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Definitioner och förkortningar 
 
Angreppstid tid från det att rätt enheter anländer till skadeplatsen till dess att åtgärderna i 
räddningsarbetet påbörjats. 
 
Annat uppdrag Vid olyckor, tillbud eller misstanke om olycka agerar räddningstjänsten med stöd av 
lagstiftningen (LSO). Det finns tillfällen då uppdrag utförs av räddningsstyrkor på uppdrag av andra 
myndigheter eller med ett uppdrag som inte stöds i LSO. Dessa insatser kategoriseras som Annat 
uppdrag med tillhörande underkategorier. 
 
Anspänningstid avser tiden från det att larmet går till dess att räddningsfordonen ska ha lämnat 
brandstationen. 
 
Automatlarm, ej brand avser ett automatiskt brandlarm som medför utryckning men utan brand. 
Orsaken kan vara matlagning, hantverkare m.m. 
 
BmD Brandman Deltid, kan också benämnas som: Räddningsman i Beredskap (RiB). 
  
Brand i byggnad avser alla typer av bränder och brandtillbud som inträffar i en byggnads 
konstruktion och/eller inne i byggnad. Det räcker således med en mindre brand i ett löst föremål så 
länge den sker inomhus. 
 
Brand, ej i byggnad avser alla typer av bränder som sker utanför en byggnad (utomhus). Mark- och 
skogsbränder, bränder i fordon (bilar, bussar, tåg, fartyg, m.fl.) och container-och soptunnebränder 
hör till de vanligare händelserna i denna kategori. 
 
Brandfarlig vara avser vätskor som kan antändas vid en temperatur som understiger 100°C, gaser 
som vid en temperatur av 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. 
 
Falsklarm vid de tillfällen då det visar sig att det inte har inträffat en olycka trots att det inkommit ett 
larm när en fysisk person har larmat. Dessutom försöker man även fastställa om den person som 
larmade räddningstjänsten gjorde detta i tro om att det faktiskt förelåg fara eller om det rörde sig om 
ett avsiktligt falsklarm. 
 
Farlig verksamhet är ett samlingsnamn på de verksamheter ”som kan innebära fara för att en 
olycka ska orsaka allvarliga skador på människan eller miljön” (LSO 2kap 4§). Vilka verksamheter som 
betraktas som farlig verksamhet beslutas av Länsstyrelsen i samråd med berörd kommun. 
 
Förebyggande Avser här myndighetsutövning såsom tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsgivning 
för brandfarligvara och explosiva varor, remisshantering till andra myndigheter och rådgivning, 
information och stöd till att den enskilde kan ta sitt ansvar för att förebygga brand.  
 
Förmåga avses i det här sammanhanget den kapacitet som finns för att undvika och hantera olyckor i 
kommunen 
 
Hjälp till ambulans om en ambulans behöver teknisk hjälp i samband med en sjukvårdsinsats 
(hjälp med att nära eller transportera patienter o. dyl.) så kategoriseras detta som hjälp till ambulans. 
 
Höjd beredskap Beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap enligt lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
 
IDA MSB:s statistik och analysverktyg Indikatorer-Data-Analys med utgångspunkt i nationell 
insatsstatistik, nationella jämförelser (SKL), årliga uppföljning av kommunernas arbete, med flera 
datakällor. 
 
Insatstid är summan av anspänningstid+körtid+angreppstid. 
 
IVPA avser I Väntan På Ambulans. Uppdrag där räddningstjänsten vidtar livsuppehållande åtgärder i 
väntan på att ambulans skall anlända vid allvarliga sjukdomsfall och skador. 
 
KIA Kommuners informationssystem om arbetsmiljö. 
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Körtid tiden att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats. 
 
LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
 
LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är enligt denna lag som detta handlingsprogram 
skrivs. 
 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att förebygga olyckor och 
begränsa skador till följd av olyckor, ansvarar för landsvägstransporter av farligt gods och samordnar 
övriga myndigheters verksamhet inom området. MSB är inordnat under försvarsdepartementet. 
 
Olycka är en plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas 
händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att 
handla, t.ex. bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen. 
 
Oönskad händelse avses i denna rapport vara en händelse som avviker från det normala, innebär en 
olycka eller överhängande risk för en olycka i viktiga verksamheter och kräver insatser av kommunens 
räddningstjänst. 
 
POSOM psykiskt och socialt omhändertagande. 
 
RAKEL RAdioKommunikation för Effektiv Ledning (RAKEL) är benämningen på det rikstäckande 
radiosystemet som används av polis, räddningstjänst och ambulans men kan även användas av andra 
samhällsfunktioner såsom hemtjänst, tekniska förvaltningar, färjerederiet och så vidare. Systemet är 
digitalt och krypterat så det inte går att avlyssna. 
 
RSA avser Risk och sårbarhetsanalys. Kommunens arbete med att verka för ett mer robust samhälle 
grundar sig i ett stort antal lagstiftningar. 2004 reglerades i lag att kommunerna en gång varje 
mandatperiod ska göra en inventering av dess sårbarheter, och uppvisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 
 
RCB avser Räddningschef i beredskap, ansvarar för utryckningsverksamheten på uppdrag av 
räddningschefen. I Öckerö kommun är RCB även TiB. 
 
Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten 
anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. 
hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd.  
Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. 
 
Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av 
scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ 
eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 
 
Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om 
uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera 
olika alternativ. 
 
Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll 
innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de 
genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar som kan föranleda behov 
av ny riskanalys. 
 
