
 

   

Dokumenttyp 
Program 

Diarienummer 
2016-559-163 

Fastställt 
Kommunfullmäktige 2016 

För revidering ansvarar 
Samhällsbyggnadschef 

Uppföljning och tidplan 
Samhällsbyggnadschef 

Dokumentet gäller 
Samtliga 

Dokumentet gäller till och med 
2016-2019 

 

 

 
 
 

Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor 

2020-2023   

  



  

Innehållsförteckning 

1.1 Lag om skydd mot olyckor ...................................................................................................... 5 

1.2 Den enskildes ansvar ............................................................................................................... 5 

1.3 Kommunens uppdrag .............................................................................................................. 5 

2 Riskbild ........................................................................................................................................... 6 

2.1 Inledning .................................................................................................................................. 6 

2.2 Infrastruktur ............................................................................................................................. 6 

2.3 Framtida risker ........................................................................................................................ 7 

2.4 Ökade flyktingströmmar .......................................................................................................... 7 

2.5 Klimatförändringar .................................................................................................................. 7 

2.6 Olycksrisker i Nordmalings kommun ..................................................................................... 8 

2.7 Jämförelser med andra kommuner ........................................................................................ 15 

2.8 Summering av riskbild och jämförande statistik. .................................................................. 17 

3 Förebyggande verksamhet ............................................................................................................. 17 

3.1 Nationella mål ....................................................................................................................... 17 

3.2 Kommunens övergripande mål.............................................................................................. 17 

3.3 Säkerhetsmål och prestationsmål .......................................................................................... 17 

3.4 Mål för räddningstjänstverksamhet ....................................................................................... 18 

3.5 Tillsyn LSO och LBE ............................................................................................................ 18 

3.6 Tillståndshantering och tillsyn enligt LBE ............................................................................ 19 

3.7 Rengöring och brandskyddskontroll...................................................................................... 19 

3.8 Utbildning .............................................................................................................................. 20 

4 Räddningstjänstverksamhet ........................................................................................................... 20 

4.1 Inledning/bakgrund ............................................................................................................... 20 

4.2 Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor ............................................................... 20 

4.3 Olyckskategorier ................................................................................................................... 21 



  

5 Förmåga ......................................................................................................................................... 22 

5.1 Organisation .......................................................................................................................... 22 

5.2 Insatsförmåga - Ledning ........................................................................................................ 22 

5.2.1 Operativ ledningsorganisation ....................................................................................... 22 

5.3 Kompetens ............................................................................................................................. 23 

5.4 Insatsförmåga - Räddningsstyrka .......................................................................................... 23 

5.4.1 Brand ............................................................................................................................. 23 

5.4.2 Trafikolycka .................................................................................................................. 24 

5.4.3 Utsläpp farligt ämne ...................................................................................................... 24 

5.4.4 Övriga räddningsinsatser ............................................................................................... 24 

5.4.5 Materiella resurser ......................................................................................................... 25 

5.4.6 Insats i hamnområde ...................................................................................................... 25 

5.5 Uthållighet ............................................................................................................................. 26 

5.5.1 5.5.1 Samverkan ............................................................................................................ 26 

6 Varna och informera allmänheten ................................................................................................. 26 

7 Alarmering av räddningstjänst ...................................................................................................... 27 

7.1 Alarmering vid teleavbrott .................................................................................................... 27 

8 Övningsverksamhet ....................................................................................................................... 27 

9 Uppföljning ................................................................................................................................... 27 

9.1 Olycksutredning .................................................................................................................... 27 

9.2 Uppföljning av handlingsprogrammet ................................................................................... 27 

10 Räddningstjänst under höjd beredskap ...................................................................................... 28 

11 Framtida förmåga ...................................................................................................................... 28 

12 Brandvattenförsörjning .............................................................................................................. 28 

 

 



  

Bilagor 

A – Karta, Nordmalings kommun 

B – Insatsstatistik 

C – Räddningsverkets tidigare rekommenderade insatstider 

D – Insatskarta 

E – Rundviks hamnområde 

F – Mall för måluppfyllelse 

  



  

1 Inledning 

1.1 Lag om skydd mot olyckor 

Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. 

I lagen anges att kommunerna ska styra sitt arbete mot skydd mot olyckor med målstyrning utifrån 

nationella mål. 

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO och dess förarbete skall kommunen anta handlingsprogram för skydd 

mot olyckor som ska innehålla ett handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och ett 

för räddningstjänst. Nordmaling har valt att sammanfoga de två programmen i ett och samma 

dokument. I programmet anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns 

i kommunen som kan leda till räddningsinsatser samt vilken förmåga kommunen har och avser att 

skaffa sig för att göra sådana insatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande 

verksamhet är ordnad och hur den planeras.  

Handlingsprogrammet ska vara en grund för konkreta åtgärder som syftar till att: 

 minska antalet döda och skadade till följd av olyckor 

 minska olyckskonsekvenser på egendom och miljö 

 minska sannolikheten för att extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga 

konsekvenser 

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. Detta innebär att när 

handlingsprogrammet är antaget är det enligt detta dokument som kommunen ska arbeta tills ett nytt 

handlingsprogram antas. Handlingsprogrammet visar därför på den politiska ambitionen för hur 

kommunen avser att arbeta i dessa frågor. Handlingsprogrammet är det styrdokument som ligger till 

grund när Länsstyrelsen gör tillsyn av kommunens verksamhet i dessa frågor. Kommunstyrelsen är 

räddningsnämnd och kan under mandatperioden, vid behov, anta närmare riktlinjer. 

1.2 Den enskildes ansvar 

Lag om skydd mot olyckor är mycket tydlig med att huvudansvaret för skydd mot olyckor alltid 

åligger den enskilde. Den enskilde är i detta sammanhang såväl privatperson som företag och åläggs 

dels att alltid larma vid händelse av eller vid risk för en olycka samt att för egen del hålla ett skäligt 

skydd mot brand och annan olyckshändelse. 

1.3 Kommunens uppdrag 

Kommunen ges i lagen i uppdrag att:  

1. Samordna 

Kommunen ska samordna det olycksförebyggande och skadebegränsande arbetet med flera 

aktörer inom såväl offentlig förvaltning, näringsliv samt organisationer och frivilliggrupper. 

2.  Underlätta för den enskilde 

Kommunen ska vidare underlätta för den enskilde att själv bidra till sin säkerhet genom 

rådgivning, information och utbildning. 

3. Tillsyn 

För att kontrollera att lagen efterlevs ska kommunen utöva tillsyn. Tillsynen ska vara 

behovsanpassad och i första hand riktas mot mer riskfyllda byggnader och anläggningar. 



  

4. Undersöka 

Kommunen ska i skälig omfattning efter en räddningsinsats undersöka olyckan, dess orsak, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

5. Räddningstjänst 

Räddningstjänst är samhällets stöd till den enskilde vid olyckshändelse eller överhängande 

fara för olyckshändelser, för att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom 

eller miljö. 

6.  Rengöring och brandskyddskontroll 

Kommunen ska ansvara för att utföra brandskyddskontroll samt föreskriva hur rengöring 

(sotning) ska ske. 

2 Riskbild 

För att förstå hur räddningstjänstens verksamhet behöver utvecklas måste det undersökas vilka risker 

som finns i vårt område men även vilka risker som kan uppstå i framtiden. En del av arbetet är också 

att identifiera vilka olyckor som är vanligast i vår kommun. 

