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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för en brandingenjörselev vid Luleå Tekniska 

Universitet och har utförts i nära samarbete och på uppdrag av Räddningstjänsten Halmstad. Det 

motsvarar 15 högskolpoäng och har genomförts under hösten 2013. 

Jag vill framförallt tacka min externa handledare Lars Fredin och övriga medlemmar i den 

projektgrupp som under hösten har arbetat med frågeställningen vid Räddningstjänsten Halmstad. Jag 

vill även tacka min interna handledare Ronnie Lindberg för att han har funnits till hands när jag behövt 

det. Jag vill även rikta ett tack till de människor vid MSB, Gästrike Räddningstjänst, 

Räddningstjänsten Väst och Räddningstjänsten Halmstad som inte ingick i projektgruppen. Ni har 

varit väldigt hjälpsamma när man frågat om lösningar på problem, för att komplettera fakta eller för att 

bolla idéer med.  

Axel Wahle, Varberg, november 2013. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att lägga fram förslag på organisatoriska åtgärder åt Räddningstjänsten 

Halmstad. Genom att titta på dagens organisation utifrån sett, som en representant för tredjeman, är 

förhoppningen att detta ska ge ett nytt perspektiv på dagens organisation och de problem denna står 

inför. Räddningschefen i Halmstad, Hans Ekberg, har ålagt organisationen att rannsaka sig själva och 

lägga fram förslag på åtgärder inför nästa kommunala handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

Uppdraget i stort är fördelat på sju deluppdrag där denna rapport kommer att fokusera på tre av dessa. 

Detta görs genom att besvara fem frågor: hur är dagens organisation utformad, vilka problemområden 

finns, hur ser kommunens framtid ut, vilka åtgärder är nödvändiga, angelägna, eller önskvärda, samt 

vilka fortsatta frågor finns det för den operativa förmågan? Bakgrunden till uppdraget är att 

Räddningstjänsten Halmstad likt många andra räddningstjänster i dagen Sverige ser ett större behov av 

att rekrytera Räddningspersonal i Beredskap till framförallt orter utanför centralorten. Behovet har sin 

grund i att många företag lämnar småorter och istället flyttar till städerna. Det för med sig att 

arbetstillfällen som tidigare har gått att kombinera med en tjänst i deltidskåren på orten försvinner och 

räddningspersonalen med den. Det för med sig att den tidigare operativa förmågan istället måste lösas 

på färre personer, vilket ökar bördan för personalen i frågan och tjänstvilligheten i det långa loppet. På 

andra orter måste förmågan sänkas för att personalbristen är så pass stor att det inte finns några andra 

alternativ.  

Arbetet som lett fram till denna rapport har bedrivits parallellt med arbetet som bedrivs av en 

projektgrupp från Räddningstjänsten Halmstad där totalt tio personer från organisationens olika delar 

har medverkat, med representanter från både heltids- och deltidsorganisationen. Underlaget till hur 

dagens organisation är utformad är i stora drag baserat på nuvarande handlingsprogram skydd mot 

olyckor samt statistik sammanställd under åren 2004-2012 samt 2013 när det gäller enskilda 

stationsområden.  Genom gemensamma möten inom projektgruppen, intervjuer med annan personal i 

organisationen och vid andra räddningstjänster och studiebesök har underlaget kompletterats och 

fastställts. Vilka konsekvenser får då de olika problemområdena på den operativa förmågan och hur 

ska dessa pareras på bästa sätt? Det är det som detta examensarbete har försökt besvara genom att 

presentera fyra rekommendationer som kan anses vara ett nollalternativ. Rekommendationerna har 

arbetats fram utifrån hur dagens situation ser ut med avseende på operativa räddningstjänsten är 

organiserad, tillgänglig statistik och hur Halmstad som kommun kan förväntas se ut i framtiden. De 

fyra förslagen är kortfattat att genom en ökad bemanning i jour vid huvudstationen bättre kunna klara 

av situationer då bemanningen tillfälligt sänks vid deltidsstationerna samt i större utsträckning klara av 

fler större insatser på egen hand. Genom att inrätta ett övningsfält ge personalen som skall utöva 

räddningstjänst bättre möjlighet att öva och utbilda sig på den stora mängd arbetsuppgifter som är 

ålagd den personalen samt att öka förmågan att öva sig på alternativa styrkeuppbyggnader vid 

förändrade numerärer. Det anses även att användningen av Första insatsperson bör vidareutvecklas i 

kommunen och införas vid fler av deltidsstationerna, dels för att förbättra möjligheten till snabb 

räddningsinsats men även som ett led i att förbättra fordonsparken efter dagens förutsättningar. I 

dagsläget anses det att mängden släck- och räddningsenheter är för stor i kommunen, arbetet att förnya 

fordonsparken ligger kraftigt efter i flera avseenden där exempelvis fyra av sju släckbilar idag anses 

vara för gamla. Därför behövs det en förändring i vilken typ av fordon de olika styrkorna använder sig 

av samt vilken mängd förstärkningsresurser som är lämplig i organisationen.  