Räddningstjänst För att en händelse ska betraktas som räddningstjänst skall fyra kriterier vara 
uppfyllda (LSO 1kap 2§): 1. Behovet av ett snabbt ingripande. Finns det inget behov av ett snabbt 
ingripande är det inte räddningstjänst. 2. Det hotade intressets vikt. Är det hotade objektet av ringa 
vikt för samhälle eller privatperson eller lätt ersättningsbart är det inte räddningstjänst. 3. 
Kostnaderna för insatsen. Är kostnaderna för insatsen vida överstigande det som kan räddas är det 
inte räddningstjänst. 4. Omständigheterna i övrigt. Det finns många omständigheter som kan spela in, 
men en är om någon annan kan göra en lika effektiv insats är det inte heller räddningstjänst. 
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SAMS Samordningsgrupp för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Skadeplats Den plats där olycka inträffar. 
 
SL Styrkeledare. 
 
SU Sahlgrenska Universitetssjukhus. 
 
Sårbarhet uttrycker oförmåga hos räddningstjänsten att stå emot och hantera en specifik olycka som 
kan härledas till inre eller yttre faktorer. 
 
TiB avser Tjänsteman i beredskap, har mandat och kompetens att starta igång en kommuns 
krisledningsarbete vid större händelser. I Öckerö kommun är RCB även TiB. 
 
Trafikolycka avser olyckor med alla typer av trafikslag (väg, tåg, flyg, sjöfart m.m.). 
 
Utsläpp av farligt ämne avser alla typer av farligt utsläpp; från små bensinspill på marken till 
omfattande utsläpp av farliga kemikalier eller petroleumprodukter. 
 
VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten. 
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ÖVERSIKTSKARTA HAMNAR 
Rörö 
Hyppeln 
Knippla 
Björkö 
Hälsö 
Nimbus 
Öckerö hamn 
Hönö Röd 
Hönö Heden 
Hönö Klova 
Kalvsund 
Grötö 
Fotö (nya och gamla hamnen) 
 
 
 

BILAGA 2 RSA FÖR ÖCKERÖ RÄDDNINGSTJÄNST  30 
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INLEDNING 
 
Syftet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och 
mindre ska förstöras. Samtidigt skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner 
och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. 
 
3 Kap. 8 § LSO: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges 
vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en 
del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. 
Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd 
beredskap” 
 
3 kap. 3 § LSO. ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges 
hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras”  
 
Utöver detta handlingsprogram för räddningstjänst finns handlingsprogram för 
skydd och beredskap och extraordinära händelser i Öckerö kommun. 
 
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under 
perioden anta närmare riktlinjer. 
 
 
Innan kommunfullmäktiges beslut har följande myndigheter/organisationer givits möjlighet 
att yttra sig över förslaget till handlingsprogram: 
 
 
Förvaltningar i Öckerö kommun 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Bohus räddningstjänstförbund 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Kustbevakningen 
Sjöfartsverket 
Polismyndigheten 
Trafikverket 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
SOS Alarm 
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Syfte med handlingsprogrammet 
Handlingsprogrammets syfte är att kommunmedborgare skall få inblick i hur vi idag bedriver 
räddningstjänst samt olycksförebyggande arbete. Syftet är också att beskriva vår förmåga att 
kunna göra räddningsinsatser men belyser också vikten av den enskilde/medborgarens egen 
förmåga att kunna hantera en olycka. Handlingsprogrammet är också en del i underlaget för 
Länsstyrelsens tillsyn. Detta styrdokument är gällande från antagningsdatum tills nästa 
handlingsprogram antas 
 
Kommunen skall enligt lag om Skydd mot olyckor (LSO 20013:778) ha ett handlingsprogram 
för den förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänstens 
verksamhet. Eftersom räddningstjänstens personal arbetar såväl operativt som förebyggande 
väljer vi att skriva ett handlingsprogram som tar upp båda dessa delar. 
 
LSO är tydlig när det gäller kommunens och den enskildes skyldigheter. I första hand är det 
den enskildes skyldighet att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa 
olyckor. Lagen syfte är att kommunen skall hålla en organisation som kan gripa in när den 
enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan kan klara av en olyckssituation 

 
 

Vision 

Öckerö Räddningstjänst har en vision om att: 
 ”ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor”.  
För att uppnå noll-vision spelar du som enskild en viktig roll med hur du förebygger olyckor 
och hur du agerar vid oönskad händelse 
 
Nationella mål 
I lagen om skydd mot olyckor anger regeringen de övergripande nationella målen.  
De nationella målen kan uttryckas på följande vis för Öckerö kommun. 
 
Med hänsyn till förhållandena i Öckerö kommun skall människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö beredas ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Skyddet mot olyckor i 
Öckerö kommun skall vara likvärdigt med skyddet i övriga delar av landet. 
Verksamheten ska planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. 
 
Räddningstjänstens uppdrag 
Räddningstjänstens huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunen enligt lag om skydd mot olyckor. 
 

 Ansvara för räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet. 

 Ansvara för alarmering. 

 Ansvara för sotning och brandskyddskontroll. 

 Ansvara och utföra larmhantering av interna automatlarm i kommunen. 

 Tillhandahålla RCB för TiB-funktionen. 

 Vara remissinstans i säkerhetsfrågor. 

 Ingå i SAMS-grupp som sakkunnig. 

 Biträda SU med insatspersonal vid akuta sjukvårdsuppdrag.  

 Biträda hemtjänsten med lyfthjälp 
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RISKBILD 
 

Begränsningar 
Underlaget till handlingsprogrammet är den lokala riskbilden.  
Detta handlingsprogram behandlar förebyggande- och räddningstjänstverksamhet inriktat 
på olyckor och olycksrisker som kan föranleda en räddningsinsats. 
 
RSA 
För att beskriva riskbilden för olyckor som kan föranleda räddningsinsats ur ett 
kommunövergripande perspektiv har en översiktlig RSA utförts parallellt med upprättande 
av handlingsprogrammet. (se bilaga 2) 
 
Vad har hänt 
Den statistik som används i handlingsprogrammet bygger på data under årsintervallet 2005-
2014 och hämtat från Daedalos samt MSB:s statistik IDA-portalen. 
Räddningstjänsten rycker i genomsnitt ut på 270 larm per år. 
 