2.1 Inledning 

Nordmaling är en kommun i Västerbottens län belägen på kuststräckan mellan Örnsköldsvik och 

Umeå. Genom kommunen rinner två oreglerade älvar, Lögdeälven och Öreälven vilka båda ingår i 

Natura 2000.  

Kommunens yta är 1250 km² och befolkningen uppgår till cirka 7100 innevånare. Cirka 70 % av 

befolkningen bor inom en kustremsa med en bredd på ungefär 1 mil. Centralorten Nordmaling har 

cirka 2600 innevånare och i övrigt finns ett antal byar med varierande antal innevånare, allt ifrån ett 

par boende till 800-900 boende.  

Näringslivet är omväxlande med jord- och skogsbruk och industriell verksamhet där de största 

företagen är Olofsfors AB, SCA sågverk och Masonite Beams. Kommunen har även en varierande 

småindustri. 

Större vägar inom kommunen är E4 och väg 353. E4:ans sträckning genom kommunen är cirka 30 km 

lång. Stambanan korsar den norra delen av kommunen och Botniabanan går parallellt med E4 i 

utkanten av centralorten Nordmaling. 

Här finns 15 mil sammanhängande kuststräcka med ett flertal öar. Längs Nordmalingskusten finns två 

särskilt skyddsvärda områden, Kronörens naturreservat samt det marina naturreservatet Örefjärden – 

Snöanskärgården. 

Se Bilaga A, karta Nordmalings kommun.  

2.2 Infrastruktur  

Många väg- och järnvägssträckningar är hårt belastade där en olycka kan få svåra och/eller långvariga 

konsekvenser eftersom intensiteten och hastigheten många gånger är hög. E4 samt riksväg 353 

passerar genom kommunen med omfattande trafik av såväl personer som gods. En olycka kan bli 

omfattande i form av både personskador, egendomsskador och ge konsekvenser på samhället i övrigt, 

genom att personer och gods inte kommer fram i avsedd tid.  

Väg 510 går genom den vattentäkt som försörjer Nordmalings centralort med omnejd med 

dricksvatten. Ett utsläpp av ett farligt ämne i vattentäktens skyddsområde skulle kunna leda till stora 

konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. 



  

Stambanan och Botniabanan, som båda två går genom kommunen, är viktiga järnvägsförbindelser, 

både för riket men även för regionen. I kommunen finns fyra järnvägstunnlar vilka ur 

räddningssynpunkt ställer stora krav på räddningstjänstens förmåga att hantera en olycka i eller i 

anslutning till dessa. En olycka på järnvägsnätet kan få stora konsekvenser i form av många skadade, 

men kan också innebära ett avbrott med stora värden som går förlorade, eller att gods och personer blir 

försenade till slutdestinationen. 

2.3 Framtida risker 

För att följa samhällets utveckling och möta kommande utmaningar och möjligheter är det viktigt att 

ständigt bevaka utvecklingen i samhället genom olika samverkanskanaler och samarbetsgrupper. De 

risker och den utveckling som går att förutse är viktiga att ta hänsyn till men räddningstjänsten ska 

också vara en flexibel organisation som kan hantera de händelser som inte kan förutses. 

2.4 Ökade flyktingströmmar  

Om ökade flyktingströmmar uppstår igen kan detta medföra att fler tillfälliga och provisoriska 

boenden kan komma att behöva skapas i kommunen. Tillsyn och utbildning med anordnarna av dessa 

boenden samt riktade insatser med information för nytillkomna flyktingar kan då komma att bli en 

viktig arbetsuppgift för kommunen. 

2.5 Klimatförändringar  

Med klimatförändringarna förutspås större variation i nederbörd med flera intensiva regnperioder som 

medför höga vattennivåer/-flöden, våtare vintrar och torrare somrar samt förhöjda temperaturer. Detta 

medför att risken för bland annat översvämningar, skogsbränder, ras och skred samt stora snömängder 

kommer att öka. Detta måste samhället förbereda sig och planera för. 

 



  

2.6 Olycksrisker i Nordmalings kommun  

Riskmatris 

För att bedöma riskerna i kommunen har nedanstående riskmatris använts. 

 

Konsekvenser Sannolikhet 
1. Små 1. Liten        (< 1 gång/100 år) 

2. Allvarliga 2. Liten        (   1 gång per 50-100 år) 

3. Stora 3. Sannolik  (   1 gång per 10-50 år) 

4. Mycket stora 4. Sannolik  (   1 gång per 1 -10 år) 

5. Katastrofala 5. Trolig       (   en eller flera gånger varje år eller flera gånger/fem år) 

 

 

 



  

 

Olyckor som medför räddningsinsats  

Kriterier för att kommuner skall ansvara för räddningsinsats motiveras med hänsyn till behovet för ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för 

insatsen samt omständigheterna i övrigt. 

Hot       
 

Var Konsekvensbedömning Konsekvens Sannolikhet Statistik Andra konsekvenser Anmärkningar 

Utsläppsolyckor     < 1 död person/år.   

Farligt gods olycka på väg 

eller järnväg  

 

Främst vägarna E4, 

Stambanan och 

Botniabanan. 

Risk för skador på 

människor, egendom och 

miljö. Risk för omfattande 

avspärrningar och 

utrymningar. 

4 2  Inrymning. 

Riskområden – utrymning 

och ev. inkvartering. 

Behov av kemexpertis. 

Avspärrning, omledning av 

trafik: Polis, Trafikverket, 

sjukvård. 

Utsläpp av miljöfarligt 

ämne i 

vattentäkt/vattenverk 

 Förgiftning, 

dricksvattenbrist. 

Skador på infrastruktur. 

4 2  Avbrott i verksamhet. 

Dricksvattenförsörjning. 

Laboratorier, expertis, 

nödvattenutrustning. 

Oljeutsläpp till havs – 

oljepåslag på stränder 

Kust och hamnområden. Skador på naturmiljöer, 

djur, verksamheter, 

egendom. 

3 2  Strandsanering är 

kommunalt ansvar. 

Kustbevakningen 

räddningstjänst till havs. 

Behov av miljö- och 

saneringsexpertis samt 

saneringsutrustning och 

frivilliga. 

Övriga utsläpp Petroleumprodukter 

o.s.v.. På mark och i 

vatten. 

Miljöskador. 2 4 Ofta vid 

trafikolyckor. 

Saneringsbehov.  

Transportolyckor     ≤ 1 död person/år   

Fordonsolyckor Främst på väg E4. 

Väg 353 Nordmaling-

Nyåker. 

Väg 512 Nordmaling-

Gräsmyr. 

Några skadade och döda. 2 4  Behov av psykosocialt stöd.  



  

Stor trafikolycka – buss Främst på väg E4. 

Väg 353 Nordmaling-

Nyåker. 

Väg 512 Nordmaling-

Gräsmyr. 

Centralorten 

Nordmaling. 

 

Många skadade och döda. 4 3  Behov av psykosocialt stöd. Bussbolag 

Tågolycka Urspårning, kollision 

Stambanan och 

Botniabanan. 

Många skadade och döda. 4 2  Behov av psykosocialt stöd. Trafikverket och tågoperatör. 

