – utrymning och ev. 

inkvartering 

Verksamhetens beredskap och expertis, 

Sjukvård och polis 

Utsläpp av miljöfarligt ämne i vatten-

täkt/vattenverk 

Gärdal vattentäckt Förgiftning, dricksvatten-

brist. 

Skador på infrastruktur 

 Avbrott i verksamhet 

Nödvattenförsörjning 

Laboratorier, expertis, nödvattenutrustning 

Oljeutsläpp till havs – oljepåslag på stränder Kust och hamnområden Skador på naturmiljöer, 

djur, verksamheter, egen-

dom 

 Strandsanering är kommunalt 

ansvar 

Kustbevakningen räddningstjänst till havs. 

Behov av miljö- och saneringsexpertis samt saneringsutrust-

ning och frivilliga 

Övriga utsläpp Petroleumprodukter etc. På mark 

och i vatten 

Miljöskador Ofta vid trafikolyck-

or 

Saneringsbehov  

Transportolyckor   ≈ 4 döda, ≈ 3 svårt   

Fordonsolyckor Främst på E4, Björnavägen/E4 

Husum/E4 

Hampnäsvägen Själevad/E4 

Väg 348 Bredbyn/E4 samt i cen-

tralorten Örnsköldsvik 

Några skadade och döda ≈ 58 singelolyckor 

≈ 37 upphinnande 

≈ 17 korsade 

Behov av psykosoc stöd  

Stor trafik olycka - buss Främst på E4, Björnavägen/E4 

Husum/E4 

Hampnäsvägen Själevad/E4 

Väg 348 Bredbyn/E4 samt i cen-

tralorten Örnsköldsvik 

Många skadade och döda  Behov av psykosoc stöd Bussbolag 

Flygolycka Största risk vid start/landning 

Örnsköldsviks flygplats är ”farlig 

verksamhet” 

Många skadade och döda  Behov av psykosoc stöd. Sjöfarts-

verkets, JRCC, räddningstjänst 

vid flyghaveri till sjöss och haveri 

till sjöss eller haveri på okänd 

haveriplats.  

Flygplatsens räddningsstyrka 

Flygbolagens resurser och expertis 

Tågolycka Urspårning, kollision 

Stambanan, Botniabanan 

Mellansel – Domsjö området  

 Många skadade och döda 

 

(Ej persontrafik) 

 Behov av psykosoc stöd. Trafikverket och tågoperatör 

Största risk vid plankorsningar och otillåten spår beträdelse 

Brand   < 2 döda personer/år   

Brand i bostad  Enstaka skadad eller död Se statistik olyck-

or/insatser 

  

Brand i samlingslokaler Teatrar, idrottsarenor, konferens- 

anläggningar, restauranger, etc. 

Många skadade och döda  Behov av psykosoc stöd  

Brand i flerbostadshus, vårdinrättningar, hotell 

och motsvarande 

Speciellt vid boende med funktions-

hinder, sängliggande 

Många skadade och döda  Behov av alternativt boende 

Behov av psykosoc stöd 

Alternativa lokaler 

Brand i viss verksamhet Brandfarlig vara, industrier, depåer, 

lager m.fl. 

Enstaka skadade  Giftig rök, in- alt utrymning av 

stora områden 

 

Skogsbrand, vegetationsbrand Hela skogs- och markområden Skador på egendom och 

infrastruktur 

 Ev. avspärrning av stora områden. 

Utrymning av fastigheter 

Brist på personal och materiel, hjälp från friviliga och hem-

värn  
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Infrastrukturhotande   < 1 död person/år   

Dammhaveri  Inom kommunen finns 5 st dammar: 

Stennäs kraftdamm, Angsta dam-

men, Husumdammen, Anund-

sjödammen samt Gidebacka 

Infrastrukturskador, ev 

skadade och döda 

 Skador på egendom, infrastruktur 

och miljö 

Dammägarens expertis 

Radioaktivt nedfall Hela området Avbrott i verksamhet. Åt-

komst- och framkomlig-

hetsproblem inom riskom-

rådet 

 Restriktioner ex. djurhållning, 

livsmedelproduktion, förtäring av 

vissa naturprodukter. Ev. framtida 

strålskador 

Länsstyrelsen ansvar för räddningstjänst och sanering vid 

utsläpp av radioaktivta ämnen från kärnteknisk anläggning 

Översvämningar  Främst i älvar ex vid höga flöden och 

isgång/isdämning. Skyfall – vatten-

drag, dagvattensystem 

Skador på egendom, infra-

struktur och miljö. Främst 

egendomsskador 

 Avbrott i verksamheter 

Framkomlighetsproblem. Risk för 

ras och skred 

Räddningstjänst endast vid händelser som hotar viktig infra-

struktur/mycket stora värden. 

Skred, ras Kolla med Arne Många skadade och döda. 

Skador på egendom infra-

struktur 

 Behov av psykosoc stöd. 

Ev behov av bostäder och andra 

lokaler 

Avbrott i verksamhet 

Expertis, entreprenadföretag 

Drunkning - tillbud   < 1 död person/år   

Fritidsolyckor Båtliv, fiske, bad, isaktiviteter Enstaka skadad eller död     

Fartygs/båtolyckor Inom hamnområden 

Till havs och insjöar samt större 

vattendrag 

   Kommunalräddningstjänst i hamnområden samt insjöar och 

vattendrag. 

Sjöfartsverket räddningstjänst till havs 

Övriga olyckor   < 1 död person/år   

Fastklämning, instängning, höghöjdsolyckor, 

etc. 

Personer, husdjur, boskap Enstaka skadad eller död   Höghöjdshändelser, som i vindkraftverk ansvarar i första hand 

ägaren till vindkraftverket. Vid behov kan hjälp fås från al-

pina gruppen i Östersund. 