 Uppdrag åt SU 53,5 % (IVPA & Helikopterassistans) 

 Bränder utomhus 13,5 % 

 Onödiga automatlarm 10,5% 

 Trafikolyckor 4 % 

 Brand i byggnad 3 % 

 Övriga uppdrag 15,5% (Utsläpp olja, vattenskada, falsklarm, undersökning mm) 

 
 
Insatser årligen per 1000 invånare mellan 2005-2014 

Typ av olycka Öckerö Kustkommuner 

10-15 000 inv 

Förortskommuner 

till storstad 

Riket 

Brand i byggnad 0,58 1,07 0,72 1,12 

Brand ej i byggnad 2,57 1,85 1,63 1,63 

Trafikolycka 0,66 2,18 1,23 1,59 

Drunkning/tillbud 0,05 0,11 0,02 0,04 

Utsläpp farligt ämne 0,20 0,33 0,20 0,26 

Totalt 7,42 12,10 7,76 9,83 

 
 Öckerö har mindre bostadsbränder än övriga kommuner i Sverige. 

 Trafikolyckor ligger mycket under snittet i landet, losstagning av fastklämda sker 1 ggr/10 år. 

 Drunkning och drunkningstillbud ligger över snittet i landet men under snittet jämfört med 
övriga kustkommuner (5 st. drunkningstillbud på 10 år). 

 Angående bränder utomhus ligger vi i topp. Orsaken till detta är vårt ”grankrig” i anslutning 
till påsk med social oro och många anlagda bränder i terrängen. 
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Vad kan hända 
 
Bebyggelse  
Bebyggelsekaraktären inom ett område har betydelse för hur den kommunala 
räddningstjänstens verksamhet skall utformas.  
Öckerö Kommun består av tio bebyggda öar och det bor cirka 12 500 personer där 
åretruntboende är den vanligaste boendeformen. Nordöarna är relativt glest befolkade. 
Kommunen präglas av en delvis mycket tät villabebyggelse. 
En stor del av arbetskraften pendlar till fastlandet.  
En snabb räddningsinsats är inte alltid möjlig på de öar som saknar broförbindelse. 
 

Fysisk planering 
Den fysiska planeringen inom kommunerna påverkar Räddningstjänstens verksamhet.  
I bostadsförsörjningsprogrammet 2015-2020 för Öckerö kommun skall förtätning och 
byggande av högre hus underlättas vilket medför svårigheter vid en eventuell brand då 
räddningstjänsten saknar höjdfordon. 
 
Hav och kust 
Närheten till havet påverkar riskbilden i kommunen. 
Kommunen mest framträdande karaktärsdrag är den långa kuststräckan där 80 % av 
kommunens yta ligger inom 300 meter från strandlinjen. Det finns omfattande färjetrafik 
mellan fastlandet och öarna men också mellan öarna. Öckerö kommun ligger i Kattegatt och 
alla de fartygsrörelser som sker längs kusten utsätter kommunen för risk för oljepåslag på 
våra stränder. Ett oljeutsläpp kan få allvarliga konsekvenser för djurlivet men också för 
friluftslivet vilket gör att det finns behov av en god beredskap för att hantera oljepåslag.  
Stormar utgör ett hinder för båttrafiken och påverkar räddningstjänstens 
beredskapsmöjligheter då det kan vara svårt att nå de öar som saknar broförbindelse med 
förstärkningsresurser. Fotöbron stängs av vid klass 3 varning (30 sekundmeter) 
 
Risk- och skyddsvärda objekt 
En del verksamheter och objekt innebär stationära risker, där sannolikheten eller 
konsekvensen för en olycka kan kopplas till en specifik plats som är känd i förväg. 
Riskklassade platser finns i kommunens geografiska informationssystem GIS.   
Exempel på risk- och skyddsvärda objekt är tankstationer, varv, båtförvaring inom- och 
utomhus, återvinningscentral, stora samlingslokaler som rymmer många människor, 
verksamheter med barn och äldre samt oersättliga bebyggelsemiljöer. 
Regionalt prioriterat oljeskyddsområde finns väster om Hälsö. 
 
I Öckerö kommun finns inga riskobjekt som blivit klassade som farlig verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor, 2 kapitlet §4 (LSO 2:4) 
  
Vägar och transporter 
I Öckerö kommun gäller 50 km/h om inget annat anges. 
Transportmängden av farligt gods är måttlig och främst transporteras brandfarlig 
vätska (bensin, diesel, etanol) och olika gaser. 
Transportleder för farligt gods finns i kommunens geografiska informationssystem GIS.   
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MÅL 
För att uppfylla av riksdagen beslutade nationella mål har ett antal säkerhets- och 
prestationsmål upprättats. 
 
Säkerhetsmål 
 

 Minska antalet bränder utomhus med 20 %. 
 Minska antalet brister i brandskyddet hos de kommunala verksamheterna med 20 %. 

 Genom kontinuerlig insatsplanering, uppföljning och utvärdering av 
Räddningstjänstens verksamhet samt kompetens- och teknisk utveckling skall 
räddningsinsatser kunna genomföras på ett effektivt sätt. 

 Beredskapen för olyckor skall utformas så att en så kort insatstid som möjligt erhålls i 
de områden där sannolikheten för olyckor bedöms vara störst. Mediantid från 112-
samtal till första resurs är på plats skall inte överstiga 10 minuter. 

 Samverkan mellan flera räddningstjänster, kommunala förvaltningar, myndigheter 
och organisationer skall kunna ske för att i största möjliga mån begränsa skador på 
människor, egendom och miljö.  