Vidare förs en diskussion om att beställningen av räddningstjänst från kommunens sida behöver bli 

tydligare med fler styrande parametrar än vad som är fallet i dagsläget. Det blir även tydligt att 

omorganiseringen inte kan ske i ett svep utan behöver ges tid att sätta sig och vad kan då sägas om 

förmågan under tiden? 
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Summary 
The purpose of this report is to present proposals of organizational measurers for Halmstad Fire 

department. By observing today’s organization from a by-standers point of view, as a representative of 

a third party, the hope is that this report will present a new point of view of today’s organization and 

the problems that it faces. The fire chief in Halmstad, Hans Ekberg, has imposed the organization to 

examine themselves and come up with proposals of actions against these problems; the actions will 

serve as a basis for the next municipal plan of action for accident protection. The assignment is 

divided into seven questions to be answered where this report will focus on three of these. This is done 

by answering five questions; the design of today’s organization, what are the problems it faces, what is 

the future of Halmstad municipality, what measures are necessary, urgent, or desirable, and what other 

questions need to be answered regarding operational capability? The background to this report is that 

Halmstad fire department like many other fire departments today already have or in the near future 

will have the need to recruit large quantities of Retained firefighters for their stations located outside 

of the county seat. This is because many companies in small towns move their business elsewhere, 

especially to larger towns in their vicinity. This leads to many job opportunities that before could be 

combined with a position as a retained firefighter now are none existent. In order to keep the 

operational abilities in the towns afflicted this way will in the long wrong put a bigger strain on those 

who serve as a retained firefighter and ultimately reduce their willingness to serve. In other towns the 

operational abilities will have to be lowered due to severe lack of personnel, instead of removing the 

readiness in these towns.  

The work leading up to this report has been conducted in parallel with a project team from Halmstad 

fire department, where a total of ten people from different parts of the organization have participated, 

with personnel from both full-time and part-time. The basis for background information on Halmstad 

fire department is the current plan of action for accident protection and statistics compiled between 

2004-2012 and 2013 for individual station areas. This information is been complemented by attending 

meetings with the project group, interviews with other members of staff and other fire departments and 

also by visiting other fire departments. What are the consequences for the organization as a whole 

during these circumstances? That is the question this bachelor thesis has tried to answer by presenting 

four recommendations to the reader of this report. These recommendations are based on current 

operational capability for Halmstad, also thru studying statistics of accidents from the region and by 

taking the future master plan for Halmstad County into consideration. The first of these 

recommendations is to increase the number of fulltime firefighters at the main station I Halmstad, with 

this increase in personnel it would most likely be easier to cope with reduced operational ability for 

the part time fire stations and also easier to cope with more large scale operations. By giving the 

firefighters in the whole county better conditions to perform exercises and training they will be given a 

better chance to cope with the ever increasing workload. A continued and broader use of first 

emergency responder is also considered as one of the best recommendations to ensure a better future 

not only for the fire department, but also for the community as a whole by decreasing the time to first 

response. Due to overuse of big and versatile fire trucks vehicle fleet is severely out dated, there are 

simply too many for the economy to keep up. By switching to smaller, cheaper fire trucks on some 

locations in the county it is believed that this problem would solve its self in the long run. 

There is also a discussion about the need for clearer directives from the politicians on their demands 

regarding the operational abilities for the fire department as a whole. All the proposed organizational 

measurers can’t be put in to action all at once but would rather happen over a longer period of time, 

and what can be said about the operational capability in the mean-time?  
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1. Inledning 

1.1.  Syfte 

Detta examensarbete kommer att författas parallellt med ett annat arbete från Halmstad 

Räddningstjänst. I det utredningsuppdrag som räddningschefen Hans Ekberg ålagt projektgruppen 

finns det sju stycken deluppdrag presenterade, detta examensarbete kommer fokusera på punkterna 2, 

3 och 4 (Uppdraget i sin helhet finns bifogat i bilaga A). Där punkt 2 handlar om hur tillgängliga 

styrkor och resurser bör placeras för att bäst täcka upp dagens situation utifrån tillgänglig 

olycksstatistik. Punkt 3 behandlar alternativa styrkeuppbyggnader för att klara av de förmågor som för 

närvarande kan vara svåra att uppnå med dagens styrkors placering och utformning. Dessa förmågor 

finns presenterade i Halmstad Räddningstjänsts Handlingsprogram. Punkt 4 behandlar förmågan att 

skapa en uthållig organisation vid större händelser/olyckor. Genom att undersöka dagens situation och 

organisation skall problemområden och begränsningar identifieras som kan ha en inskränkande effekt 

på något av det som presenteras i deluppdragen ovan.  

Frågor som skall besvaras är: 

 Hur är dagens organisation utformad och hur ser dagens arbetssituation ut med avseende på 

olyckstyper och larmfrekvens? 

 Vilka problemområden går det att identifiera? 

 Vad kan sägas om Halmstad kommuns framtid? 

 Vad kan anses vara nödvändigt, angeläget eller önskvärt som organisatorisk 

förbättringsåtgärd? 

 Vilka andra frågor för framtiden behöver besvaras med avseende på den operativa förmågan? 

Resultatet kommer bli i form av förslag på hur styrkorna skulle kunna kompletteras, utformas eller 

placeras för att motverka eller begränsa de identifierade problemområdena. Detta för att även i 

fortsättningen klara av de av politikerna uppsatta målet ”Vid 85 % av olyckstillfällena skall 

räddningsinsats påbörjas inom 15 minuter” (Halmstad Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-

10-25).  