Vindkraftsparker Sidensjö, Solberg Enstaka skadad eller död   Höghöjdshändelser, som i vindkraftverk ansvarar i första hand 

ägaren till vindkraftverket. Vid behov kan hjälp fås från al-

pina gruppen i Östersund 

Transportolyckor   < 2 döda personer/år   

Gående, sparkåkare, etc. etc. Fallolyckor, kollisioner med fordon     

Mc/moped/cykel, elsparkcykel Singel olyckor, kollisioner med for-

don 

    

Älg, rådjur eller annan djurpåkörning Landsbygd     

Snöskoterkörning Terräng och vid korsning av väg     
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Olyckor som i regel inte medför räddningsinstas 

Hot Var Konsekvensbedömning Statistik Andra konsekvenser Anmärkningar 

Fall      

Hushållsgöromål, lek I hemmet – inomhus/utomhus     

Fritidsaktiviteter I fritids-/idrottsanläggningar, i natu-

ren 

    

Övrigt Vägar, gator, torg, gång- och cy-

kelbanor 

   Halkbekämpning, snöröjning 

Fallande föremål   < 1 död person/år   

Snö- och isras, takras  Enstaka skadad eller död   Förebyggande åtgärder ansvarar fastighetsägaren för. 

Nedfallande träd/grenar      

Kvävning   < 1 död person/år   

Mat, uppkastningar, mm      

Kläder, fastklämning Lekplatser etc.     

Förgiftning   Sannolikt enstaka 

dödsfall årligen 

  

Livsmedel Butiker, restauranger Sjuka  Smittspårning Livsmedelsproducenterna, butiker, restauranger etc. 

Vatten Vattenverkets distributionsområde Många sjuka  Smittspårning, nödvattenförsörj-

ning 

Tillgång på laboratorium 

Läkemedel Feldosering     

Alkohol/narkotika/giftiga produkter Fel-/överdosering. Vårdslöshet    Överdosering 

Gas, kolmonoxid Fritidshus, husvagn, båt     

Elolyckor  Enstaka skadad eller död < 1 död person/år   

 I hem/fritidssysselsättning     

 Högspänningsledningar – främst 

vid järnväg 

   Nätägares ansvar för skydd och information 

Statistik hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB IDA – Informationssystem för statistik och analys samt räddningstjänstens egen insats-statistik.  

Egen statisk från Räddningstjänsten Örnsköldsvik insatsstatistik 

Även STRADA har använts  
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Örnsköldsviks kommun har många olika risker och räddningstjänsten måste organise-

ras för att kunna utföra effektiva insatser. Riskerna kan vara mycket varierande och 

insatserna ska kunna påbörjas inom godtagbar tid i hela kommunen. De vanligaste 

olyckstyperna som föranleder räddningsinsats redovisas i tabellen nedan. I rubriken 

annan oönskad händelse ingår insatser som inträffar för sällan för att kategoriseras el-

ler som inte är att betrakta som räddningstjänst utan grundas på avtal, exempelvis 

automatlarm. 

 
Olyckstyp/År 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Brand i byggnad 50 66 55 83 254 

Brand ej i byggnad 60 77 63 137 337 

Trafikolycka 110 138 131 120 499 

Utsläpp av farligt ämne 14 14 12 6 46 

Drunkning/tillbud 5 3 6 2 16 

IVPA (Avtal med Regionen) 166 207 129 152 654 

Annan oönskad händelse 416 400 362 428 1606 

Summa totalt 821 905 758 928 3412 
Genomförda räddningsinsatser 2015 – 2018 enligt räddningstjänstens egen statistik 

 

Olyckor inom dessa verksamheter kan ställa stora krav på räddningstjänsten för att 

kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Det gäller bl.a. att organisationens led-

ning, insatsförmåga och uthållighet har övats och förberetts för dessa oönskade hän-

delser. 

 

Industri med farlig verksamhet skapar ett ökat flöde av farligt gods på vägar, järnvägar 

samt via sjötrafiken inom kommunen. En olycka med farligt gods i tätbebyggt område 

kan ge stora och svåra konsekvenser för människors liv och hälsa. 
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Risker i olika insatsområden 

För att kunna påbörja räddningsinsats inom godtagbar tid finns räddningstjänsten pla-

cerad på tio olika platser i kommunen. Insatsområdena har olika riskbilder. Detta beror 

bland annat på hur många människor som bor i området, vilka verksamheter som 

finns, större vägar samt vattendrag.  

 

Genomsnittligt antal insatser per år 2015 - 2017, objektstyp och insatsområde, redovi-

sas i tabellen nedan: 

 
Olyckstyp/ 

insatsområde 

Örnsköldsvik 

centralort 

Moliden Bjästa Sidensjö Bredbyn Solberg Björna Gideå Tre-

hör-

ningsjö 

Husum 

Brand i 

byggnad 

31 1 6 2 4 0,3 2 2 2 6 

Brand ej i 

byggnad 

30 4 8 3 6 2 4 2 4 4 

Trafikolycka 68 3 22 3 6 1 3 2 2 15 

Utsläpp far-

ligt ämne 

10 0 1 0 1 0,3 0,3 0 0 1 

Drunkning/ 

tillbud 

3 0 1 0 0,3 0 0,3 0 1 0 

IVPA 

(Avtal med 

Regionen) 

33 3 14 7 19 7 39 16 15 14 

Annan oöns-

kad händelse 

272 5 23 6 20 9 7 3 2 42 
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Jämförelser med andra kommuner 

Kommunens riskbild jämförs med två referenskommuner samt riket. Piteå och Skellef-

teå har valts som referenskommuner då dessa har jämförbar demografi, geografi, nä-

ringsliv m.m. Nedan finns en kort sammanfattning utifrån olyckstyp. Jämförelser har 

gjorts på 2014 och 2018 års statistik, antal räddningsinsatser per tusen invånare för 

brand i byggnad, trafikolycka samt övriga bränder. Statistiken är hämtad från MSB 

IDA – Informationssystem för statistik och analys samt räddningstjänstens egen insats-

statistik.  

 

 

Jämförelse av olyckstypen ”brand i byggnad” per 1000 invånare 2014 och 2018 

 
Jämförelse av olyckstypen ”trafikolycka” per 1000 invånare 2014 och 2018 
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Jämförelse av olyckstypen ”brand ej i byggnad” per 1000 invånare 2014 och 2018 
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Förebyggande räddningstjänst 

  

Varje år inträffar cirka 200 bränder i kommunen, ungefär hälften av dessa i byggnader 

och hälften i det fria. Av byggnadsbränderna där bostäder dominerar, är ca 20 % ut-

vecklade bränder, det vill säga bränder som lämnat startföremålet. Förutom personska-

dor och dödsfall orsakar bränderna egendomsskador för åtskilliga miljoner kronor 

varje år. Dessutom har bränder potential att utvecklas till katastrofala händelser med 

omfattande brandspridningar. 