Största risk vid plankorsningar 

och otillåten spårbeträdelse. 

Olycka i tunnel kräver stora 

resurser, samverkan och 

kompetens. 

Brand     < 1 död person /år   

Brand i bostad  Enstaka skadad eller död. 2 3 Se statistik 

olyckor/insatser. 

  

Brand i samlingslokaler Folkets hus, 

idrottsanläggningar, 

konferensanläggningar, 

restauranger o.s.v.. 

Många skadade och döda. 3 2 -”- Behov av psykosocialt stöd. Alternativa lokaler. 

Brand i flerbostadshus, 

vårdinrättningar, hotell 

och motsvarande 

Speciellt vid boende med 

funktionshinder, 

sängliggande. 

Många skadade och döda. 3 2 -”- Behov av alternativt 

boende. 

Behov av psykosocialt stöd. 

Alternativa lokaler. 

Brand i viss verksamhet Brandfarlig vara, 

industrier, lager m.fl. 

Enstaka skadade. 2 2 -”- Giftig rök, in – alt 

utrymning av stora 

områden. 

 

Skogsbrand, 

vegetationsbrand 

Hela skogs - och 

markområden. 

Skador på mark och 

infrastruktur. 

4 3 -”- Ev. avspärrning av stora 

områden. 

Brist på personal och materiel, 

hjälp från frivilliga och 

hemvärn. 

Infrastrukturhotande     < 1 död person /år   

Radioaktivt nedfall Hela området. Avbrott i verksamhet. 4 2  Restriktioner ex. Länsstyrelsen ansvarar för 



  

Åtkomst - och 

framkomlighetsproblem 

inom rskområdet. 

djurhållning 

livsmedelsproduktion, 

förtäring av naturprodukter. 

Ev. framtida strålskador. 

räddningstjänst och sanering vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen 

från kärnteknisk anläggning. 

Översvämningar Främst i älvar ex vid 

höga flöden och 

isgång/isdämning. 

Skyfall – vattendrag, 

dagvattensystem. 

Skador på egendom, 

infrastruktur och miljö. 

Främst egendomsskador. 

 

3 2  Avbrott i verksamheter. 

Framkomlighetsproblem. 

Räddningstjänst endast vid 

händelser som hotar viktig 

infrastruktur/mycket stora 

värden. 

Skred, ras Lögdeälven 

Öreälven 

Nedre delarna av älvarna 

och mynningar. 

Många skadade och döda. 

Skador på infrastruktur 

och egendom. 

3 2  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. 2 2   15 mil kuststrandlinje, 2 älvar , 

70 sjöar, 1 badhus, cirka15 

övriga badplatser. 

Fartygs/båtolyckor Inom hamnområde. 

Till havs och insjöar 

samt större vattendrag. 

 3 2   Kommunal räddningstjänst i 

hamnområde samt insjöar och 

vattendrag. 

Sjöfartsverket räddningstjänst 

till havs. 

Övriga olyckor     < 1 död person/år   

Fastklämning, instängning, 

höghöjds – olyckor o.s.v.. 

Personer, husdjur, 

boskap. 

Enstaka skadad eller död. 2 2   Höghöjdshändelser som i 

vindkraftverk, förstärkning från 

gemensam höghöjdsresurs på 

Umeå brandförsvar. 

Transportolyckor  Enstaka skadad eller död      

Gående, sparkåkare o.s.v.. Fallolyckor, kollisioner 

med fordon. 

 2 2    

Mc/moped/cykel Singelolyckor, 

kollisioner med fordon. 

 2 2    

Älg, rådjur eller annan 

djurpåkörning 

Landsbygd.  2 2    

Snöskoterkörning Terräng och vid korsning 

av väg. 

 2 2    



  

 

 

 

Kommentarer till riskanalysen 

Materialet är hämtat från kommunens tillsynsregister, insatsstatistik och lokal kännedom. 

Kommunen är liten och räddningstjänsten har en god lokalkännedom om de riskobjekt som finns i inom området. 

I kommunen finns ingen större riskanläggning och inte heller någon anläggning som klassificeras som samhällsfarlig enligt LSO 2 kap 4§ och i 

stort sett är Nordmalings kommun en säker och trygg kommun att bo och vistas i. 

Riskanalysen visar dock på att trafikolycka med buss är en händelsetyp där kommunen måste ta höjd för att arbeta dels förebyggande dels att 

utveckla förmågan att försöka minska konsekvenserna vid en eventuell olycka. Vidare visar också riskanalysen och gjorda erfarenheter att 

skogsbränder blir en allt större utmaning att hantera. Viktigt här blir att ytterligare öka organisationens kunskap och förmåga att hantera 

problematiken samt att öka information om riskerna till skogsägare och andra viktiga aktörer inom området. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Olyckor som i regel inte medför räddningsinsats   

Hot Var Konsekvensbedömning Statistik Andra konsekvenser Anmärkningar 

Fall     Äldre personer. 

Hushållsgöromål, lek I hemmet – 

inomhus/utomhus. 

    

Fritidsaktiviteter I fritids-

/idrottsanläggningar. 

I naturen. 

    

Övrigt Vägar, gator, gång- och 

cykelbanor. 

   Halkbekämpning, snöröjning. 

Fallande föremål  Enstaka skadad eller död. < 1 död 

person/år 

  

Snö – och isras, takras      

Nedfallande träd/grenar      

Kvävning  Enstaka skadad eller död. < 1 död 

person/år 

  

Kläder, fastklämning Lekplatser o.s.v..     

Förgiftning  Enstaka skadad eller död. Sannolikt 

enstaka 

dödsfall 

årligen. 

  

Livsmedel Butiker, restauranger. Sjuka.  Smittspårning. Livsmedelsproducenter, butiker, 

restauranger o.s.v.. 

Vatten Vattenverkets 

distributionsområde. 

Många sjuka.  Smittspårning, 

nödvattenförsörjning. 

Tillgång till 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 STRADA.
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I Nordmalings kommun inträffar årligen cirka 100 händelser med någon form av nödläge. De allra 

flesta olyckor är små och innebär ingen stor påverkan på vare sig den drabbade, för räddningstjänsten , 

kommunen eller för samhället. Exempel på sådana händelser är mindre trafikolyckor utan 

personskador, bränder i papperskorgar m.m. Ett mindre antal olyckor, som dock förekommer så gott 

som regelbundet, är olyckor som är små ur ett samhällsperspektiv och har liten påverkan på 

räddningstjänstens verksamhet, men som kan vara en tragedi för den drabbade. Exempel på sådana 

olyckor är trafikolyckor med svårt skadade eller döda samt bostadsbränder.  

Några få olyckor är omfattande. I dessa påverkas antingen räddningstjänsten genom att insatsen 

innebär ett stort resursbehov, eller så påverkas hela samhället av olycksförloppet och dess 

konsekvenser. Exempel kan vara långvariga avstängningar av större trafikleder, olyckor med flera 

döda eller bränder i stora komplexa byggnader eller skog och mark. Riktigt stora olyckor, katastrofer 

och kriser, inträffar lyckligtvis mycket sällan och är därför svåra att föra statistik över.  

Nordmalings kommun har många olika risker och räddningstjänsten måste organiseras för att kunna 

utföra effektiva insatser. Riskerna kan vara mycket varierande och insatserna ska kunna påbörjas inom 

godtagbar tid i hela kommunen. Bland de icke kommunspecifika olycksriskerna finns bränder, 

trafikolyckor, olyckor med farligt gods, drunkningstillbud och liknande. 