1.2. Bakgrund 

På uppdrag av räddningschefen i Halmstad Kommun skall Halmstad räddningstjänst under senare 

halvåret av 2013, med avstämning i januari 2014, bedöma dess operativa förmåga. Ett 

handlingsprogram skall under 2014/2015 författas där dagens operativa förmåga beskrivs och vilken 

typ av uppgifter den i dagsläget kan hantera eller inte. Förmågan skall utvärderas, analyseras samt 

skall förslag åtgärdas i den mån det är möjligt inom ekonomiska och rent praktiskt tillämpbara ramar. 

Målet för projektet är att skapa ett dokument som skall kunna ligga till grund för 

handlingsprogrammet och den framtida operativa räddningstjänsten med avseende på bland annat 

personal och dess förmåga/or. Dock är inte själva syftet att nå detta mål i ekonomiskt besparingssyfte 

utan målet är att kunna lösa räddningstjänstens uppgifter på ett effektivare sätt med dagens 

förutsättningar. Lösningarna skall vara av sådan art att dessa ökar flexibiliteten i organisationen samt i 

den mån det är möjligt spara in på personal, eller åtminstone motivera lägre bemanning, under delar av 

dygnet. Med flexibilitet avses bland annat var och när personalen skall finnas tillgänglig, för att på så 

sätt ha tillgång till en smidig styrkeuppbyggnad vid incidenter som kräver stora resurser och lång 

uthållighet.  
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Ovannämnda handlingsprogram är ett politiskt styrdokument som författas av räddningstjänsten, 

godkänns av räddningsnämnde för varje politisk mandatperiod. I detta dokument beskrivs bland annat 

den operativa förmågan och hur den skall dimensioneras utefter kraven i Lagen om Skydd mot 

Olyckor (LSO). I förgående går det att läsa om de omständigheter som försvårar/försämrar den 

operativa förmågan handlingsprogram (Halmstad Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-

25). Vid de tillfällen då behov av räddningsinsats uppkommer på flera ställen samtidigt har 

räddningstjänsten i Halmstad en begränsad förmåga att klara av detta. Detta har i viss mån lösts genom 

samarbetet RäddSam Halland som består av kommunerna Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg, och 

Falkenberg (de två sistnämnda i form av förbundet Räddningstjänsten Väst). Dessa styrs gemensamt 

ifrån Hallands Integrerande Larm och Ledningscentral (HILL) som är beläget i Halmstad. Inom detta 

samarbete har det lagts upp riktlinjer för de tillfällen lämnad tidsprognos för insats överstiger den 

lägsta tiden för att återskapa beredskap och vilken station som ersätter. Vid hög belastning på detta 

system kommer insatstider att öka i vissa områden samtidigt som vissa förmågor kan utebli. Ett annat 

problem som finns i kommunen är att rekryteringsunderlaget till räddningspersonal i beredskap har 

minskat i kransorterna. Vilket över tid medger att det är svårt att upprätthålla den avsedda operativa 

förmågan i dessa orter. Skulle sådan situation uppstå är det upp till räddningschefen att besluta om 

tillfälliga förändringar i utryckningsorganisationen för att bäst klara av beredskapen i kommunen.  

1.3. Avgränsningar 

Att Halmstad skall ha tillgång till räddningsdykare är ett politiskt fattat beslut som inte kommer att 

ändras, det kommer därför inte ske någon diskussion om denna förmåga. Även den länsomfattande 

resursen HILL kommer inte heller att diskuteras, ej heller RäddSam Halland kommer få någon större 

uppmärksamhet. 

Det statistiska underlaget för rapporten är hämtad från åren 2004 till och med 2012 när det gäller 

statistik för hela kommunen. När det gäller underlaget för enskilda stations-/operationsområden fanns 

endast statistik tillgänglig från den 1:a januari 2013 till och med den 2:a oktober samma år, det 

kommer därför antas att denna är representativ för Räddningstjänsten Halmstad. 

Denna rapport kommer endast där det anges ta hänsyn till vad de framtagna 

rekommendationerna/förslagen till åtgärder kommer att kosta eller hur dessa skulle fungera med 

avseende på schemaläggning eller nyrekrytering. Dels för att sådana siffror kan vara svåra att 

specificera för en del av förslagen då dessa inte är precisa lösningar med fastställda ramar dels för att 

syftet inte är att lägga fram definitiva lösningar. 

1.4. Metod 

Informationen om den nuvarande operativa förmågan och hur den är organiserad kommer först och 

främst baseras på det som står angivet i dagens handlingsprogram. Informationen från 

handlingsprogrammet kommer kompletteras med hjälp av uppgifter från sakkunnig personal i 

Räddningstjänsten Halmstads organisation. Det kommer ske genom intervjuer, möten med 

projektgruppen och mailkorrespondens för att få en så korrekt bild av dagsläget som möjligt. 

Projektgruppen består bland annat av två brandingenjörer, tre stycken styrkeledare från deltidskårerna, 

två brandförmän och tre brandmän från heltidsstyrkan i Halmstad samt den av detta projektarbete 

författande brandingenjörseleven. Denna grupp sammanträder en gång i månaden för diskussion av de 

olika deluppdragen samt för att slutligen sammanställa det tänkta underlaget för den framtida operativa 

förmågan.  

När det gäller att titta på alternativa lösningar som andra har genomfört har det genomförts 

studiebesök till förbundet Räddningstjänsten Väst där det bland annat tittades på deras Första 
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insatsperson-koncept, en offensivenhet samt en släckenhet av typen BAS4 som är en kombinerad 

släck- och tankbil. Det har även genomförts en telefonintervju med Janne Norbäck vid Gästrike 

Räddningstjänst angående deras övningsanläggning med tillhörande dagtidsstyrka vid stationen i 

Rörberg. 