 Räddningstjänsten skall se till att det i händelse av teleavbrott finns möjlighet att 
larma. 

 Om Räddningstjänsten har kompetens och/eller utrustning skall man, i mån av 
möjlighet med hänsyn tagen till beredskapen för räddningsinsatser: 

- genomföra restvärdesräddning 
- lämna biträde till andra förvaltningar inom kommunerna 
- lämna biträde till annan räddningstjänst/statlig myndighet 
- lämna biträde till företag/enskild 

 
 
Prestationsmål 
 

 Aktivt delta satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen 
om brand och konsekvenser till följd av brand. 

 Räddningstjänsten skall stödja arbetet med kommunens informationssystem om 
arbetsmiljö (KIA) där systematiskt brandskydd ingår. 

 Räddningstjänsten skall kontinuerligt bevaka utvecklingen av ny taktik och nya 
metoder. Ny teknik, taktik och metoder skall införas om de leder till ökad säkerhet 
och effektivitet om kostnaderna står i rimlig proportion i förhållande till den effekt 
som uppnås. 

 Räddningstjänsten skall kontinuerligt genomföra insatsplanering genom att tillvarata 
och sprida erfarenheter från olyckor, insatser, utredningar, tillsyner och övningar. 

 Övergripande planering för övningsverksamheten skall göras årligen och 
genomförandeplaner skall upprättas regelbundet. Kompetensutvecklingen och 
övningsverksamheten skall regelbundet följas upp. 

 Aktivering av förlarm för att minska larmbehandlingstiden hos SOS Alarm. 

 Räddningstjänsten skall verka för att gemensamma övningar hålls med samverkande 
myndigheter i syfte att förbättra samverkan vid en gemensam insats i samband med 
olycka. 
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Uppföljning 

Uppföljning av säkerhets- och prestationsmål varierar beroende på målens utformning.  
I Öckermodellen finns tre typer av mål: mål för mandatperioden, nämndmål och 
förvaltningsmål.  
Mål för mandatperioden sträcker sig över en mandatperiod. Nämndmål antas av nämnderna 
och KF. Förvaltningsmål antas inte politiskt utan formuleras av verksamhets- eller 
enhetschef. 
Stratsys är ett IT-stöd för Öckerömodellen. Här planerar man och följer upp verksamheten 
samt formulerar hela verksamhetsplanen. I systemet rapporterar man enligt den plan som 
finns. Planeringsdelen i Stratsys är uppbyggd utifrån Öckerömodellens tre huvudrubriker: 
uppgift, profil och mål. 
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ORGANISATION OCH RESURSER 
Under ansvarig nämnd är det räddningschefen som leder räddningstjänstverksamheten i 
kommunen. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 
 
Vid räddningsinsatser utövas den övergripande ledningen av funktionen räddningschef i 
beredskap (RCB) som till sin hjälp har ett antal befäl i beredskap. 
 
Räddningsstyrkor 
Minimibemanningen/-beredskapen på räddningstjänstens stationer. 
I kommunen finns frivilliga räddningsvärn på Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Kalvsund och 
Grötö, dessa är en resurs både vid större insatser och som förstahandspersoner vid larm. De 
är snabbt på plats och känner väl till sin ö. 
Räddningstjänsten tillämpar fri inryckning vid stora larm vilket innebär att alla brandmän 
som vill och kan åker på larmet. Statistik från larmrapporter visar att styrkan mer än 
fördubblas vid dessa typer av larm. 
 

Station Styrka 
251-8000 Öckerö 1 RCB + SL + 4 BmD 
251-8100 Björkö 2 BmD 
251-8200 Knippla Räddningsvärn 10 st 
251-8300 Grötö Räddningsvärn 10 st 
251-8400 Kalvsund Räddningsvärn 9 st 
251-8500 Hyppeln Räddningsvärn 8 st 
251-8600 Rörö Räddningsvärn 9 st 
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Geografisk spridning av Räddningstjänstens brandstationer 

 
 
 

 
 

- Deltidstation 

- Räddningsvärn 
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Insatstider inom kommunen 
Insatstid avser tid från alarmering av den närmaste räddningsresursen (ej räddningsvärn) till 
dess att räddningsarbetet har påbörjats på skadeplats, 2 min och 30 sek angreppstid efter 
framkomst till skadeplats ingår i insatstiden. 
Olika typer av farthinder påverkar insatstiderna negativt både vid in- och utryckning. 
 

 

 
 

 

Insatstider 
10 min 

10-20 min 

20-30 min 

Osäker insatstid 
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Förmåga till räddningsinsats 

Vilken förmåga räddningstjänsten skall ha styrs av kommunens riskbild. 
Nedan följer en beskrivning av den förmåga som kommuninvånarna kan förvänta sig. 
Den angivna förmågan kan begränsas av till exempel väderlek, begränsad framkomlighet för 
nödvändig utrustning samt begränsad resurstillgång. 
 

Förmågebeskrivning 
Identifierad händelse Förmåga Stationer 
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 d
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Brand i byggnad Begränsa brandspridning till andra brandceller och 
byggnader  X X           
Begränsa brandspridning till andra byggnader  

X X X X X X X 
Från utsidan genomföra släckinsats i marknivå  

X X X X X X X 
Assistera utvändig utrymning via fönster eller balkong med 
stegutrustning X X X X X X X 
Genomföra invändig släckinsats med upp till ca 50 m 
inträngningsväg i tät brandrök X             
Söka efter och rädda enstaka personer upp till ca 50 m 
inträngningsväg i tät brandrök X             

Brand i fordon och andra 
fristående objekt 

Släcka brand i personbil, minibuss, arbetsfordon, buss, lastbil 
utomhus X X           
Släcka brand i personbil 