Räddningstjänsten ska vid olyckor kunna genomföras effektivt oavsett årstid vilket exempelvis vid 

trafikolyckor kan leda till att insatsens inriktning kan skilja beroende av årstid. I Bilaga B redovisas 

statistik för trafikolyckor, bränder, automatlarm m.fl. larm som inträffat i Nordmalings kommun under 

åren 2014-2018. 

2.7 Jämförelser med andra kommuner  

För att få ytterligare förståelse för kommunens riskbild jämförs räddningstjänsten i Nordmaling med 

fyra referenskommuner. Storuman, Torsås, Vilhelmina samt Vindelns kommuner har valts som 

referenskommuner utifrån parametrarna befolkningsmängd, tätortsgrad, andel av kommuninvånarna 

som är över 65 år samt andel av kommuninvånarna som har riskabla alkoholvanor. 

Nedan finns en kort sammanfattning utifrån olyckstyp. Jämförelser har gjorts för åren 2010-2018 där 

antalet räddningsinsatser per tusen invånare för en viss olyckstyp jämförts. De olyckstyper som 

jämförs är brand i byggnad, trafikolycka samt brand ej i byggnad. Statistiken är hämtad från MSB IDA 

– Informationssystem för statistik och analys. 

 

Jämförelse av olyckstypen ”brand i byggnad” per 1000 invånare 2010-2018. 
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Nordmalings kommun hade 2010-2018 ett något högre antal insatser (1,68) mot brand i byggnad än 

medlet för jämförelsegruppen som var 1,58. Medlet för hela gruppen ligger högre än Sverige i övrigt 

som är 1.06. 

 

 

Jämförelse av olyckstypen ”trafikolycka” per 1000 invånare 2010-2018. 

Kommunen hade 2010-2018 ett något högre antal insatser mot trafikolyckor (2,99) jämfört med snittet 

i jämförelsegruppen som var 2,36. Medlet för hela gruppen ligger högre än Sverige i övrigt som är 

1.79. 

 

 

Jämförelse av olyckstypen ”brand ej i byggnad” per 1000 invånare 2010-2018 

Kommunen hade 2010-2018 något fler insatser (1,98) än genomsnittet för gruppen som ligger på 1,8. 

Medlet för hela gruppen ligger högre än Sverige i övrigt som är 1.56. Under 2014 och 2018 hade 

Nordmaling många skogs- och markbränder på grund av den torra sommaren. 
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Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet ge oss torrare vår- och sommarperioder vilket är 

en bidragande faktor till fler och mer omfattande mark- och skogsbränder. 

2.8 Summering av riskbild och jämförande statistik. 

Om man tittar på de risker som finns i Nordmalings kommun kan man konstatera att de spänner över 

ett brett spektra av mer eller mindre komplexa händelsetyper. Räddningstjänstens förmåga att 

genomföra insatser i förhållande till riskbilden är god för typolyckor som bl.a. brand i byggnad, 

trafikolycka, drunkning och brand utomhus. Några exempel på mer komplexa händelsetyper är brand i 

större industribyggnad, järnvägsolycka i tunnel, olycka med farligt gods på väg/järnväg och oljepåslag 

från oljeutsläpp till havs. Detta är händelser som kräver stora resurser i form av utrustning, personal 

och ledningsstöd vilket innebär att en kommun av Nordmalings storlek måste samverka med andra 

kommuner för att kunna hantera dessa på ett effektivt och godtagbart sätt. 

3 Förebyggande verksamhet 

3.1 Nationella mål 

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller två övergripande nationella mål: 

 att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Skrivningen ”ett tillfredsställande och likvärdigt skydd” innebär att ett betryggande skydd ska finnas 

oavsett var i landet man befinner sig. Eftersom riskbilden ser olika ut i kommunerna ska en anpassning 

ske till de lokala förhållandena och kommunerna kommer därigenom att vidta olika åtgärder för att 

uppnå målet. 

3.2 Kommunens övergripande mål 

 Nordmalings kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i så att 

den enskilde kan känna trygghet för sitt liv och sin hälsa samt egendom och miljö. 

 De som bor verkar och vistas i kommunen ska ha förmåga att förebygga och/eller begränsa 

konsekvenserna av oönskade händelser för människor, egendom och miljö. 

3.3 Säkerhetsmål och prestationsmål 

Säkerhetsmål för de prioriterade områdena anger det läge kommun anser sig kunna uppnå. 

Prestationsmål beskriver hur kommunen ska kunna uppnå säkerhetsmålen. 

Kommunens säkerhetsmål är målen i fet stil. Prestationsmålen är de mål som anges i punktform.  

Invånarna i Nordmalings kommun ska vara medvetna om risker med bränder och hur man 

skyddar sig mot dessa. 

 Räddningstjänsten ska informera om särskilda brandrisker som uppstår under vissa tider på 

året. 

 



  

Människor ska inte skadas eller omkomma vid brand eller på grund av bristande 

utrymningssäkerhet i vårdanläggningar, samlingslokaler, skolor och bostäder. 

 Samtliga kommunala sektorer skall bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete. 

 Räddningstjänsten ska årligen utbilda tjugofem procent av personalen i Nordmalings 

kommuns verksamheter som syftar till att öka kunskapen om risker med bränder och andra 

olyckor samt förmågan att ingripa vid brand. 

 Barn och ungdomar i för- och grundskolan ska årligen utbildas i grundläggande brandskydd 

med fokus på åldern fem till sju år. 

 Ungdomar i grundskolans högstadium ska årligen informeras om vad konsekvenserna kan bli 

av anlagd brand. 

 Minska antalet eldstadsrelaterade bränder. 

 Alla bostäder med eldstäder skall sotas/rengöras enligt fastställd tidsplan. 

 Brandskyddskontroller skall genomföras enligt fastställd tidsplan. 

 För utförandet har kommunen antagit en entreprenör. 

Medborgare ska känna till hur larmning kan göras vid en olycka samt hur varning och 

information sker vid allvarliga olyckor.  

 Kampanjer ska varje år genomföras för detta 

När människor är vid badplatser, kajer och bryggor ska de ha möjlighet att utföra en 

livräddande insats. 

 Sektor samhällsbyggnad ska utföra kontroll av livräddningsutrustning regelbundet, minst 

varje vår och i övrigt enligt Statens räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2007:5) och 

kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande 

vattennära anläggningar. 

3.4 Mål för räddningstjänstverksamhet 

Att på ett säkert sätt som inte förvärrar skadan, snabbt bryta olycksförloppet. 

 Övningsverksamheten ska vara ändamålsenlig där resurser, planering och genomförande 

motsvarar den riskbild som råder inom kommunen. 

 Inom Nordmalings kommun ska den nödställda nås av räddningsstyrka inom fastställd 

framkomsttid vid 90 procent av insatserna avseende brand i byggnad, trafikolycka, drunkning 

och nödställd person. 

3.5 Tillsyn LSO och LBE 

Räddningstjänstens tillsynsverksamhet styrs av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I denna 

lagstiftning anges klara riktlinjer för vad som ska tillsynas.  