Målet för förebyggande brandsäkerhet är att arbeta för att bränder inte ska inträffa och 

att minimera skadorna om bränder trots detta uppstår. 

Det förebyggande arbetet i Örnsköldsvik bedrivs genom enheten ”Förebyggande 

Räddningstjänst”. På enheten arbetar 5 personer. Brandinspektörer (med lägst MSB:s 

utbildning “tillsyn A” eller likvärdig utb.) och brandingenjör/er. 

Enligt LSO samt Lagen om brandfarliga- och explosiva ämnen (LBE) arbetar brandin-

genjör/er och brandinspektörer med att genomföra tillsyner, utfärda tillstånd (LBE) 

samt rådgivning. Enheten deltar i kommunens planeringsgrupper/projekt etc. Enheten 

arbetar även som remissinstans till bl.a. bygglovsenheten medbygglovsärenden gäl-

lande brandskydd. 

Enheten leds av en enhetschef. 

Tillsynsplanen upprättas årligen och objekten tas ur objektsregistret som finns i Rädd-

ningstjänstens arkiv. För att välja objekt beaktas följande parametrar: Senaste tillsyn, 

händelser på objektet, anmälan av allmänhet eller anställda, riskobjekt eller ett fast-

ställt tema t.ex. hotell eller hamnar. 

 

Brand- och Säkerhets tillsyn delas in i tre kategorier: Regelbunden tillsyn, tematillsyn 

och händelsebaserad tillsyn 

 

Regelbunden tillsyn 

Med regelbunden tillsyn menas all tillsyn som genomförs på objekt som valts ut för 

periodiserade tillsyner. Val av objekt och tillsynsintervall baseras på den kunskap om 

objekten som Brand och Säkerhet byggt upp från tidigare tillsyner tillsammans med 

den skriftliga redogörelse som särskilda objekt är tvungna att lämna in.  

  

Tematillsyn 

Med tematillsyn menas planerad tillsyn som ligger utanför det ordinarie regelbundna 

tillsynsarbetet. Tematillsynen kan utgöras mot särskilda grupper av objekt, till exem-

pel bostäder, bensinmackar och hotell, då det upptäcks en generell brist i brandskyddet 

inom gruppen. Andra exempel då tematillsyn är tillämpligt är vid tillfälliga arrange-

mang och samplanerade tillsyner med andra tillsynsmyndigheter. Val av tematillsyn 

ska grundas på erfarenheter från tidigare tillsyner, inträffade bränder, forskning, per-

sonalläge och politisk inriktning. 

  

Händelsebaserad tillsyn 

Med händelsebaserad tillsyn menas tillsyn utanför den regelbundna tillsynen som sker 

genom att allmänheten, andra myndigheter eller personal inom organisationen upp-

märksammat någon misstänkt brist i brandskyddet på ett objekt. Tillsynen kan då ut-
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föras antingen som en systemtillsyn på samma sätt som den regelbundna tillsynen, 

som en detaljtillsyn eller en kombination av dessa. 

 

En trygg och säker bostad, vistelsebyggnad och arbetsplats uppnås genom: 

• att den enskilde (individ, verksamhet, fastighetsägare) tar ansvar för sin brandsäker-

het 

• att kunskapen om brandsäkerhet ökar i samhället 

• att alla bostäder är utrustade med minst en fungerande brandvarnare och handbrand-

släckare 

• att offentliga eller andra byggnader där individer vistas tillfälligt erbjuder möjlighet 

att utrymma innan farlig miljö uppstår i samband med brand 

  

Kommunens Räddningstjänst ska under mandatperioden: 

• stödja enskilda genom utbildning, rådgivning och information 

• kontrollera brandsäkerheten genom tillsyn 

• ansvara för att utfärda tillstånd gällande brandfarlig- och explosiva varor 

• svara för sotning och brandskyddskontroll av eldstäder 

• stödja andra myndigheter, organisationer i frågor om brandsäkerhet inom deras re-

spektive verksamhetsområde 

  

Särskilda satsningar under programperioden: 

 

• Räddningstjänsten ska, tillsammans med välfärdsförvaltningen, utreda möjligheterna 

att utveckla brandskydd hos utsatta personer, så som äldre och personer med funkt-

ionshinder.  Målsättningen är att Örnsköldsviks Kommun ska minska antalet om-

komna i bostadsbränder under perioden 2020-2023 jämfört med perioden 2016-2019. 

• Räddningstjänsten ska ha extra fokus på tillsyner/stöd gällande utrymningssäkerhet 

samt kontrollerna av det systematiska brandskyddsarbetet på verksamheter och objekt. 

  

Ansvarig samordnare för delområdet förebyggande brandsäkerhet är samhällsbygg-

nadsförvaltningen med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig nämnd. 

Kompetenskrav 

 

Den förebyggande enheten utför tillsyner enligt LSO 2:2, LSO 2:4 samt enligt LBE. 

Även tillstånd för brand- och explosiva varor utfärdas av enheten. 

Den kompetens som bör finnas inom den brandförebyggande verksamheten innehas av 

brandingenjörer, brandinspektörer, insatsledare och brandmän. Omfattande, komplexa 

och/eller känsliga tillsynsärenden handläggs av två tjänstemän för att säkerställa rätt 

bedömningar och kvalitet. Lägsta kompetenskrav för tillsyn av sk. ”2:4-objekt” (farlig 

verksamhet, klassat av Länsstyrelsen) är brandingenjör eller brandinspektör med minst 

10 års erfarenhet av räddningstjänst och insatsplanering. 
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Av vem och hur myndighetsbeslut fattas på delegation från samhällsbyggnadsnämn-

den redovisas i delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsviks 

kommun daterad 2016-11-17. 

 

Sotning och brandskyddskontroll 

 

Sotning och brandskyddskontroll sker av extern entreprenör på uppdrag av kommu-

nen. Sotning och brandskyddskontroll sker efter frister fastställda av kommunen och 

verksamheten följs upp varje år av brand- och säkerhetsavdelningen. 
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Operativ räddningstjänst 

 

Trots ett väl förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då hjälp be-

hövs i from av insatser från samhället (polis, ambulans, räddningstjänst, andra myn-

digheter och organisationer) 

 

Kommunens räddningstjänst larmas årligen till ungefär 950 stycken oönskade händel-

ser. Dessa larm utgörs av räddningsinsatser enligt LSO samt andra nödlägen och upp-

drag så som sjukvårdslarm, brådskande assistans till hemtjänsten, automatlarm, hiss-

larm enligt olika samarbetsavtal. Dessa uppdrag utförs utan att ansvaret övertas från 

andra organisationer eller myndigheter. 