X X X X X X X 
Släcka brand i öppen eller sluten container 

X X X X X X X 
Släcka brand i större virkesupplag 

X             
Brand i fartyg Släcka brand i mindre fritidsbåt < 8 m förtöjd vid kaj eller på 

uppställningsplats X X X X X X X 

Släcka brand i större fritidsbåt > 8 m förtöjd vid kaj eller på 
uppställningsplats X X           
Genomföra insats för livräddning av enstaka personer i 
fartyg vid kaj eller på varv X X           
Från utsidan genomföra släckinsats med skärsläckare vid 
brand i fartyg vid kaj eller varv X             
Genomföra invändigt släckförsök i tät brandrök vid brand i 
fartyg vid kaj eller varv X             

Brand i brandfarlig vätska och 
gas 

Släcka en brand i oinvallat spill med maximalt 200 kvm 
brännbar vätska (X)=100kvm X (X)           
Skydda indirekt hotade personer mot brand 

X             
Rädda enstaka personer (ej fastklämda) som befinner sig i 
fara X             

Trafikolycka Spärra av och säkra olycksplatsen mot följdolyckor och brand 
X X           

Losstagning av fastklämda personer från personbil 
X             

Losstagning av fastklämda personer från buss lastbil (tung 
räddning) Ingen egen förmåga 
Stabilisera/säkra fordon 

X X           
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Identifierad händelse Förmåga Stationer 
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Farliga ämnen Snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i 
riskområde X             
Genomföra livräddande sanering av enstaka personer 

X             
Indikera brännbar atmosfär från brandfarlig vätska och gas 

X             
Begränsa skadeutbredning genom tätning, uppsamling, 
kylning och nedtvättning X             

Brand i skog och mark Bekämpa gräsbrand på äng eller mindre fält 

X X X X X X X 
Bekämpa mindre brand exempelvis i buskar eller markväxter 

X X           
Genomföra släckning av brand i skog och mark 

X             
Vattenlivräddning Rädda enstaka personer i ytläge i öppet vatten ca 100‐300 m 

från land X X           
Rädda enstaka personer ur isvak upp till 300 m från land 

X X           
Genomföra räddningsdykning för att söka efter och rädda 
enstaka personer inom begränsad yta Ingen egen förmåga 

Terrängtransport Genomföra transport i väglös terräng eller på väg med 
begränsad framkomlighet X X X     X X 

IVPA Genomföra prehospitalt akut omhändertagande av skadade 
personer, X X X     X X 
Genomföra hjärt/lungräddning (D‐HLR) 

X X X         
Personlivräddning Rädda person från svårtillgänglig plats (exempelvis master, 

broar, kranar, vindkraftverk) Ingen egen förmåga 
Undsätta personer som är instängda i hiss mellan 
våningsplan X             
Rädda fastklämda personer under träd, 
nedfallen last eller motsvarande X X           
Rädda person som fallit ner i brunn, schakt eller liknande 

X             
Storm/Orkan/skyfall Länspumpning i fastigheter 

X X X X X X X 
Avspärrning av riskområde 

X X X X X X X 
Bistå vid utrymning av personer ur riskområde 

X X           
Oljeskadeskydd Förhindra spridning av olja med hjälp av invallning och 

absorbtionsmedel på land/vatten X X            
Förhindra spridning av olja på vatten med upp till 600 m 
sjöläns (kommunalt vatten) X             
Skydda strand med upp till 300 m strandduk med hänsyn till 
förhållanden och strandtyp X             

Operativ ledning Löpande värdera risk- och hotbilder 

X             
Organisera och leda kommunens resurser vid medelstora 
räddningsinsatser X             
Samverka med andra aktörer vid 
räddningsinsatser(X)=Endast Enhetsledare X (X)           
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Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegar 

På huvudöarna samt Björkö kan nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar ske 
från högst 3:e våning eller max 11 meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets 
överkant till marken. Marken nedanför fönster eller balkong skall vara plan intill 3 meter från 
fasad. 
Övriga öar med räddningsvärn begränsas till 2 våningar eller max 5 meter tills det att 
räddningsstyrkan från Öckerö är på plats, se insatstider till respektive ö. 
Räddningstjänstens stegar kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen vid en 
projektering av en fastighet där de boende inte kan förväntas kunna utrymma på egen hand. 
 

 
Brandvattenförsörjning  
Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, men för att 
kunna släcka större bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som kan 
transporteras i en släckbil. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via tankbilar, genom 
brandposter eller motorsprutor till öppet vatten. 
 
Huvudmannen för VA skall tillhandahålla vatten för effektiv släckning med 
räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av VAV P83 Allmänna vattenledningsnät 
samt VAV p76 Vatten för brandsläckning. 
Vid anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät skall åtgärder vidtas av ägaren 
till sprinkleranläggningen för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. SBF 142:1 eller 
motsvarande skall följas. 
Det bör eftersträvas att inte ha fler brandposter än det faktiska behovet. 
Prioriterade brandposter införs. 
 

 

Övriga resurser 

 

Kustbevakningen 
Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. De 
resurser som främst bedöms vara intressanta för Räddningstjänsten är Kustbevakningens 
fartyg. Dessa kan användas för transport av personal och materiel till öar i skärgården men 
även brandbekämpning då de är utrustade med brandpump. 
Kustbevakningens räddningsdykare kan utnyttjas som resurs vid långvariga kemikalieutsläpp 
där de kan tjänstgöra som kemdykare. För rök- och vattendykningsinsatser bedöms 
inställelsetiden för Kustbevakningens dykare, i normalfallet, vara alltför lång för att nyttja 
dem. Kustbevakningsflyget kan utnyttjas för att fotografera olyckor med stor geografisk 
utbredning t.ex. oljeutsläpp som stöd för räddningsledarens beslut. 
 