Kommunen ska utöva tillsyn över följande:  

 Att ägare och nyttjanderättshavare i skälig omfattning håller utrustning för släckning av brand 

och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (LSO 2 kap 2§)  



  

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över hur LSO efterlevs.  

Tillsynsarbetet syftar till att kontrollera att fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

(verksamhetsutövare) har ett tillfredsställande brandskydd. Vid tillsyn kontrolleras att brandskyddet i 

byggnaden eller anläggningen är anpassat för den verksamhet som bedrivs i den. Vid tillsyn 

kontrolleras även ägarens och verksamhetsutövaren systematiska brandskyddsarbete samt samarbete 

sinsemellan, eftersom detta krävs för att ett verksamhetsanpassat brandskydd ska upprätthållas över 

tid. 

Räddningstjänsten ska som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot och hantera de skriftliga 

redogörelser som lämnas till kommunen i enlighet med 2 kap. 3§ LSO. Den skriftliga redogörelsen bör 

utgöra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på redovisning av skriftlig 

redogörelse.  

Planerad tillsyn görs löpande utifrån fastställd tillsynsplan under året på verksamheter, byggnader och 

anläggningar. Tillsynsplanen fastställs av allmänna utskottet. 

Den personal som genomför tillsyn ska lägst ha utbildningsnivå ”Tillsyn och olycksförebyggande, 

enklare objekt, kurs A” eller motsvarande äldre utbildning. Varje år avsätts 0,1 årsarbetskrafter för 

tillsynsuppgifter. 

3.6 Tillståndshantering och tillsyn enligt LBE 

Räddningstjänsten har även uppdraget att utföra tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor. I enlighet med kommunens uppdrag i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor har 

räddningstjänsten uppdraget att utfärda tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor samt 

genomföra tillsyn över lagens efterlevnad.  

Nordmalings kommun har uppdragit till Umeå kommun, Brandförsvar och säkerhet, att delegera rätt 

att fatta beslut vid prövning av tillstånd samt att fatta de beslut som behövs för att kontrollera att 

hanteringen av explosiva varor följer lagstiftningen vid utövande av tillsyn.  

Tillståndshanteringen är ett viktigt instrument för att på ett tidigt stadium säkerställa att 

verksamhetsutövarna har kännedom om förekommande risker och har vidtagit relevanta åtgärder för 

att minimera riskerna redan när verksamheten startar. Det ger också räddningstjänsten kunskap om 

verksamheterna som tas tillvara i tillsynsarbetet. Tillsynen samordnas om möjligt med tillsynen enligt 

LSO och samplaneras i räddningstjänsten tillsynsplan.  

3.7  Rengöring och brandskyddskontroll  

God säkerhet mot eldstadsrelaterade bränder ska uppnås genom rengöring och brandskyddskontroll av 

eldstäder och imkanaler. Rengöringsverksamheten och brandskyddskontrollen inom Nordmalings 

kommun bedrivs på entreprenad. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och 

föreskrifter där kommunen styr och följer upp entreprenörens uppdrag enligt gällande avtal.  

Kommunfullmäktige har antagit sotningsfrister, samt regler för handläggning av ansökan om 

egensotning (möjlighet för ägare att själv utföra rengöring). 

Särskild vikt läggs vid att nyinstallation av rökkanal och eldstad ska utföras på ett korrekt sätt. Dessa 

ärenden handläggs inom ramen för byggprocessen. 



  

3.8 Utbildning 

Räddningstjänsten erbjuder i första hand utbildning i brandkunskap för kommunens anställda och 

vissa elevgrupper. Vidare erbjuds utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete för brandombud, 

skyddsombud och chefer inom kommunen.  

4 Räddningstjänstverksamhet 

4.1 Inledning/bakgrund 

Den enskilde får hjälp, när denne själv inte kan hantera den oönskade händelsen, från kommunens 

organisation för räddningsinsats vid olyckor och oönskade händelser. Hjälpen består av en första insats 

som utförs av räddningsstyrkan som utgår från brandstationen i Nordmaling. Därefter kan 

hjälpinsatsen byggas upp efter behovet av resurser för att hantera händelsen. Inriktningen av 

insatsförmågan är att så snabbt som möjligt komma till olycksplatsen med personal och utrustning för 

att bryta den negativa skadeutvecklingen så tidigt som möjligt i det tidiga olycksförloppet. 

Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och förmåga att leda räddningsinsats. Dessa olyckor 

belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan inom kommunen men även med många 

andra myndigheter och organisationer. De resurser som finns tillgängliga för insats utgörs av 

kommunens egen räddningstjänstpersonal samt av personal från övriga kommuner som disponeras 

gränslöst genom samverkansavtal. 

Räddningstjänstens insatsförmåga och kommunens yttäckning utgör i vissa fall förutsättningar för 

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

befintliga bebyggelse analyseras. Man skall även beakta detta utifrån likvärdigt skydd. Gör man 

förändringar i den operativa förmågan behöver det förbyggande åtgärden, exempelvis förbättrat 

byggnadstekniskt brandskydd samt utbildning och eventuellt ökad personaltäthet, kompensera skyddet 

för att uppnå likvärdigt skydd enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. 

4.2 Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 

Trots ett väl förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då hjälp behövs i form av 

insatser från samhället (polis, ambulans, räddningstjänst eller från andra myndigheter och 

organisationer).  

Kommunens räddningstjänst larmas årligen till ungefär 100 oönskade händelser där misstanke om att 

räddningstjänst föreligger. Med räddningstjänst avses i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

”de räddningsinsatser som kommunen eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara 

för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö”.  

Kommunen ansvarar för räddningstjänst förutom i de fall som definieras som statlig räddningstjänst. I 

4 kap. 1 – 6 §§ LSO fastställs följande som statlig räddningstjänst:  

 Fjällräddningstjänst  

 Flygräddningstjänst  

 Sjöräddningstjänst  

 Efterforskning av försvunna personer i andra fall  

 Miljöräddningstjänst till sjöss  

 Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen  



  

I övriga fall ansvarar kommunen för räddningsinsatserna. För att det ska vara motiverat att samhället 

ska ansvara för en räddningsinsats ska vissa kriterier vara uppfyllda. I 1 kap. 2 § LSO anges dessa 

kriterier och ansvaret avgörs av:  

 Behovet av ett snabbt ingripande  

 Det hotade intressets vikt  

 Kostnaderna för insatsen  

 Omständigheterna i övrigt  

Alla fyra kriterierna ska vara uppfyllda för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas. Hänsyn måste 

dock tas till att beslut ibland måste ske utan tillräckligt med information om händelsen och under stark 

tidspress. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten vid en olycka eller vid 

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

4.3 Olyckskategorier  

Den räddningstjänstverksamhet som räddningstjänsten i Nordmaling bedriver baseras på den riskbild 

som råder inom kommunen. I sammanställningen anges ett urval riskområden i kommunen. Inom 

dessa riskområden finns följande olyckskategorier, som kan föranleda räddningsinsats enligt LSO:  

Brand 

 Brand i byggnad 

 Brand i skog och mark 

Trafikolycka  

 Väg  

 Järnväg  

 Sjö  

 Flyg  

Nödställd person  

 Is 

 Vatten  

 Hög höjd 

 Svår belägenhet, övrigt  

Utsläpp farligt ämne  

 Farliga verksamheter  

 Transport av farligt gods  

Natur och väderrelaterad händelse/olycka  

 Ras och skred  

 Översvämning 

 Stora snömängder  



  

5 Förmåga 

I detta avsnitt redovisas räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsats. Förmågan planeras 

utifrån kommunens riskbild, den målsättning som angivits för räddningstjänstverksamheten samt en 

förutbestämd miniminivå av resurser. 