Statistiskt underlag har hämtats med hjälp av fridykningsverktyget från den av Myndighetens för 

Samhällskydd och Beredskap (MSB) underhållna databasen Indikationer, Data och Analys (IDA) samt 

från de av Halmstad Räddningstjänst internt sammanställda insatsrapporterna. Dessa analyseras med 

avseende på var och när behovet av styrkor är som störst. 

Den data som insamlades analyserades med en kvalitativ analysmetod där data har analyserats 

parallellt med dess insamlande. Analysen har skett med ett objektivt förhållningssätt där författaren till 

denna rapport har agerat som en utomstående observatör för att hitta sådant som eventuellt är dolt för 

de som står närmare problemet. Men även som en lekman där all information och sådant som är 

vedertaget i Räddningstjänsten Halmstad inte alltid är uppenbart eller självklart för författaren eller 

annan utomstående person. Utifrån hur dagens organisation och det statistiska underlaget har tolkats 

samt hur lämpliga lösningar från andra organisationer verkat, har förslag på organisatoriska åtgärder 

framarbetats utefter skalan  Nödvändigt-Angeläget-Önskvärt. Alltså vad som bör ske snarast, vad som 

kraftigt bör övervägas och vad som kan anses behövligt men i det längre perspektivet. Slutsatsen har 

formulerats utefter vad som för en utomstående kan anses var nödvändiga åtgärder för att den framtida 

operativa förmågan skall vara tillfredsställande.   
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2. Organisationen idag 
I detta avsnitt beskrivs Räddningstjänsten i Halmstad kommun, dels vilka förutsättningar som finns, 

dels vilka uppsatta mål och hur den operativa verksamheten är organiserad för att klara av dessa samt 

kommunens olycksstatistik.  

2.1.  Halmstad kommun 

Halmstad kommun är beläget på Sveriges västkust och är en del av Hallands Län. Det är till ytan 

landets 114:e största kommun med 1030 km
2
 och ur befolkningssynpunkt landets 19:e största med 

dess ca 93000 innevånare. Den större delen av dessa, ca 60000 människor bor i centralorten Halmstad. 

Övriga orter i kommunen, inräknat tätort och glesbygd, där räddningstjänst är representerad finns 

följande befolkningsantal (Halmstad Kommun, Folkmängd 2011-12-31):  

 Oskarström 4046 personer,  

 Getinge totalt 2186 personer,  

 Harplinge totalt 2109 personer,  

 Simlångsdalen totalt 1378 personer.  

Bland de största arbetsgivarna finns Halmstad kommun, Region Halland, Försvarsmakten, Högskolan 

Halmstad, Polisen samt ett flertal företag inom tillverknings- och servicebranschen (Halmstad 

Kommun och Statistiska Centralbyrån, 2012) .  

Kommunen genomkorsas i nord-sydlig riktning av E6/E20 och passerar bland annat centralorten och 

Getinge. I väst-östlig riktning finns riksvägarna 25, som passerar genom Simlångsdalen, och 26, som 

passerar genom Oskarström. Söderut från Halmstad går länsväg 117 som passerar genom bland annat 

Trönninge och Eldsberga innan den via Markaryd i Kronobergs Län slutar i Hässleholm i Skånes Län. 

Järnvägen representeras av Västkustbanan, Markarydsbanan samt sträckningen Halmstad – Nässjö. 

Samtliga med förbindelser från centralorten (Halmstad Kommun, Bilagor till Handlingsprogram 

Skydd mot Olyckor, 2011-10-25). . Några kilometer nordväst om stadskärnan finns Halmstad City 

Airport, som omfattas av LSO 2:4 (Skyldigheter vid farlig verksamhet), och är den enda flygplatsen i 

Halland med reguljärflyg. Det finns en hamn i centralorten men denna saknar färjetrafik utan är endast 

avsedd för godshantering och är en av Sveriges största hamnar för virkesexport.  

Utöver flygplatsen finns det fem andra verksamheter i Halmstad kommun som omfattas av LSO 2:4 

varav 4 även omfattas av Sevesolagen (1999:381), som finns i två olika allvarlighetsnivåer (Halmstad 

Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-25). Dessa är: 

 OKQ8 AB, oljedepå   LSO 2:4 samt Seveso Högre 

 E.ON. Gas Sverige AB, Naturgaslager LSO 2:4 samt Seveso Högre 

 Stena Recycling AB   LSO 2:4 samt Seveso Lägre 

 E.ON. Värmekraft Sverige AB, värmekraftverk LSO 2:4 samt Seveso Lägre 

 Krönleins Bryggeri AB  LSO 2:4  

2.2. Uppsatta mål för den operativa verksamheten 

Under varje politisk mandatperiod i Halmstad kommun ansvarar räddningsnämnden i samverkan med 

räddningstjänsten för att presentera ett så kallat handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. 