Svenska sjöräddningssällskapet 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars fartyg bemannas av frivilliga 
besättningsmän med beredskap. Vid larm skall räddningsbåten ha lämnat kaj senast 15 
minuter efter larmet. Närmaste sjöräddningsstationer finns på Rörö. Svenska 
sjöräddningssällskapet deltar ofta i räddningsinsatser som leds från JRCC i Göteborg. 
Svenska sjöräddningssällskapet kan nyttjas som resurs för t.ex. transporter till/från öar eller 
andra strandnära svårtillgängliga platser, för brandsläckning vid båtbränder eller oljeskador i 
hamnar eller för att vattenförsörja räddningspersonal vid bränder på öar som saknar 
broförbindelse. 
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Insatsförmåga under höjd beredskap 

Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge skall handlingsprogrammet kompletteras och 
anpassas så att det också omfattar räddningstjänst under höjd beredskap.  
Vid höjd beredskap kommer varje räddningsstyrka utrustas i större utsträckning och 
beredskapsnivån öka så att styrkan kan agera självständigt i större utsträckning för att 
minska sårbarheten. Vid behov kan intensivutbildning av ny personal samt uppdatering av 
tidigare anställda bli nödvändig. 

 
STÖDSYSTEM 
 
Alarmering av räddningsstyrka 
Besvarande av nödsamtal utförs enligt statligt avtal av SOS Alarm AB. Utlarmning av 
kommunens resurser utförs enligt avtal mellan kommunen och SOS Alarm AB, av SOS-
operatör. 
 
Vid telestörningar kommer Rakel att nyttjas för utlarmering mellan kommunens 
”brandstationer” och SOS Alarm. De olika stationerna kan vid behov bemannas så att 
invånarna kan få hjälp att larma. 
 
Varning  
Den över tid minskade krigs-hotbilden utmynnade att vår kommun inte längre betraktas som 
skyddsrumsort. Kommunen gjorde även bedömningen att de inte har så stora risker att det 
motiverar att fortsatta resurser läggs på utomhusvarning.  
Kvartalsprovningen upphörde 2006 och anläggningarna avvecklades. 
 
Information 
Korrekt och snabb information har avgörande betydelse för om människor känner trygghet 
och tillit. Alla som vistas inom kommunen skall på ett enkelt sätt kunna informeras och 
varnas vid speciella händelser och olyckor som inträffar inom kommunen eller i dess närhet. 
Ordinarie (nedan angivna) informationsvägar avses användas:  
 

 Öckerö kommuns hemsida www.ockero.se  

 Radio P4 (Göteborg) 101.9 Mhz  

 Riksradio och TV  

 Särskilt upprättad upplysningscentral  
 
POSOM 
Efter en olycka kan det vara anhöriga och vänner som är de bästa på att stödja och hjälpa 
men ibland behövs extra stöd i ett inledande skede. För detta finns kommunens POSOM-
grupp. Kommunen har rutiner för att starta upp en POSOM-insats. 
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Förebyggande verksamhet 
 
Vad gör kommunen 
Enligt LSO ska kommunen verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än endast 
bränder. Vi vill klargöra vikten av att ett olycksförebyggande arbete inom kommunens 
samtliga förvaltningar, verksamheter och enheter.  
KIA – Öckerö kommuns nya incidentrapporteringssystem skapar förutsättningar att göra 
samtliga förvaltningar delaktiga i dessa frågor och arbeta förebyggande. 

 
Tillsyn enligt LSO och LBE 
Ett sätt att stärka tryggheten för våra medborgare är att vi utövar tillsyn på objekt ute i 
kommunen och ser över brandskyddet. Vid tillsynen är det primära syftet att den som har 
verksamheten inser sitt egenansvar. 
För varje verksamhetsår ska en tillsynsplan upprättas. Tillsynsplanen ska utgå ifrån 
tillsynsbehovet, som i sin tur baseras på tillsynsobjektens risknivå. 
Dokumentation och uppföljning av tillsynsarbetet görs via räddningstjänstens IT-stöd 
Daedalos 
 

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
En skriftlig redogörelse skall lämnas in av samtliga ägare och nyttjanderättshavare till 
byggnader och andra anläggningar som preciseras i Räddningsverkets föreskrifter om 
skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Redogörelsen ska uppdateras vid 
sådan ändring i byggnad eller verksamhet som påverkar brandskyddet. I tillsynsplanen finns 
rutinerna för hur ofta, eller vid vilka ändringar, som redogörelsen ska lämnas in. 
 

Rådgivning/Information/Utbildning 
Enligt LSO skall räddningstjänsten bistå allmänheten med rådgivning och information. En 
del av detta är att vi erbjuder utbildning till näringsliv, kommunala verksamheter och 
allmänheten. Genom att stärka medborgarna i att kunna förebygga och hantera en olycka är 
sannolikheten större att uppnå de nationella målen om att ingen ska omkomma eller skadas 
till följd av en brand. Att stärka den enskildes förmåga är i linje med LSO som ställer krav på 
var och en. Alla är enligt lag skyldiga att arbeta med sitt brandskydd. 
 
Remisser 
Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden enligt PBL. Vid dessa remisser bevakas 
allmänna risk- och säkerhetsfrågor som t.ex. skyddsavstånd och räddningstjänstens 
insatsmöjligheter. Övriga remisser kommer från bl.a. från polismyndigheten i samband med 
tillståndsgivning enligt ordningslagen.  
Kommunen efterfrågar yttranden från räddningstjänsten i samband med tillståndsgivning 
för utskänkning av alkohol. Förutom formella remisser från t.ex. myndigheter bidrar 
räddningstjänsten med rådgivning via telefon och epost till allmänheten. 
 