5.1 Organisation 

En heltidsanställd räddningschef och en halvtidsanställd ställföreträdande räddningschef med 

placering på brandstationen i Nordmaling. En funktion som räddningschef i beredskap (RCB) skall 

alltid finnas som skall kvittera larm på Rakelterminal inom 90 sekunder efter larm och träda i tjänst 

med disponibelt fordon inom 5 minuter. RCB-funktionen samordnas med Vännäs och Bjurholms 

kommuner. Räddningsstyrkan består av 4 deltidsanställda styrkeledare och 20 deltidsanställda 

brandmän (med målsättning att fyra brandmän även har Räddningsledare A utbildning eller 

motsvarande kompetens) fördelade på fyra grupper med beredskap var fjärde vecka. Ett alternativt 

tjänstgöringsschema kan komma att införas efter hand. En personalpool med fyra utbildade brandmän 

ska finnas för att täcka sjukdomar, och andra vakanser. Beredskapsgruppen består av 1 styrkeledare 

och 5 brandmän och utgår från kommunens brandstation som är placerad i Nordmaling.  

5.2 Insatsförmåga - Ledning 

Ledningsorganisationen har till uppgift att värdera rådande riskbild för att förbereda organisationen för 

kommande räddningsinsatser. Ledningsorganisationen har också till uppgift att leda och organisera 

enheterna i räddningsarbetet samt samverka med andra myndigheter och organisationer vid 

räddningsinsats. Framförhållning är en förutsättning för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  

Varje räddningsinsats leds normalt av Räddningschefen eller personal som har räddningschefens 

delegering att vara räddningsledare. Dessutom finns funktionen Räddningschef i beredskap, i 

samverkan med Bjurholm och Vännäs kommuner, vilken har räddningschefens delegering att leda 

räddningstjänstverksamheten. Varje räddningsstyrka har normalt en styrkeledare som ansvarar för 

ledningen av beredskapsstyrkan. 

5.2.1 Operativ ledningsorganisation  

Ordinär olycka/insats   Större olycka/insats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningschef Räddningschef 

Räddnings- 

ledare/RCB 

Räddnings- 

ledare/RCB 

Styrkeledare Styrkeledare 

Räddningsstyrka 

 

Sektorchef/ 

styrkeledare 

Räddningsstyrka 

 

Sektorchef/ 

styrkeledare 

Räddningsstyrka 

 



  

5.3 Kompetens 

Befattning Kompetens/utbildningsnivå Anmärkning 

Räddningschef Brandmästarkompetens eller 

Räddningsledning B samt 

Tillsyn A 

Efter kontorstid ingå i 

räddningschef i beredskap 

– RCB 

Stf.räddningschef Brandmästarkompetens eller 

Räddningsledning B samt Tillsyn 

A 

Efter kontorstid ingå i 

räddningschef i beredskap 

– RCB 

Räddningschef i 

beredskap - RCB 

Brandmästarkompetens eller 

Räddningsledning B samt 

Tillsyn A 

Efter kontorstid ingå i 

räddningschef i beredskap - 

RCB 

Styrkeledare Brandförmansexamen deltid eller 

Räddningsledare A 

Beredskapstjänst 

Brandman deltid   

Rib 

Brandman deltid 5 v eller 

Räddningsinsats 9 v eller GRIB 

6v. 

Beredskapstjänst 

 

5.4 Insatsförmåga - Räddningsstyrka 

Räddningsstyrkan skall kunna starta en insats inom 10 minuter inom centralorten samt i orterna Levar 

och Olofsfors. För orterna Rundvik, Lögdeå, Brattfors m fl. inom 20 minuter. För övriga mindre byar 

inom 30 minuter efter larm. I dessa områden sker utbildning och övningar på aktuella äldreboenden så 

att utrymning kan ske med hjälp av personal på plats. 

I Bilaga C redovisas Räddningsverkets tidigare rekommenderade insatstider. Insatstiden påverkas av 

vägavstånd, byggnadsutformning och verksamhetstyp. Den är ett grovt mått på den tid det tar för 

första fordon från larm till första släckangrepp/livräddning på skadeplats. 

5.4.1 Brand 

Bränder orsakar ofta stora egendomsskador samt stora följdverkningar för såväl den enskilde som för 

samhället. Varje år omkommer i Sverige mellan 100 – 130 personer i samband med bränder och 

skadekostnaderna uppgår till flera miljarder kronor (källa MSB). 

Räddningstjänsten ska ha förmågan att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband 

med brand genom att: 

 Utrymma/livrädda från byggnad med hjälp av höjdfordon. 

 Utföra sjukvård enligt första hjälpen. 

 Begränsa brandspridning mellan byggnader och fastigheter.  

 Arbeta på tak och genomföra håltagning i takkonstruktioner.  

 Begränsa/förhindra brandspridning i byggnadskonstruktioner.  

 Genomföra släckinsats med lättskum, mellanskum och tungskum.  

 Ventilera större lokaler eller sätta en angränsande lokal under övertryck.  



  

 Genomföra invändig insats/livräddning vid brand i byggnad i en miljö som är att betrakta som 

rökdykning enligt AFS 2007:7 vid normal riskmiljö.  

 Genomföra invändig insats/livräddning vid brand i större anläggningar eller byggnader i en 

miljö som är att betrakta som rökdykning enligt AFS 2007:7 där behovet av skyddsgrupp 

föreligger (efter förstärkning).  

 Genomsöka rökfyllda lokaler med hjälp av IR-kamera.  

 Genomföra släckinsats vid vegetationsbrand, soteld eller bilbrand.  

 Genomföra skogsbrandsläckning. 

 Genomföra släckinsats på öar i Nordmalings skärgård och kustband.  

 Säkra vattenförsörjning från brandpostnät eller öppet vatten med motorspruta.  

5.4.2 Trafikolycka 

Räddningstjänsten ska ha förmågan att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband 

med trafikolyckor genom att: 

 Med specialutrustning ta loss fastklämda människor vid trafikolyckor. 

 Utföra sjukvård enligt första hjälpen. 

 Säkra olycksplatsen för att förhindra ytterligare olyckor under räddningsarbetet. 

 Vid tung räddning, exempelvis bussolycka, larmas Umeå brandförsvar som förstärkning. 

 Oavsett avstånd från farbar väg kunna genomföra arbetsplatssjordning av kontaktledning för 

tågdrift, stabilisera en tågvagn samt frilägga/påbörja losstagning av fastklämda personer och 

ge första hjälpen till skadade. 

5.4.3 Utsläpp farligt ämne 

Räddningstjänsten ska ha förmågan att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband 

med utsläpp av farligt ämne genom att: 

 Genomföra livräddande insatser i riskmiljö (ej kemdykning). 

 Begränsa utsläpp och utföra brandbekämpning. 

 Genomföra livräddande personsanering. 

 Genomföra släckinsats alternativt säkra olycksplatsen vid utflöde av större mängd brandfarlig 

vätska.  