Detta handlingsprogram fastställs sedan av Kommunfullmäktige och det senast sådana antagna 

handlingsprogram är ifrån den 25:e oktober 2011. Handlingsprogrammet består av tre delar, del 1 för 

det förebyggande arbetet i kommunen, del 2 för den operativa verksamheten och del 3 för hantering av 

extraordinära händelser. Del 2 behandlar de krav som Lagen om Skydd mot Olyckor ställer på 
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kommunen och hur räddningstjänsten i kommunen skall användas för att klara av dessa krav. LSO 

ställer bland annat krav på att följande skall framgå: 

 Kommunens ambition för den operativa verksamheten 

 Hur den operativa räddningstjänsten planeras och ordnas i kommunen 

 Samverkan med andra kommuner, med statliga myndigheter och med enskilda personer 

Ambitionen i kommunen för den operativa verksamheten har formulerats som följer: 

”Räddningstjänsten skall vara organiserad och bemannad för att kunna utföra skadeavhjälpande 

åtgärder där den enskilde saknar eller har otillräcklig förmåga att själv hantera en akut händelse. 

Beredskapen skall vara dimensionerad och spridd över ytan för att i 85 % av tillfällena kunna bistå 

den drabbade inom 15 minuter.” Denna ambition grundar sig i LSO (2003:778) 1 kap 3 § där det 

framgår att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  

Hur den operativa räddningstjänsten planeras och ordnas i kommunen tas upp i kapitel 2.3. Den 

operativa verksamhetens utformning. 

Vid de tillfällen de egna resurserna inte räcker till och det finns behov för yttre förstärkning har 

Halmstad löst detta genom att vara delaktig i samverkansorganet RäddSam Halland. RäddSam 

Halland verkar för samverkan mellan räddningstjänsterna i Halmstad, Hylte, Laholm och 

Räddningstjänst Väst som är ett kommunförbund mellan Falkenberg och Varberg. Samverkansorganet 

bildades för att uppnå verksamhetsmässiga, ekonomiska och kvalitativa fördelar som gagnar den 

enskilde medborgaren inom det geografiska området för avtalet. Med avtalet i ryggen går det numera 

att kraftsamla resurser effektivare samt skapa en längre uthållighet för enheter vid resurskrävande 

insatser. Vilka ramar som ska sättas upp för en insats och hur resurserna inom RäddSam Halland skall 

fördelas utövas från HILL i Halmstad (Halmstad Kommun, Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 

2011-10-25).  

Av de sex verksamheter i kommunen som enligt LSO klassas som 2:4-anläggningar är det två objekt 

som särskiljer sig från de övriga. Det är OKQ8:s oljedepå samt det naturgaslager som drivs av E.ON 

Gas Sverige AB. Vid en incident på oljedepån bygger insatsplanerna på samarbete med 

Släckmedelscentralen (SMC). SMC har tillgång till personal och släckutrusning med hög kapacitet 

utformade för brand i oljedepåer med mera. Dessa finns placerade på fyra platser i Sverige och 

Halmstad ligger ur strategisk synvinkel välplacerat mitt emellan Göteborg, dit det är ca 140 km, samt 

Malmö, dit det är ca 135 km. Vid naturgaslagret kommer insatsen vara mer defensiv och 

räddningstjänsten får i stor utsträckning förlita sig på hjälp från E.ON Gas Sverige AB för att kunna 

hantera en allvarliga incident. Utöver detta finns det statliga hjälpmedel i form av oljeskyddsförråd, 

kemmaterial, kemkoordinatorer och speciella kemenheter (Halmstad Kommun, Bilagor till 

Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-25).  
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2.3. Den operativa verksamhetens utformning  

Halmstad kommuns räddningstjänst utgörs totalt av sju styrkor fördelade över fem stationer på fem 

orter i kommunen. Dessa sju styrkor utgörs av en heltidsstyrka, en dagtidsstyrka, fyra deltidsstyrkor 

samt ett räddningsvärn.  Den geografiska spridningen av stationer och styrkor kan ses i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Organisationens geografiska placering av styrkor, samt regionens större vägar. 

Stationerna, dess bemanning och enhetstyp, fordonspark samt dess förväntade förmåga presenteras i 

kapitel 2.3.1. – 2.3.6. nedan enligt vad som står i gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor 

(Halmstad Kommun, Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-25).  

2.3.1. Enhetstyper i kommunen 

Räddningsstyrkorna i kommunen är indelade i olika enhetstyper. Dessa finns placerade på de fem 

olika brandstationerna, se figur 1, runt om i kommunen. Grundorganisationen består i dagsläget av sex 

olika enhetstyper samt ett antal specialenheter/förmågor. 

2.3.1.1. Första insatsperson 

Styrkeledaren vid den station som har en Första insatsperson (FIP) som enhet förfogar över ett eget 

fordon under den tid den har beredskap. Syftet är att denna snabbt, snabbare än om den skulle ta sig 

till brandstationen på orten först, skall kunna ta sig till olycksplatsen och bilda sig en uppfattning om 

omfattning av skadeläget på olycksplatsen. I viss mån kan en livräddande eller skadeavhjälpande 

insats påbörjas eller tidigt bryta eller böja av händelseutveckling innan övriga styrkor anländer. I andra 

fall kan FIP:en göra bedömningen att denne ensam klarar insatsen och kan tidigt vända övriga styrkor 

som därmed kan återställa beredskapen i stationsområdet.  

2.3.1.2. Släck- och räddningsenhet 

Släck- och räddningsenheten är hörnstenen hos i stort sett alla räddningstjänster i dagens Sverige. 