Olycksundersökning 
För att tillgodogöra sig erfarenheter från olyckor vid räddningsinsatser skall 
olycksundersökningar göras. Efter varje räddningsinsats skrivs en insatsrapport.  
Om det finns behov av en djupare undersökning genomförs en utökad olycksundersökning. 
Beroende på behov kan den utökade undersökningen vara mer eller mindre omfattande. 
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöringen syftar till att förebygga brand och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka 
fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till 
följd av brand. 
Kommunen ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har slutit avtal 
med enskild entreprenör, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats kommunens geografiska 
område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. 
Sotningsdistrikten ska hålla ett register över samtliga objekt inom detta område som 
omfattas av rengöring och brandskyddskontroll. 
De personer som för kommunens räkning utför brandskyddskontroll ska uppfylla 
kompetenskrav enligt MSB:s föreskrifter. 
Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar med tillhörande rökkanaler skall utföras enligt 
de kontrollfrister som anges i MSB:s föreskrift 2014:6 
Tidsfrister för rengöring fastställs av ansvarig nämnd. Fristerna tas fram med hänsyn till 
sotbildning, bränsle, typ av anläggning samt energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 
och bebyggelsestruktur. 
 
Räddningstjänsten tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från enskild 
fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett, som finns att ladda ner från 
kommunens hemsida, och behandlas av räddningstjänsten på delegation av ansvarig nämnd. 
 

Delegationer 
Tillsynsförrättare och skorstensfejarmästaren har delegation på att fatta beslut i tillsyns- och 
tillståndsärenden i enlighet med delegationsordningen 
 
Eldningsförbud 
Beslut om eldningsförbud och liknade åtgärder för att förebygga bränder fattas av 
räddningschefen enligt förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 7 §. 
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Bilaga 1 

I denna återfinns kartor över vilka områden som skall betraktas som hamn och där 

Öckerö Räddningstjänst svarar för insatsen 

Översiktskarta över hamnar i Öckerö Kommun 
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Rörö 

 
 

 

Hyppeln 
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 Knippla 

 
  

Björkö 
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Hälsö 

 
 

Öckerö Nimbus 
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Öckerö Hamn 

 
Hönö Röd 
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Hönö Heden 

 
Hönö Klova 
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Kalvsund 

 
Grötö 
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Fotö Nya 

  
Fotö Gamla 
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Bilaga 2 

RSA för Öckerö Räddningstjänst 
 
För att skapa en överskådlig bild av riskerna i Öckerö kommun har räddningstjänsten utfört en 
inventering av kommunens riskområden och en analys av de händelsetyper som bedömts kunna 
föranleda räddningsinsats. Riskanalysen ligger till grund för kommunens handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänstens risk- och sårbarhetsanalys är att betrakta som en 
grovanalys 
 
Syfte och mål  
Målet med riskanalysen är att belysa vilka typer av olyckor som kan inträffa i Öckerö kommun, hur 
ofta de kan tänkas ske samt vilka konsekvenser de kan medföra. Syftet med analysen är att skapa ett 
beslutsunderlag för utformningen av räddningstjänstens organisation samt öka kommunens 
hanteringsförmåga genom att förtydliga beroendeförhållanden och behov av samverkan  
 
Bakgrund  
Räddningstjänstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet ska vara dimensionerad 
efter kommunens riskbild. Räddningstjänsten ska verka för att reducera kommunens risker före, 
under och efter inträffade olyckor.  
 
Avgränsningar  
Analysen beaktar endast de risker inom kommunen som enligt räddningstjänstens bedömning kan 
föranleda räddningsinsats. Analysen behandlar miljö och egendomsskador översiktligt som ligger till 
grund för bedömningen av räddningstjänstens dimensionering. I analysen beaktas endast sådana 
framtida förändringar som är kända idag och som kan komma att påverka riskbilden under den 
kommande mandatperioden.  
 
Metod  
För att inventera kommunens risker har statistik hämtats från olika källor, bl.a. från 
räddningstjänstens insatsrapporteringssystem Alarmos och Daedalos, MSB:s IDA-portal samt 
”Räddningstjänst i siffror – Fakta om räddningstjänsten insatser”.  
 
Risk och osäkerhet  
I detta sammanhang är definitionen av risk en sammanvägning av en oönskad händelses uppskattade 
sannolikhet och konsekvens. Eftersom dataunderlaget inom vissa områden är bristfälligt måste 
uppskattningar och antagande göras, detta är en av faktorerna som medför att analysen blir 
förknippad med osäkerhet. Det som inte åskådliggörs med hjälp av riskmatrisen är eventuella trender 
och ändrade mönster. Klimatförändringar förväntas leda till ökad risk för väderrelaterade händelser 
 
Sammanfattningsvis påvisar identifieringen att många händelser kommer att 
påverka övriga verksamheter i kommunen. Ett stort informationsbehov både direkt 
till medborgare och till media är en annan tydlig konsekvens som kommunen måste 
hantera för flertalet av händelserna. 
Många händelser skapar oro hos medborgarna, vilket ställer krav på kommunens 
förmåga att uppfatta deras behov. 
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Värdering av händelser 
I riskmatrisen presenteras de oönskade händelser som identifierats och därefter värderats utifrån 
kriterier för sannolikhet och konsekvens. Värderingen av händelserna bygger till stor del på kvalitativa 
bedömningar av räddningstjänstens personal. I många fall har det varit svårt att bedöma sannolikhet 
och konsekvens för de olika listade händelserna. Inte heller indelningen i olika typhändelser är given. I 
många fall saknas det statistiskt underlag. 
För att kunna värdera risker och avgöra om risken är acceptabel eller inte behövs något att jämföra 
med – en acceptabel risknivå. Dessvärre finns ingen allmänt vedertagen risknivå i Sverige. 
 
Förklaring av hur riskmatrisens färger tolkas. 