 Säkra olycksplatsen vid utflöde av brandfarlig gas.  

 Genomföra insats mot brandpåverkad gasflaska.  

 Oljeskadebekämpning.  

 Genomföra insats vid utsläpp av farligt ämne i miljön. 

 Begränsa utflöde av giftiga, kondenserade gaser (efter förstärkning från Umeåregionens 

räddningstjänst).  

5.4.4 Övriga räddningsinsatser 

Räddningstjänsten ska ha förmågan att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband 

med övriga räddningsinsatser genom att: 

 Vid översvämningar kunna länspumpa enstaka byggnader. 

 Genomföra djurlivräddning. 

 Genomföra vatten-/islivräddning vid vattenytan.  
 Genomföra räddningstjänståtgärder vid ras, skred och stormskada. 

 Utföra sjukvård enligt första hjälpen. 

 



  

Vid förändring av riskerna i kommunen skall räddningstjänstens personal utbildas och 

ändamålsenlig utrustning ska finnas att tillgå för att kunna utföra effektiva räddningsinsatser.  

5.4.5 Materiella resurser 

De materiella resurser som räddningstjänsten förfogar över i den operativa verksamheten redovisas i 

tabell nedan. 

Resurs Antal Kommentar 

Släck-/räddningsbil  1 st Vattentank 3000 l, rökdykning, klipputrustning, 

lyftutrustning, hjärtstartare, utskjutsstege 14 m, 

jordningsutrustning 

Släck-/räddningsbil 1 st Vattentank 6000 l, rökdykning, klipputrustning, 

lyftutrustning, sanering, vattenlivräddning, 

jordningsutrustning 

Tankbil 1 st Vattentank 10 000 l, skum 1000 l,  

Höjdfordon 1 st 32 m 

Bandvagn  1 st Lastväxlare, skogsbrandsutrustning, flak för 

person-/materieltransport, slangutläggare 500 m  

Resursbil 1 st Persontransport, dragbil för släpvagnsresurser 

samt IVPA 

Ledningsbil 1 st Räddningschef i beredskap, Volvo XC60 

Båt 1 st 8 – 10 personer 

Fyrhjuling med släp 1 st Skogsbrandsutrustad 

Skoter med släp 1 st Person-/sjuktransport 

 

Motorsprutor 

 Varierande kapacitet 

Indikeringsutrustning  Farliga ämnen 

Regionresurs  Placerad på Umeå C brandstation. Kem, hög 

höjd, skjutning gasflaskor, tung räddning 

 

5.4.6 Insats i hamnområde 

Räddningstjänsten svarar för insatser enligt Lagen om skydd mot olyckor inom hamnområdet i 

Rundvik inom en radie av 300 meter. Detta finns angivet i bilaga som beskriver gränsdragningen 

mellan kommunalt och statligt vatten. Se Bilaga D 

 

 

 

 

 

 



  

5.5 Uthållighet  

Initialt kan en större, mer omfattande olycka hanteras i begränsad omfattning men med den normala 

beredskapen finns inte tillräcklig uthållighet för att klara insatsen över tid. Detta hanteras då främst 

genom att ledig personal kallas in alternativt krävs hjälp av intilliggande kommuners räddningstjänster 

(se samverkan nedan). Vidare kan privata, regionala och/eller nationella resurser behövas i olika 

former. 

5.5.1 Samverkan 

Räddningstjänsten har sedan många år en väl etablerad och fungerande samverkan med närliggande 

kommuner för att få en så snabb och uthållig insats som möjligt i kommunen. 

Avtal om samverkan finns: 

 Genom avtal med Vännäs, Bjurholm, Umeå samt Örnsköldsvik kommuner larmas alltid 

närmaste räddningsstyrka oavsett i vilken kommun en olycka sker.  

 Mellan Vännäs, Bjurholms och Nordmalings kommuner om gemensam räddningschef i  

beredskap (RCB). Vid en längre insats sker avlastning med övriga RCB i samverkande 

kommuner. 

 Med SOS-alarm avseende utalarmering och dokumentation.  

 Restvärdesskyddsavtal: Avtal finns upprättat mellan Nordmalings kommun och   

Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avseende restvärdesinsats.  

 Avtal om städning av vägbana: Avtal finns upprättat mellan Nordmalings kommun och 

Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avseende sanering av vägbana efter en olycka. 

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

kommun och Försäkringsbolagens Restvärdesräddning AB avseende sanering av banvall och 

tåg efter en olycka.  

 Med Umeå, Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Vindeln finns avtal om gemensamma resurser 

gällande bl.a. farliga ämnen, höghöjdsräddning, tung räddning samt beskjutning av gasflaskor.  

Vid Brandförsvaret Umeå finns en gemensam depå med förstärkningsresurser för dessa typer 

av insatser. 

 Med Regionsjukvården Västerbotten avseende sjukvårdlarm (IVPA). Verksamheten planeras 

att starta första april 2020. 

6 Varna och informera allmänheten  

Kommuninnevånare ska kunna varnas och informeras vid allvarligare olyckshändelser. Vid en 

allvarlig händelse kan Räddningsledaren besluta om att det ska gå ut ett så kallat VMA (Viktigt 

meddelande till allmänheten). Exempel på tänkbara händelser som kan föranleda ett snabbt behov av 

varning och information är olje- och kemikalieutsläpp som påverkar vattentäkter, utsläpp av giftiga 

och/eller brandfarliga gaser, stor explosionsrisk eller en omfattande brand som producerar stora 

mängder giftig eller irriterande brandrök. 

Detta innebär att information eller varningsmeddelande kommuniceras i radio och TV. Vid en 

extraordinär händelse eller en större olycka kommer förberedande information, viktiga meddelanden 

och annan nödvändig information också att delges kommuninvånarna via kommunens hemsida samt 

via sociala medier såsom Facebook och Instagram.  



  

7 Alarmering av räddningstjänst  

SOS Alarm har i uppdrag av staten att ta emot larmsamtal via telefonnummer 112. Vid olycka som 

fordrar räddningsinsats larmar SOS Alarm närmaste räddningsstyrka. Utalarmering av närmaste styrka 

sker enligt upprättade larmplaner oberoende av kommungräns. Larmplanerna har upprättats av 

räddningschefen eller den som räddningschefen utsett.  

7.1 Alarmering vid teleavbrott 

Vid allvarliga avbrott på telenätet ska allmänhetens alarmeringsmöjligheter tillgodoses via 

provisoriska alarmeringsplatser som vid varje tillfälle meddelas genom radiosändningar. 

8 Övningsverksamhet 

Räddningspersonalen skall övas så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. Inriktning på övningarna skall präglas av de risker/insatser som är 

troliga i kommunen. Räddningschefen upprättar övningsprogram i samråd med personalen. 

Övningsprogrammet innefattar olika typer av övningar: 

 - Lagstadgade/obligatoriska övningar 

 - Temaövningar 

 - Behovsövningar 

 - Objektövningar/orienteringar 

 - Insatsövningar 

 -  Ledningsövningar 

Övningarnas genomförande skall dokumenteras och även vilka personer som deltagit. 

För att vidmakthålla och utveckla kompetens och förmåga krävs att all operativ personal övar minst 50 

timmar/år. 