 

Räddningstjänsten har en grundbemanning på 44 personer i beredskap. På grund av 

svårigheten att rekrytera RIB - personal (räddningsman i beredskap) uppnås inte alltid 

grundbemanningen. Under punkten särskilda satsningar under mandatperioden finns  

ett uppdrag att utreda och analysera räddningstjänstorganisationen. 

 

Brandstationer är placerade i Örnsköldsvik, Bjästa, Bredbyn, Solberg, Moliden, Siden-

sjö, Björna, Trehörningsjö, Gideå och Husum. Utöver detta finns räddningsvärn i 

Myckelgensjö, Remmarn, Ulvön, Tyrsunda, Grisslan samt 30 stycken skogsbrandvärn.  

Samverkansavtal finns med angränsande kommuner vilket möjliggör att räddnings-

styrkor kan verka över kommungränserna. 

Förmåga 

 

Den enskilde har själv ett ansvar att hantera sina egna risker samt att förebygga dessa.  

När den enskilde inte själv kan hantera en inträffad oönskad händelse, får denne hjälp 

av kommunens räddningstjänst. Hjälpen består av en första styrka som kan bestå av en 

eller flera personer. Därefter byggs hjälpinsatsen upp utifrån behovet av resurser. In-

riktningen är att så snabbt som möjligt komma till olycksplatsen med personal och ut-

rustning för att bryta den negativa skadeutvecklingen.  

 

Stora olyckor ställer krav på samverkan och god förmåga att leda räddningsinsatser. 

Dessa olyckor belastar kommunen i sin helhet och kräver samverkan inom kommunen 

samt med andra myndigheter och organisationer. 

 

Räddningstjänstens insatsförmåga och kommunens yttäckning utgör i vissa fall förut-

sättningar för beviljade bygglov. Detta innebär att insatsförmågan inte kan ändras utan 

att konsekvenser för befintliga bebyggelser analyseras.  

Om den operativa förmågan förändras kan det krävas förbyggande åtgärder för att 

kompensera detta. Exempel på detta kan vara förbättrat byggnadstekniskt brandskydd, 

utbildning samt ökad personaltäthet. Man skall beakta detta utifrån likvärdigt skydd. 
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För att uppnå effektiva operativa insatser krävs det att:  

• Samhällets insatser kompletterar den enskildes förmåga 

• Det finns en förmåga att så snabbt som möjligt bygga upp resur-

sernas omfattning beroende på händelse 

• Det finns en väl övad förmåga anpassad till de aktuella riskerna 

• Samverkan sker mellan olika hjälpinstanser 

• Hjälpresurser snabbt larmas 

 

Att kommunen: 

 

• Ger snabb hjälp vid akuta insatser 

• Anpassa resursbehovet utifrån den inträffade händelsen 

• Inriktar insatserna på att rädda liv, egendom och miljö 

 

Särskilda satsningar under mandatperioden: 

 

• Utredning och analys av räddningstjänstorganisationen 

• Utifrån det som eventuellt fastställs i räddningstjänstutredningen 

(en effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54) kommer 

någon typ av anpassning behöva ske. 

• Handlingsprogrammet behöver anpassas utifrån de nya direktiven 

som kommer från MSB under 2019/2020 gällande räddningstjänst 

under höjd beredskap. 

• Utreda ansvarsfrågan kring brandvattenförsörjning i kommunen, i 

syfte att säkerställa funktionen för brandvattenförsörjningen vid 

släck- och räddningsinsatser.  

Räddningsstyrkornas förmåga 

 

Räddningsstyrkorna ska upprätthålla en förmåga som består av täckning och insats-

förmåga. Med täckning avses den tid inom vilken räddningstjänstens enheter kan nå 

olika delar av kommunen. Insatsförmågan utgörs av enheternas samlade förmåga. Vid 

pågående räddningsinsatser minskar beredskapen för nya larm, vilket gör att den 

hjälpsökande kan få vänta längre än normalt på hjälp. Speciellt vid mer omfattande 

insatser eller flera samtidigt pågående insatser.  
 

Enheter 

De olika enheterna finns placerade på de tio brandstationerna. Nedan följer en övergri-

pande beskrivning av respektive enhets förmåga. 

 

Räddningsenhet 

Utgörs av ett släck/räddningsfordon med 2 till 5 personers bemanning och finns på alla 

kommunens brandstationer. Dessa enheter klarar en uppstart av grundläggande liv-

räddning och skadebegränsning vid de flesta typer olyckor. Varje räddningsenhet har 

en egen arbetsledare. 
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Höjdenhet 

I kommunen finns en höjdenhet. Höjdenheten är ett livräddningsredskap. Den utgör en 

kompletterande utrymningsväg till fastigheter upp till åtta våningar. Inom stadskärnan 

kan den även nyttjas som arbetsplattform vid andra arbeten på hög höjd. 

 

Vattenenhet 

Det finns tre vattenenheter som utgörs av tankbilar med ca 10 000 liter vatten på varje 

enhet.  

 

Ledningsenhet 

För att leda räddningsinsatser finns tre olika ledningsnivåer, systemledning, insatsled-

ning och uppgiftsledning. Ledningsstrukturen anpassas efter omfattningen på insatsen. 

 

Specialenhet 

I kommunen finns ett antal olika specialenheter. Exempel på dessa är kemenhet, tung 

räddningsenhet, enhet med uppsamlingsplats för skadade, enhet för omhändertagande 

av kontaminerad utrustning. 

  

Vid heltidsstationen i Örnsköldsvik samt deltidsstationen Husum finns förmåga till 

ytlivräddning vilket innebär möjlighet att rädda personer vid vattenytan. Vid behov av 

räddningsdykare för arbete på större vattendjup begärs dessa från annan myndighet 

eller organisation. 
 

Styrkeuppbyggnad 

 

Digniteten på olyckan avgör vilket behov av resurser som krävs. Nedan beskrivs ex-

empel på vilken operativ insatsförmåga som en, två, tre, respektive fyra räddningsen-

heter kan uppnå. 