Svart Akut risk, genomför åtgärd om det är möjligt 

Röd Reducera risk, åtgärder är nödvändiga 

Gul Aktiv riskhantering, överväg åtgärder 

Grön Förenklad riskhantering, upprätthåll förebyggande åtgärder 
 
Färgerna på riskmatrisens olika fält är ett hjälpverktyg för underlag till beslut om åtgärder bör vidtas 
för att reducera risken att den oönskade händelsen ska inträffa. 
 

 
 
 
Bedömning av hanteringsförmåga 
Här presenteras en bedömning av räddningstjänstens förmåga att hantera de oönskade händelserna 
som kan föranleda en räddningsinsats Denna bedömning grundas på tillgången av både materiella och 
personella resurser, operativ förmåga, förmågan att skapa en lägesbild, hantera informationen, 
samverka med andra aktörer samt ta hand om medborgarna. 
 
Kriterier för bedömning av hanteringsförmågan 

God Resurser motsvarar förväntningarna – uppgiften kan lösas 
I huvudsak god Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan i huvudsak lösas 
Viss Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas 
Ingen (bristfällig) Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas 
Kan ej bedömas Hanteringsförmågan kan ej bedömas 

 
Bedömning av hanteringsförmåga. 
Öckerö räddningstjänst har valt att dela upp hanteringsförmågan i följande två kategorier: 
(FH)  Bedömd förmåga att förebygga händelsen. 
(HH)  Bedömd förmåga att hantera den inträffade händelsen 
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Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats 
Nr Identifierad händelse Beskrivning R-P R-V FH HH 
      S K       
H1 Brand i publik lokal Stor brand i publiklokal - festlokal, hotell, idrotts-

anläggning (lokal >50 pers.) som medför mycket 
svåra konsekvenser, komplext objekt, många 
människor (flera skadade/döda). 

1 4 

    

Viss 

H2 Begränsad brand i festlokal, hotell, idrotts-
anläggning (lokal >50 pers.) komplext objekt,  
(<3 pers. lätt skadade). 

2 2 
    

God 

H3 Brand i särskilt boende/gruppbostad Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
stora egendomsskador, flera personer skadade/ 
döda 

1 4 
    

Viss 

H4 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 2 1     God 

H5 Brand i flerfamiljshus Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
stora egendomsskador, flera personer skadade/ 
döda (flera lägenheter) 

1 4 
    

Viss 

H6 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 1 1     God 

H7 Brand i skola/förskola Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
mycket stora egendomsskador, flera personer 
skadade/ döda 

1 3 
    

Viss 

H8 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 1 2     God 

H9 Brand i äldreboende Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
stora egendomsskador, flera personer skadade/ 
döda 

1 4 
    

Viss 

H10 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 4 1 

    
I huvudsak 

god 

H11 Brand i industrilokal Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
stora egendomsskador, flera personer skadade/ 
döda 

2 3 
    

Viss 

H12 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 4 1     God 

H13 Brand i villa Stor brand i enbostadshus som medför mycket 
svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera 
personer skadade/ döda 

4 3 
    

God 

H14 Begränsad brand i enbostadshus som medför 
mindre egendomsskador, några personer lätt 
skadade. 

4 2 
    

God 

H15 Brand båtuppställning (på land) 
Utomhus 

Stor brand som medför mycket stora egendoms-
skador, ev någon lätt skadad (>3båtar) 2 3     

I huvudsak 
god 

H16 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador. (1-2 båtar) 3 3     God 

H17 Brand i fartyg/båt vid 
kaj/hamn/färjeläge 

Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, 
stora egendomsskador, flera personer skadade/ 
döda 

2 3 
    

Viss 

H18 Begränsad brand som medför mindre egendoms-
skador, några personer lätt skadade. 3 2 

    
I huvudsak 

god 

H19 Brand i terräng Omfattande brand i skog och mark 4 2     
I huvudsak 

god 

H20 Begränsad brand i gräs/buskar/vass 4 1     God 

H21 Övrig brand Stor brand virkesupplag/återvinning 3 3     God 

H22 Brand i container 3 1     God 

H23 Brand i fordon 4 1     God 

H24 Brand i vindkraftverk 1 4       

Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats 
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Nr Identifierad händelse Beskrivning R-P R-V FH HH 
      S K       
H25 Trafikolycka Omfattande trafikolycka med flera personbilar 

och/eller buss, lastbil inblandade. Flera personer 
skadade/döda. Alternativt en mkt komplex 
olycka 

2 3 
    

Viss 

H26 Begränsad trafikolycka med flera personbilar 
och/eller buss, lastbil inblandade. 
> 3 personer lätt skadade 

3 2 
    

I huvudsak 
god 

H27 MC eller mopedist som skadas/förolyckas 4 1     God 

H28 Drunkning 2 eller fler samtidigt drunknade 1 3     Viss 

H29 Drunkning 1 person drunknad eller befarad drunkning 

4 3 
    

I huvudsak 
god 

H30 Farligt gods-olycka på väg Omfattande utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) som medför svåra 
konsekvenser på miljön, egendom och ev. några 
skadad/döda 

1 3 

    

Viss 

H31 Begränsat utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, 
brandfarlig gas/vätska) med begränsade 
konsekvenser på miljö och egendom  

1 2 
    

I huvudsak 
god 

H32 Storm orkan Vindstyrkor upp emot 40 m/s som orsakar 
skador på egendom 3 1     Viss 

H33 Vindstyrkor upp emot 40 m/s som orsakar högt 
vattenstånd 3 2     

Viss 

H34 Skyfall Stora regnmängder som orsakar översvämning 
med vattenskador. 3 2     

I huvudsak 
god 

H35 Hot Överhängande fara för olycka (explosion/brand) 1 4     Viss 

H36 Olja utanför kommungräns Stort oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från kommunen och andra 
myndigheter och organisationer. 

1 4 
    

Viss 

H37 Mindre oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver 
resurser från kommunen. 1 3     

I huvudsak 
god 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