Grundbemanningen är en styrkeledare samt fyra brandmän, vid en station där FIP används åker släck- 

och räddningsenheten till olycksplatsen utan styrkeledare i bilen. Enheten skall kunna utföra 

rökdykning för livräddning och invändig släckning samt yttre livräddning med stegutrustning upp till 

elva meter. Dessutom skall den kunna genomföra skadeavhjälpande insatser samt utföra losstagning 

av 1-2 personer vid en trafikolycka. 
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2.3.1.3. Höjd-/tankenhet 

Halmstad kommun har två typer av höjdfordon. Maskinstege för livräddning från bostäder upp till 8 

våningar samt hävare som är lämpad för exempelvis håltagning i tak eller liknande uppgifter på 

höghöjd. 

Det finns även två typer av vattenenheter. Den vanliga tankbilen med en fast tank om 6000 L vatten 

samt lastväxlaren med en avtagbar tank. Lastväxlaren kan även användas för att transportera tyngre 

utrustning som exempelvis bandvagnar, skumaggregat och containrar.  Under normal beredskap är 

dock lastväxlaren lastad med vattentanken om 6000 L vatten (Stefan Rane, ansvarig för materialinköp 

RTJ Halmstad). Både höjd- och tankenhet kan framföras och opereras under insats av en person. 

2.3.1.4. Offensiv enhet 

Den offensiva enheten består två man i ett fordon som kan framföras av personer som endast har B-

körkort, på så sätt kan rekrytering av personal ske på en bredare bas (Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap, Offensiv enhet, 2009). Sammansättningen kan vara en styrkeledare och en brandman 

och förkortas 1+1 eller två brandmän som förkortas 0+2, där en av brandmännen är speciellt utbildad 

för att leda en mindre enhet. Syftet med denna typ av enhet är att ha en framskjuten styrka i områden 

som annars kan vara svårtillgängliga för ordinarie styrka/styrkor. Enhetens tilltänkta uppgift är att 

genom att vara snabbt på plats kunna bryta händelseförlopp och skadeutveckling vid brand, 

trafikolyckor, sjukvårdslarm eller annan typ av räddning innan förstärkningsresurser anländer till 

skadeplatsen. Precis som FIP:en har den offensiva enheten förmågan att avklara vissa mindre 

omfattande olyckor, och därmed kan förstärkningsresurser återgå till station och återställa beredskapen 

för sitt område.  

2.3.1.5. Ledningsenhet 

För ledning av räddningsinsatser användes i dagsläget tre olika ledningsenheter; Styrkeledare, 

insatsledare och brandingenjör. Beroende på olyckans art används olika ledningskonstellationer för att 

nå bästa resultat vid ledning av insatsen samt upprättning av staber.  

2.3.1.6. Specialenheter/förmågor 

Det finns ett flertal specialförmågor eller enheter i kommunen. Samtliga dessa förmågor finns baserad 

på centralorten vid station 100. Där finns bland annat dykenhet med tillhörande fordon och utrustning 

för räddningsdykning tillskillnad från ytlivräddning som är möjligt för kransorternas deltidskårer. På 

station 100 finns även personal som är speciellt utbildad och som har tillgång till material för mer 

omfattade räddningsinsatser vid olyckor med farliga ämnen, så kallad kemdykning. Där tillkommer 

förmågan att upprätta saneringsplatser för kontaminerade personer och materiel. Det finns även 

möjligt att oskadliggöra gasflaskor som har varit brandpåverkade för att förhindra att dessa exploderar. 

2.3.2. Station 100 - Halmstad 

Station 100 är placerad i Halmstad centralort på den östra sidan av ån Nissan som delar Halmstad i två 

delar. Därifrån utgår tre styrkor. Det är heltidsstyrka 10, dagtidsstyrka 17 och deltidstyrka 11. 

Dessutom är Brandingenjör i beredskap och Insatsledare baserade vid stationen. Station 100 går under 

namnet BAS och här finns övrig personal i organisationen placerad exempelvis ledningsgruppen och 

administrativ personal, samt SOS-alarm och Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral, HILL, är 

beläget. Ett urval av fordonsparken på stationen kan ses i tabell 1 nedan (Intern fordonslista från RTJ 

Halmstad, se Bilaga B). 

Tabell 1. Fordon i urval vid station 100, Halmstad. 

Betäckning Fordonstyp Årsmodell Huvudsaklig användare 

1010 Släck- och Räddningsenhet 2009 Styrka 10 
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1110 Släck- och Räddningsenhet 2005 Styrka 11 

1030 Stegbil 2000 Styrka 10/11 

1130 Hävare 2009 Styrka 10/11 

1040 Tankbil 1997 Styrka 10/11 

1140 Lastväxlare 1993 Styrka 10/11 

1240 Lastväxlare 2004 Styrka 10/11 

1060 Dykbil 2001 Styrka 10 

1160 Offensiv enhet (Skärsläckare) 2009 Styrka 17 

1080 Ledningsfordon Insatsledare 2004 IL 

1180 Ledningsfordon Brandingenjör i Beredskap 2011 BIB 

 

Utöver ovannämnda bilar finns en det diverse trängfordon, transportfordon och personbilar. Station 10 

rymmer även en stor mängd släpvagnar och utrustning placerad på flak för olika bruk och situationer. 

Bland annat finns där båtkärror, slangkärror, lättskumsaggregat och länspumpar att tillgå vid behov.  