 

Trafikolyckor 
 

Operativ(a) enhet(er) Förmåga 

En räddningsenhet Livsuppehållande åtgärder samt säkra 

olycksplatsen 

Två räddningsenheter Losstagning av fastklämda personer 

Tre räddningsenheter  Räddningsinsats vid bussolyckor 

Fyra räddningsenheter Insats vid stora olyckor 

Örnsköldsviks heltid Hanterar klipputrustning tung räddning 

 

Bränder 

 
Operativ(a) enhet(er) Förmåga 

En räddningsenhet Inledande begränsande insats, utvändig livrädd-

ning med stegutrustning. Begränsning och släck-

ning av mindre bränder 

Två räddningsenheter In- och/eller utvändig livräddning vid bränder. 

Begränsning och släckning av normala bostads-
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bränder 

Tre räddningsenheter Samtidig in- och utvändig livräddning vid brän-

der. Begränsning och släckning av normala bo-

stadsbränder och mindre bränder i stora objekt 

Fyra räddningsenheter Livräddning samt brandsläckning/begränsning vid 

omfattande bränder i bostäder och större bränder i 

stora objekt 

 

Miljöolyckor 
 

Operativ(a) enhet(er) Förmåga 

En räddningsenhet Initial riskbedömning, varning, Livräddning i tät 

branddräkt samt inledande skadebegränsande 

insats 

Två räddningsenheter Fortsatt skadebegränsande insats 

Tre räddningsenheter Skadebegränsande insats i farlig miljö 

Fyra räddningsenheter Fortsatt skadebegränsande insats i farlig miljö 

 

Täckning 

 

När den enskildes förmåga att hantera en olycka inte räcker till, ska den enskilde få 

hjälp av Brand och Säkerhet inom rimlig tid från och med att olyckan upptäcks. Vid 

farbar väg ska kommuninvånarna få hjälp enligt nedanstående tider. Se bifogad bilaga 

insatstider. 

 

Minsta andelen av invånarna  10 min 20 min 30 min 

som får hjälp enligt angiven tid   68 %   93 %   98 % 

 

Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer 

 

Stora olyckor, insatser över tid samt flera pågående insatser, kräver samverkan inom 

kommunens organisation. Det krävs även att kommunen samverkar med andra organi-

sationer och myndigheter.  

 

I Västernorrlands län finns idag ingen samlad förmåga att etablera ledning och stöd till 

ledning. Däremot finns en samlad förmåga gällande räddningsresurser för att klara 

stora olyckor.  

 

För att komplettera kommunens resurser vid vissa olyckstyper finns möjlighet att re-

kvirera nationella resurser från olika statliga myndigheter.  

 

Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning 

 

Inom Örnsköldsviks centralort tillhandahåller räddningstjänsten nödutrymning via 

höjdfordon från fönster eller balkong åtta våningar ovan mark. Det finns en höjdenhet i 

kommunen. Det innebär att den inte alltid finns tillgänglig vid en andra räddningsin-
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sats. Särskild räddningsväg ska anordnas om inte åtkomlighet finns via ordinarie gatu-

nät. 

Nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar kan ske från högst tredje våning 

eller max elva meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till 

marken. Marken nedanför fönster eller balkong ska vara plan intill tre meter från fa-

sad. 

Alarmering och kommunikation 

 

Örnsköldsviks kommun har avtal med SOS Alarm angående utalarmering av rädd-

ningsstyrkor. Under pågående intervju med den drabbade väljer larmoperatören vilken 

nivå på larmplan, dynamisk resurshantering, som ska gälla och verkställer utalarme-

ring av de enheter som behövs. 

 

Vid avbrott eller störningar i alarmeringsfunktionen ska larmning till 112 kunna ske 

från alla brandstationer i kommunen. 

 

Utgående alarmering till respektive räddningsenhet ska ske via Rakel och via SMS text 

larm som reservväg.  

 

Vid störningar i elförsörjningen ska batteribackup finnas på KAC (kommunens alar-

meringscentral) för att säkerställa alarmering och reservkraft för uthållighet vid lång-

variga strömbortfall. 

 

Mottagning av automatiska brandlarm sker till största delen till KAC men även en del 

brandlarm går till SOS Alarm.  

 

Utalarmering av räddningsstyrkor, vid bortfall av SOS, ska kunna ske från KAC på 

brandstationen i Örnsköldsvik. 

Räddningstjänsten har tillgång till radiosystemet Rakel för kommunikation och 

utalarmering samt även till skadeplatssamband. 
 

Hamnar och dess gränser i vatten 

 

I kommunen finns sex hamnområden där Brand och Säkerhet har ansvar för insatser 

enligt Lagen om skydd mot olyckor. Detta finns angivet i bilaga som beskriver gräns-

dragningen mellan kommunalt och statligt vatten. 

 

I Örnsköldsviks kommun finns följande hamnar: 

Örnsköldsviks hamn 

Husums hamn 

Köpmanholmens hamn 

Trysunda hamn 

Ulvö hamn 
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Beredskap för räddningsstyrkor 

 

Räddningstjänsten har en grundbemanning på 44 personer i beredskap. 

Personal ingående i heltidsstyrka ska kunna påbörja utryckning från brandstationen 

inom 90 sekunder. Deltidspersonal ska kunna påbörja utryckning från respektive 

brandstation inom 6 minuter.  

För att nå upp till grundbemanningen kan det i särskilda fall behöva göras avsteg från 

dessa tider. Avsteg från detta sker genom individuella bedömningar och beslut om 

detta fattas av räddningschef.   

I samband med övning kan även där avsteg från dessa tider behöva göras. 

 

Räddningschef i beredskap har en anspänningstid på 90 sekunder och ska kunna in-

ställa sig på ledningscentral i Örnsköldsvik inom 20 minuter. 

 
Uppgift Benämning Resurser Antal i jour 

eller beredskap 

An-

spän-

ningstid 

Ledning Räddningschef i 

beredskap 

Insatsledare 

RCB 

 

IL 

1 

 

1 

90 sek 

 

90 sek 

Utryckningsstyrkor Örnsköldsvik heltid 

Örnsköldsvik deltid 

Bjästa  

Sidensjö 

Bredbyn 

Moliden 

Björna 

Trehörningsjö 

Gideå 

Husum 

Solberg 

Al + 3 Bm 

Al + 4 Bm 

Al + 4Bm 

Al + 2Bm 

Al + 4Bm 

Al + 1Bm 

Al + 3Bm 

Al + 3 Bm 

Al + 2 Bm 

Al + 4Bm 

Al + 1Bm 

4 

5 

5 

3 

5 

2 

4 

4 

3 

5 

2 

90 sek 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

6 min 

 

Genom avtal med övriga kommuner i Västernorrlands län, Åsele kommun, Bjurholms 

kommun och Nordmaling kommun samt statliga myndigheter ska styrkor från 

Örnskölsviks kommun utgöra en resurs även i andra kommuner. När räddningstjänsten 

i Örnsköldsvik bistår en annan kommun godtas det att beredskapen tillfälligt minskas. 