9 Uppföljning  

9.1 Olycksutredning 

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

som för planeringen av räddningsinsatser. Enligt 3 kap. 10 § lagen om skydd mot olyckor ska en 

olycka som föranlett en räddningsinsats utredas i skälig omfattning vilket i de flesta fall innebär att 

denna olycksundersökning täcks in av att en insatsrapport skrivs av den som varit styrkeledare (och i 

vissa fall räddningsledare) ute på skadeplats. Vid mer komplexa händelser kopplas speciella 

olycksutredare in för att arbeta metodinriktat. Dessa utredare samverkar även med andra myndigheters 

utredare. Föremål för utredningen ska vara olyckans orsak och förlopp samt räddningsinsatsens 

utförande. 

Resultatet av dessa utredningar ska användas som ett verktyg i räddningstjänstens arbete med 

utveckling och kvalitetssäkring. Utredningarna ska också utgöra en av grundstenarna i framtagandet 

av handlingsprogram, både för den skadeavhjälpande och för den olycksförebyggande verksamheten.  

9.2 Uppföljning av handlingsprogrammet 

Utvärdering av detta handlingsprogram kommer att ske vart fjärde år. Avstämning av hur arbetet 

fortskrider görs genom att räddningsnämnden årligen följer upp de satta målen.  



  

En sammanställning av genomförd verksamhet, måluppfyllelse samt eventuella viktiga avvikelser från 

planeringen, redovisas årsvis till kommunstyrelsen enligt exempel i bilaga F. 

 

10 Räddningstjänst under höjd beredskap  

Kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap bygger på en förstärkning av den 

fredstida organisationen. Lednings- räddnings‐, förvaltnings‐ och skadeförebyggande organisationer 

ska nyttjas med så små förändringar som möjligt. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en 

väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap. Målen för räddningstjänsten i fred gäller även 

under höjd beredskap. Dock kommer under höjd beredskap fokus vara mera kortsiktigt inriktat på 

skadeavhjälpande verksamhet istället för förebyggande sådan. 

11 Framtida förmåga  

Räddningstjänsten kommer i framtiden skaffa följande förmågor: 

 Inköp av ny utrustning och teknik sker kontinuerligt för att kunna genomföra effektivare 

räddningsinsatser. Sådan teknik kan exempelvis vara modernare släcksystem, andra metoder 

eller alternativa räddningsfordon.  

12 Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning för räddningsinsatser skall ordnas dels med släckbil/tankbil dels med 

brandpostnät. Brandpostnätets kapacitet och utformning samt brandposternas placering skall 

bestämmas i samråd med räddningschefen. Samhällsbyggnadsförvaltningens GVA-avdelning svarar 

för att brandpostkartorna är aktuella, att brandposterna är utmärkta och att brandposterna är 

urpumpade inför vintern. Räddningschefen skall underrättas när en brandpost stängs av. Reservvatten 

utgörs av öppna vattendrag såsom sjöar, älvar och hav. 

  



  

Bilaga A 

Nordmalings kommun 

 

 

  



  

Bilaga B 

Räddningstjänsten Nordmaling insatsstatistik 2014-2018 

 

Olyckstyp/år 2018 2017 2016 2015 2014 Totalt 

Brand i byggnad 12 20 8 5 9 54 
Brand ej byggnad 20 14 11 16 22 83 
Trafikolycka 30 24 28 22 19 123 
Utsläpp farligt ämne 3 3 0 5 0 11 
Drunkning/tillbud 0 0 5 1 0 6 
Nödställd person 2 1 3 3 1 10 
Nödställt djur 0 0 1 1 0 2 
Stormskada 1 0 1 1 0 3 
Annat ras 0 0 0 0 0 0 
Översvämning vattendrag 0 0 0 0 0 0 
Annan vattenskada 0 0 1 0 1 2 
Annan olycka 7 3 4 1 3 18 
Automatiskt brandlarm 16 15 16 15 21 83 
Annan händelse utan risk för skada 2 5 4 5 3 19 
IVPA 0 1 0 0 0 1 
Assistans till ambulans 1 2 1         4 2 10 
Annat uppdrag 0 4 7 3 7 21 
Totalt 94 92 90 82 88  

 

Statistiken är hämtad från MSB IDA 2019-10-25 – Informationssystem för statistik och analys. 

 



  

Bilaga C 

Räddningsverkets tidigare rekommenderade insatstider 

Flertalet kommuner har antagit Räddningsverkets meddelande 1987:5 avseende rekommenderade 

insatstider. Vid bebyggelsens utbredning har svenska byggbestämmelser förutsatt och förutsätter allt 

jämt att normala insatstider gäller för bebyggelse. Insatstid är den tid som förflyter från dess räddnings 

styrka larmas till dess denna påbörjat det egentliga räddningsarbetet.  

Insatstid = Anspänningstid + Körtid + Angreppstid  

Anspänningstid är tid från larm till första utryckningsfordon lämnar brandstation. Angreppstid är tid 

från framkomst till påbörjad släck-/livräddningsinsats.  

Den del av insatstiden som benämns angreppstid kan vara mycket lång och ge insatstider långt över 10 

minuter in i komplexa, stora, höga och under mark belägna byggnader såsom sjukhuskomplex, 

varuhuskomplex, hotellkomplex, centrumbebyggelse med slutna gårdar och liknande.  

Normal insatstid  

Grupp 1-bebygglese (insatstid normalt under 10 minuter).  

 Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, 

varuhus, kontor och samlingslokaler.  

 Särskilt brandfarlig bebyggelse.  

 Större vårdanläggning, elevhem, hotell, eller anläggning med personalkrävande utrymning.  

 Industriområde eller industrier med speciellt farlig verksamhet.  

 Hamn avsedd för yrkestrafik med olja/bensinhantering eller med hantering av miljöfarligt 

ämne.  

 Bostadsbebyggelse i 4 våningar och högre eller bostadsområde där speciella räddningsvägar 

finns anordnade.  

 Större samlingslokal avsedd för fler än 300 personer.  

Grupp 2 – bebyggelse (insatstid normalt under 20 minuter). 

 Bostadsområde och flerfamiljshus i tre våningar och lägre (friliggande).  

 Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids- och grupphusbebyggelse.  

 Större byar och gårdssamlingar.  

 Enstaka större industrier.  

Grupp 3 – bebyggelse (insatstid normalt under 30 minuter 

 Enstaka byggnader och gårdar 

 Mindre byar.  

Praxis vid nybyggnation 

Ovanstående rekommendationer om normal insatstid har med införandet av LSO upphört att gälla. 

Enligt Boverket kommer dock ovanstående tider att tillämpas i byggreglerna som praxis för normal 

insatstid med avseende på brandskyddstekniska krav vid nybyggnad. 

  



  

Bilaga D Insatskarta Nordmalings kommun 

 

 

  



  

Bilaga E Rundviks hamnområde 

 

 



  

Bilaga F Mall måluppfyllelse 

Uppföljning av måluppfyllelse 

Egenkontroll avseende mål i kommunens handlingsprogram enligt LSO 

Kommun: Nordmaling 

Typ av handlingsprogram: 

Egenkontrollen avser måluppfyllnad tom datum: 

Mandatperiod: 
Mål i handlingsprogrammet 

 

Arbete ej 
påbörjat 

Arbete 
påbörjat 

Mål 
uppfyllt 

Mål ej 
uppfyllt 

Övriga 
kommentarer 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