2.3.2.1. Styrka 10 

Styrka 10 är Halmstads heltidsstyrka och ansvarar i stort för centrala och östra delarna av centralorten 

samt som förstärkningsresurs till övriga styrkor i kommunen. Styrkan består i normalfall av en 

styrkeledare och sex stycken brandmän, hädanefter kallat 1+6 (eller motsvarande). Anspänningstiden 

för styrka 10 är 90 sekunder.  Styrka 10 är idag den enda styrkan som har beredskap för att kunna 

förstärka insatser med höjd- och tankfordon, samt personal med tillräcklig utbildning för dess 

användning, i synnerhet med avseende på höjdfordon. På politisk nivå har det beslutsats att Halmstad 

kommun skall ha en dykenhet och detta uppdrag faller på styrka 10.  

2.3.2.2.  Styrka 11 

Styrka 11 är Halmstads deltidsstyrka (samtliga deltidsstyrkor i kommunen består i dagsläget av 4 

stycken arbetslag som har beredskap var fjärde vecka [Kristian Pettersson, Avdelningschef Räddning 

RTJ Halmstad]) i centralorten och används vid de tillfällen styrka 10 har långa tidskrävande uppdrag 

och därmed överstiger tiden för återskapande av beredskapsgränsen eller vid dubbellarm som ej faller 

under någon annan stations ansvarsområde. Styrkan besår i normalfall av 1+4 med en anspänningstid 

på 9 minuter, på grund av den rådande trafiksituationen i centralorten.  

2.3.2.3. Styrka 17 

Styrka 17 är en offensiv enhet som dagtid utgår från station 100 men som har operationsområde väster 

om Nissan. Under den tiden styrka 17 är operativ har den möjlighet att invänta larm i tillfälliga lokaler 

vid Halmstad City Airport. Anspänningstiden är 90 sekunder dagtid och är operativ mellan kl 9-17 

måndag-fredag. Styrka 17s bemanning ligger på 1+1 eller 0+2 med enhetsledare, där den sistnämnda 

är en brandman som har genomgått en speciell internutbildning för att leda insats. Styrka 17 som även 

går under namnet Räddningstjänsten på Väster, eller RÄV förkortat, startades 2009 och är i slutändan 

ett kraftigt nedbantat komplement till styrka 10 för att kunna genomföra räddningsinsatser mot en 

större del av kommunens befolkning inom 15 minuter genom att förkorta tiden till insats väster om 

Nissan. Förslaget från början var 1+2+2 i två-tre fordon (Lars Fredin, Brandingenjör RTJ Halmstad) . 

Styrka 17 skulle därmed ha en möjlighet att klara rökdykning under dessa förutsättningar. RTJ Väster 

har inte alls blivit enligt det beslut som togs politiskt 2006. Hittills finns enbart ett fordon på plats. 

Bemanningen var i början tre personer (enhetsledare/styrkeledare och två brandmän). Efter hand har 

det reducerats med en person så att i dagsläget endast finns två i distriktet under dagtid, mån-fre.  

Styrka 17 och dess bil 1160 är i dagsläget den enda enheten i kommunen som har tillgång till 

skärsläckare. 
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2.3.2.4. BIB och IL 

Kommunens Brandingenjör i Beredskap samt Insatsledare har även dem sin basering på BAS, båda 

funktionerna har en anspänningstid på 90 sekunder. 

2.3.3. Station 130 - Getinge 

Station 130 är placerad i kransorten Getinge ca 20 kilometer norr om Halmstad längs E6:an, nära 

kommungränsen mot Falkenberg. Härifrån utgår styrka 13 som är en deltidsstyrka med bemanning 

1+4 i normalfall, anspänningstiden är 5 minuter. Fordonsparken vid station 130 visas i tabell 2. 

Tabell 2. Fordonsparken vid station 130, Getinge. 

Betäckning Fordonstyp Årsmodell 

1310 Släck- och räddningsfordon 1991 

1360 Personbil för IVPA  2001 

2.3.4. Station 140 - Harplinge 

Station 140 är placerad i Harplinge ca 16 kilometer nordväst om Halmstad. Styrka 14 som huserar på 

stationen är ett räddningsvärn om totalt två styrkeledare och tolv räddningsmän i beredskap, styrkan 

har ingen beredskap utan baseras på frivillighet hos den personal som utgör räddningsvärnet. Styrka 

14 är i dagsläget den andra passningsstyrkan i kommunen åt stationsområde N100, då både styrka 10 

och 11 har insatser någon annanstans bemannar styrka 14 station 100 (Kristian Pettersson, 

Avdelningschef Räddning RTJ Halmstad). Styrka 14 är i dagsläget den enda styrkan förutom styrka 10 

som har direkt tillgång till ett förstärkningsfordon i form av en tankbil. Fordonen på station 140 visas i 

tabell 3. 

Tabell 3. Fordonsparken vid station 140, Harplinge. 

Betäckning Fordonstyp Årsmodell 

1410 Släck- och räddningsenhet 2002 

1440 Tankbil 1972 

2.3.5. Station 150 - Simlångsdalen 

Station 150 är placerad i Simlångsdalen ca 18 km öster om Halmstad längs riksväg 25. I 

simlångsdalen används i första hand en så kallad Första insatsperson. En person som har beredskap 

under dagtid och som har tillgång till ett fordon med ett litet släcksystem. Utöver FIP:en finns styrka 

15 som på pappret består av 1+2, dock finns stora problem att behålla denna beredskap på orten under 

framförallt dagtid varför FIP:en infördes istället för att helt ta bort räddningstjänsten från orten. 

Anspänningstiden för styrka 15 är 5 minuter. Fordonen vid station 150 visas i tabell 4. 