 

Räddningsvärn 

Inom organisationen finns fem räddningsvärn. Dessa är placerade i Remmarn, Myck-

elgensjö samt på Ulvön, Grisslan och Trysunda. Deras huvudarbetsuppgift är att be-

gränsa och bekämpa brand i byggnad samt mark och skogsbränder.  

 

Skogsbrandvärn 

Det finns det 30 stycken skogsbrandvärn i kommunen. Deras huvudarbetsuppgift är att 

begränsa och bekämpa mark och skogsbränder. 
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Operativ organisation vid räddningsinsatser 

 

För att bedriva kommunal räddningstjänst måste det finnas en förmåga till såväl 

systemledning, insatsledning samt uppgiftsledning. Mellan dessa olika ledningskom-

ponenter finns en hierarkisk ordning uppifrån och ner. 

 

Systemledning: Att bedriva kommunal räddningstjänst  

• Definiera organisationens roll. 

• Definiera insatsers ram (avsikt, resurs, tid, geografi).   

• Resursförsörjning över tid till pågående insatser. 

• Beredskapsproduktion i förhållande till riskbild och hjälpbehov. 

 

Insatsledning: Att genomföra räddningsinsatser 

• Bestämma mål med insatsen. 

• Besluta om och fördela uppgifter till olika organisatoriska delar. 

• Samordna insatsens genomförande. 

 

Uppgiftsledning: Att utföra uppgifter  

• Leda organisatorisk del i utförande av tilldelad uppgift. 

• Samordna utförandet inom den organisatoriska delen. 

 

Räddningschefen är räddningsledare för alla räddningsinsatser som sker i kommunen. 

Uppdraget är delegerat till räddningschef i beredskap (RCB) samt insatsledare genom 

en delegationsordning.  

 

Tjänstgörande insatsledare innehar normalt systemledningen. Vid en räddningsinsats 

blir denne räddningsledare och hanterar då insatsledningen. När RCB blir larmad över-

tar denne systemledningen. Vid en andra räddningsinsats i kommunen blir RCB rädd-

ningsledare, så länge denne inte utsett någon annan. RCB har räddningschefens dele-

gation att utse arbetsledare till räddningsledare under förutsättning att arbetsledare har 

utbildningen räddningsledare A eller motsvarande utbildning.  

 

På varje brandstation finns en räddningsstyrka med en arbetsledare. Arbetsledarna 

hanterar vid en insats uppgiftsledningen. 

 

Vid större insatser, insatser över tid eller komplexa insatser kan behovet finnas att eta-

blera en stab. Utformningen av staben styrs utifrån resursbehovet. 
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Tjänsteman i beredskap 

 

I Örnsköldsviks kommun finns en utsedd tjänsteman i beredskap (TIB). Denna funkt-

ion hanteras av räddningschef i beredskap. 

TIB har till syfte att initialt skapa en samlad lägesbild som underlag för samordning 

inom kommunen, identifiera samverkansbehov av samordnad information samt att 

identifiera samverkansaktörer både inom och utanför kommunen.  
 

Länsstyrelsens operativa uppgifter 

 

 I följande fall har Länsstyrelsen operativa uppgifter enligt LSO: 

• 4 kap 6 § LSO, har Länsstyrelsen har ansvaret för räddningstjänst vid utsläpp av radi- 

     oaktiva ämnen (statlig räddningstjänst). 

• 3 kap 16 § LSO, samverkar två eller flera räddningskårer i en räddningsinsats som  

     berör mer än en kommuns område inom samma län, skall länsstyrelsen bestämma  

     vem av räddningsledarna som skall leda insatsen, om inte räddningsledarna själva  

     bestämt det. 

• 4 kap 10 § LSO, i fråga om räddningsinsatser som är omfattande får Länsstyrelsen ta  

    över ansvaret för räddningstjänsten inom en eller flera kommuner och utse rädd- 

    ningsledare. 

 

Länsstyrelsen primära uppgift inom den kommunala räddningstjänsten, är att följa och 

stödja kommunernas insatser. 

 

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen har länsstyrelsen en planläggning som övas regel-

bundet.  

 

För att lösa behovet av räddningsledare, har länsstyrelsen utsett och utbildat ett antal 

brandingenjörer i länet, så kallade ”presumtiva räddningsledare”. 
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Samverkan 

 

Räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun är organiserad för att klara flera mindre 

samtidiga räddningsinsatser i kommunen samt för att klara omfattande insatser genom 

samverkan med andra räddningstjänster. Inom Västernorrlands län finns en väl ut-

byggd samverkan mellan räddningstjänsterna som bygger på ett samverkansavtal mel-

lan länets kommuner. I samverkanavtalet ingår gränslös samverkan vilket reglerar att 

snabbaste räddningsstyrka larmas oavsett kommungräns. 
 

Avtal: 

 

• Alarmeringsavtal: Avtalet reglerar ansvar och rutiner för alarmering avseende 

alarmering via 112.  Avtalet är upprättat mellan Örnsköldsviks kommun och 

SOS Alarm AB. 

 

• Räddningsavtal med Nordmalings kommun: Örnsköldsviks kommun ansvarar 

för första insatsen i Norrforsområdet. Insatsen sker med räddningsstyrkan från 

Trehörningsjö. 

 

• Räddningsavtal med Bjurholms kommun: Örnsköldsviks kommun ansvarar för 

första insatsen i Mjösjöby. Insatsen sker med räddningsstyrkan från Trehör-

ningsjö. 

 

• Räddningsavtal med Åsele kommun: Örnsköldsviks kommun ansvarar för 

första insatsen i byarna Holmträsk och Nytjärn. Insatsen sker med räddnings-

styrkan från Solberg 

 

• Avtal om I Väntan På Ambulans (IVPA): Avtal finns upprättad mellan 

Örnsköldsviks kommun och Landstinget avseende utryckning vid akuta sjuk-

vårdslarm. 

 

• Restvärdesskyddsavtal: Avtal finns upprättat mellan Örnsköldsviks kommun 

och a Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avseende restvärdesinsats. 

 

• Avtal om städning av vägbana: Avtal finns upprättat mellan Örnsköldsviks 

kommun och Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avseende sanering 

av vägbana efter en olycka. 

 

• Avtal om gemensam skumsläckningsresurs: Avtal finns upprättat mellan 

Örnsköldsviks kommun och kemiska industrier i Domsjö angående inköp och 

drift av skumsläckningsfordon. 

 

• Avtal om städning av banvall och sanering av tåg: Avtal finns upprättat mellan 

Örnsköldsviks kommun och Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avse-

ende sanering av banvall och tåg efter en olycka. 
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• Avtal om gränslös samverkan. Avtal finns om gränslös samverkan vid olyckor 

inom Västernorrlands län. 

 

• Avtal om tung bärgning: Avtal finns upprättat mellan Länets räddningstjänster, 

bärgningsföretag, Region Västernorrland. 

 

• Avtal med SSRS (svenska sjöräddningssällskapet) om samverkan vid olyckor 

och insatser i skärgården. 

 

• Avtal gällande hot om suicid mellan polis, SOS och Räddningstjänsten. Med-

lyssning vid hot om suicid. Personal från Räddningstjänst kan göra en första in-

sats om polis har längre framkörningstid än närmaste styrka från räddnings-

tjänst. 

 

• Avtal gällande transport i terräng, katastrofenheter, sanering av kontaminerad 

person samt assistans till ambulans. 
 

Kompetens 

 

Utifrån den komplexa riskbild som finns i Örnsköldsviks kommun krävs det att rädd-

ningstjänstens personal har en viss kompetens. De olika kompetenserna som finns 

inom räddningstjänsten i Örnsköldsvik anges i tabellen nedan.  

  

Befattning Kompetenskrav 

Räddningschef Räddningsledning B samt tillsyn A eller motsvarande 

utbildning 

Räddningschef i beredskap Räddningsledning B samt tillsyn A eller motsvarande 

utbildning 

Insatsledare  Räddningsledning B samt tillsyn A eller motsvarande 

utbildning 

Stf insatsledare Räddningsledning B eller motsvarande utbildning 

Arbetsledare deltid Räddningsledare A eller motsvarande utbildning  

alternativt intern arbetsledarutbildning, men kan då ej 

verka som räddningsledare 

Brandmän heltid Utbildning i skydd mot olyckor SMO vid MSB alter-

nativt Grib 1 och 2 vid MSB eller motsvarande ut-

bildning 

Brandmän deltid Grib 1 och 2 vid MSB eller motsvarande utbildning 

Brandingenjör Brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen 

(1993:100) alternativt examen från Statens brand-

nämnds brandingenjörsutbildning. 

Brandinspektör Räddningsledning B eller motsvarande utbildning 
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Information och varning 

 

Rutiner ska finnas för information till allmänheten i samband med räddningstjänst. 

Räddningsledaren har rätt att begära sändning av viktigt meddelande i radio och tv 

som kan vara informationsmeddelande eller varningsmeddelande. 

 

Exempel på olyckor där allmänheten kan behöva varnas och informeras är 

vid: 

- utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser 

- spridning av giftiga gaser från bränder 

- utsläpp av radioaktiva ämnen 

- dammbrott och översvämningar 

- ras och skred 

- skogsbränder 
 

Signalen viktigt meddelande (VMA) ska med hjälp av systemet för utomhusvarning 

kunna ges inom tätorterna i Örnsköldsvik. Räddningsledare ska omedelbart kunna ut-

lösa signalen genom SOS Alarm samt från KAC på brandstationen i Örnsköldsvik. 

Räddningstjänsten ska svara för drift och underhåll av varningssystemet. Rutin för 

VMA ska finnas hos räddningstjänsten. 

 

För att snabba upp aktivering av varningen till boende och övriga som vistas i närheten 

av fabriksområdena, har räddningschefen även delegerat funktionen till tjänstgörande 

produktionsledare på Aditya Birla och Metsä Board i Husum enligt vissa i förväg defi-

nierade olyckshändelser. 

 

Information om signalen ”Viktigt meddelande” ska finnas på kommunens webbplats. 

Vidare ska information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studie-

besök, informationsträffar och utbildningar. 

 

Vatten till brandsläckning 

 

MIVA ansvarar för att vatten för brandsläckning finns tillgängligt i brandpostsystem. 

MIVA ska löpande redovisa för räddningstjänsten förändringar eller störningar i 

brandvattensystemet. Trafik o Park inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 

branddammar och pumpplatser.  

 

Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 

utrustning samt vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Grundnivån 

utgörs av VAV-publikationerna VAV P83 Allmänna vattenledningsnät samt VAV P76 

Vatten till brandsläckning.  
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Brandposter 

 

För försörjning med vatten för brandsläckning ska det finnas tillräckligt antal vattenre-

servoarer samt brandposter anslutna till vattenledningsnätet enligt av tekniska kontoret 

upprättad och ajourhållen kartdatabas. Områden med alternativsystem enligt nedan ska 

anges i ajourhållen kartdatabas. Tryckstegringspumpar bör vara försedda med reserv-

kraft när de försörjer enskilda tätorter eller stor mängd abonnenter inom större tätort 

om tillräcklig reservoarvolym saknas. 

Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningschef. Kapa-

citeten ska dimensioneras enligt tabell nedan. 
 

Områ-

destyp 

Beskrivning Släckvatten för-

brukning (l/s) 

Alternativsystem 

kan tillämpas 

A Bostadsområden eller andra jämförbara 

områden med serviceanläggning 

  

A

1 

Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, 

villor, radhus och kedjehus 

10 Ja 

A

2 

Annan bostadsbebyggelse 20 Nej 

B Industriområden, enstaka industrian-

läggningar eller andra från brandsyn-

punkt jämförbara områden 

  

B

1 

Låg brandbelastning *, det vill säga 

brandsäkra byggnader utan upplag av 

brännbart material 

10 Nej 

B

2 

Normal brandbelastning, det vill säga 

brandsäkra byggnader utan större upplag 

av brännbart material 

20 Nej 

B

3 

Hög brandbelastning såsom snickerifa-

briker, brädgårdar och liknande 

40 Nej 

B

4 

Exceptionell brandbelastning såsom 

oljehanteringsanläggningar och liknande 

>40** Nej 

Släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001 
  * Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet. 

** Bestäms i samråd med räddningstjänsten. Från enskild brandpost bör vid system med brandposter  

     10 l/s kunna tas ut. Avstånd mellan brandposter enligt tabell ovan bör vara högst 150 meter. 

 

Vatten från branddammar och vattentag 

I de fall tillräcklig mängd vatten för brandsläckning inte kan fås med hjälp av brand-

poster ska branddammar eller vattentag anordnas. Utformning av dessa sker i samråd 

med räddningschef. Ansvaret att anordna branddammar ligger på fastighetsägare eller 

kommunen och bestäms i det enskilda fallet. 

 

Räddningstjänsten ska klara att distribuera vatten från vattentag till brandplats på av-

stånd upp till 600 meter. 
 

Vatten för sprinkleranläggningar 

 

För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation 

ska kommunen verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till kommu-
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nens vattenledningsnät där det är förenligt med va-anläggningens huvudsakliga ända-

mål. 

 

I Örnsköldsviks kommun bör förutsättningar finnas i alla nya områden för bostäder för 

att ansluta en sprinkler i riskklass L enligt SBF 120, regler för automatiskt vatten-

sprinklersystem vilket innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar. Exempel på verksamhet-

er i riskklass L är gruppboende, förskolor och andra boendeformer. 

 

I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör 

förutsättningar finnas för att ansluta en sprinkler i riskklass N1 enligt SBF 120, regler 

för automatiskt vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar. 

 

I befintliga områden bör ovanstående förutsättningar vidmakthållas. Vid anslutning av 

sprinkler till kommunens vattenledningsnät ska åtgärder vidtas av ägaren till sprinkler-

anläggningen för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. Exempel på lösningar 

är: 

 

- Rutiner för spolning av servisledning 

- Kontrollerbar backventil med rutiner för kontroll 

- Larmventil med trycklös kammare 

 

Ansvarsfördelning 

 

För att klara vattenförsörjning för brandsläckning enligt ovan har MIVA, 

Trafik och Park samt Räddningstjänsten följande ansvar. 

 

MIVA ska: 

- anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för 

räddningstjänsten 

- ajourhålla kartdatabas för brandposter 

- genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter 

- ansvara för att brandposter är tydligt utmärkta 

- se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta för-

ändringar på brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning 

 

Trafik och Park ska: 

- ajourhålla kartdatabas för branddammar 

- ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda brand-

dammar, uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar 

för brandvattenförsörjning 

- ansvara för att vattentag är tydligt utmärkta 
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Räddningstjänsten ska: 

- förfoga över tre vattenenheter med personal för vattenförsörjning  

- förfoga över en slangutläggare med personal för vattenförsörjning 

från branddammar 

- förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag 

- förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandpos-

ter 

- meddela MIVA vid större vattenuttag i brandposter 

- inventera pumpplatser inom kommunen 
 

Uppföljning och utvärdering 

 

Olycksutredningarna ska vara ett underlag för såväl planeringen av kommunens före-

byggande arbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna 

delas in i tre huvudbeståndsdelar: orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvär-

dering. Utredningar sker i tre nivåer beroende på hur allvarlig olyckan varit. Resultaten 

av utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall som rapporter inom av-

delningen och med andra organisationer och myndigheter. Detta för att utveckla det 

förebyggande och operativa arbetet. Utredningarna utgör underlag för uppföljningen 

och utvärderingen av handlingsprogrammet. 

 

Kriterier för olycksutredningar 

 

 

 

 

 
 

 

Olyckskriterier Undersökningstyp 

Alla insatser som medfört rädd-

ningstjänst 

Insatsrapport med grundläggande doku-

mentation om olycksorsak, olycksförlopp 

och insatsens genomförande 

Räddningsinsatser som medfört behov av 

internt erfarenhetsutbyte mellan räddnings-

styrkorna, exempelvis då insatsen varit 

komplex eller att ny/annorlunda metodik 

eller taktik använts, eller då resultatet inte 

blivit som förväntat. 

Insatsutvärdering med dokumentation av 

framgångfaktorer och förbättringspunkter 

Vid inträffade bränder då polismyndigheten 

begär yttrande om spridningsrisk 

Spridningsyttrande till polismyndighet 

Räddningsinsatser vid olyckor 

som innefattar: 

- Dödsbrand 

- Flera allvarligt skadade 

- Brandspridning över brandcellsgräns 

- Drunkning 

- Allvarliga störningar på samhällsviktig 

verksamhet 

-  Farligt ämne som medfört, eller hotar 

medföra, stora konsekvenser på liv el-

ler miljö 

- Stora konsekvenser på miljö eller 

egendom 

-         Om annan myndighet undersöker den  

           aktuella olyckan i, för räddningstjäns 

           ten, tillräcklig omfattning genomförs ej  

           någon fördjupad olycksundersökning 

 

Fördjupad olycksundersökning med utförlig 

dokumentation av olycksorsak, olycksför-

lopp och/eller insats genomförande 
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Höjd beredskap 

 

Örnsköldsviks räddningstjänstförmåga under höjd beredskap är i grunden densamma 

som under fredstid. Om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara kan regeringen ge 

räddningstjänsten i uppdrag att planera för och delta i nödvändiga åtgärder. Rädd-

ningstjänsten har idag inte någon specifik planering för verksamheten vid en situation 

med höjd beredskap. Räddningstjänsten avvaktar de direktiv som ska komma från 

MSB under 2019/2020 och utifrån detta göra en revidering av programmet gällande 

räddningstjänst under höjd beredskap. 
 

Psykosocialt stöd vid olyckor  

 

Vid en olycka eller annan oönskad händelse kan det finnas behov av särskilt psykoso-

cialt omhändertagande inklusive öppnande av uppsamlingsplatser, stödcentra m.m. för 

berörda. 

Humanistiska nämnden och välfärdsförvaltningen har – i dialog med ansvariga för 

krisledningsorganisationen - ansvaret för det psykosociala omhändertagandet och att 

det inom kommunkoncernen finns en POSOM-organisation som är organiserad, övad 

och utbildad.  

Kommunen, landstinget och polismyndigheten har mandat att begära hjälp av PO-

SOM-organisationen.  
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Bilagor 

Insatstider  
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Hamnar 
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