Tabell 4. Fordonsparken vid station 150, Simlångsdalen. 

Betäckning Fordonstyp Årsmodell 

1510 Släck- och räddningsfordon 1986 

1560 FIP-fordon 2007 

2.3.6. Station 160 - Oskarström 

Station 160 är placerad i Oskarström ca 18 km nordöst om Halmstad längs riksväg 26. Där huserar 

styrka 16, som är en deltidsstyrka om 1+4 vid normalfall. Anspänningstiden för styrka 16 är 5 minuter. 

Fordonen vid station 160 visas i tabell 5. 

Tabell 5. Fordonsparken vid station 160, Oskarström. 

Betäckning Fordonstyp Årsmodell 

1610 Släck- och räddningsenhet 1991 

1650 Jeep 1976 

1660 Personbil för IVPA 1997 



11 

 

2.3.7. Sammanställning och slutsatser 

En sammanställning av kommunens styrkor kan ses i figur 2 i form av ett organisationsträd 

 

Figur 2. Organisationsträd sådan som den är beställd enligt handlingsprogrammet. Numerären för styrka 15 och 17 är tidvis 

eller ständigt lägre. 

Omvärldsfaktorer som räddningstjänsten ej kan påverka gör att numerärerna i styrkorna 11-16 kan 

vara något lägre än vid normalfall under dagtid måndag-fredag. Detta gör att vissa förmågor mer eller 

mindre kraftigt försvagas eller helt faller bort för de berörda styrkorna. Vilka dessa förväntade 

förmågor är visas i figur 3 (förklaring av uppgifterna presenteras i Bilaga C). 

 

Figur 3. Förväntade förmågor för styrka 10-17 i Räddningstjänsten Halmstad. 

A Resurser för ingripande utan hjälp annat än vid omfattande olycka. 

B Resurser för ingripande med hjälp från annan/andra styrkor. 
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C Resurser för ingripande med hjälp av specialutrustning med särskilt utbildad personal. 

 

* Då ej styrka 10 har annan insats. 

** Då styrkan uppfyller Arbetsmiljöföreskrifter 2007:7 för rökdykning 

*** bemannas normalt dagtid måndag – fredag. Kan planeras för andra tider vid behov. 

**** Simlångsdalens förmåga avser styrka 15 och inte förmågan hos FIP:en som är i beredskap dagtid. 

 

Det som främst blir lidande vid de tillfällen den normala styrkenumerären inte kan upprätthållas är 

dess förmåga att genomföra rökdykarinsats. Denna förmåga är i dagsläget begränsad i styrka 14, 15 

och 17 och skulle vid personalbortfall även drabba styrkorna 11, 13 och 16. Då förmågan att 

genomföra rökdykning är begränsad för dessa styrkor hamnar ansvaret i allt större utsträckning hos 

styrka 10. Vid personalbortfall är en del av uppgifterna sådana som fortfarande kan göras med 

tillfredställande resultat som första enhet i väntan på förstärkning. Dessa uppgifter är exempelvis 

identifiering av larm vid automatlarm samt eventuella begränsande åtgärder vid dessa samt andra 

olyckor som så som dem presenteras i figur 3 samt Bilaga C. 

Utöver problemet med delvis lägre numerärer under delar av dygnet dras Halmstad Räddningstjänst 

med en allt äldre fordonspark. Det finns en vision och önskan från Stefan Rane som ansvarar för inköp 

av fordon i organisationen att inget fordon skall vara äldre än 20 år. Vid station 100 ser läget 

förhållandevis ljust ut, Släck- och räddningsenheterna är 8 respektive 4 år gamla, stegbil och hävare 13 

respektive 4 år gamla. Dock börjar en lastväxlare, 20 år gammal och tankbil 16 år gammal närma sig 

den önskvärda åldersgränsen 20 år. Situationerna vid deltidsstationerna är desto mörkare endast station 

140 i Harplinge har en någorlunda fräsch släck- och räddningsenhet med den 11 år gamla 1410. 

Stationerna 130 i getinge och 160 i Oskarström har fordon som är 22 år gamla och bil 1510 på station 

150 i Simlångsdalen är den äldsta släck- och räddningsenheten i drift med sina 27 år. Utöver det finns 

reservfordon 1910 från 1983, alltså en 30 år gammal bil. Den allra äldsta bilen i drift i kommunen är 

tankbil 1440 vid station 140 i Harplinge. En utbytesplan finns upprättad med ålder som styrande 

parameter (denna utbytesplan och fordonens ålder presenteras i Bilaga D). 

2.4. Olycksstatiskt för Halmstad Kommun 

I detta kapitel presenteras olycksstatistik för Halmstad kommun, dels ur perspektivet hela kommunen 

dels ur perspektivet för varje enskilt stationsområde. Statistiken för hela kommunen är hämtad från 

fridykningsverktyg i IDA, perioden som valts är 2004-2012. Statistiken för de enskilda styrkorna är 

hämtade direkt från de insatsrapporter som sammanställts av Stefan Thurnäs vid Enheten för lärande 

av olyckor Räddningstjänsten Halmstad. Statistiken är vid skrivande stund sammanställd för perioden 

1 januari – 2 oktober 2013 och representerar alltså inte hela året. Detta kan ge viss snedvridning i 

statistiken som kan leda till felaktiga bedömningar/tolkningar på grund av detta. Om möjligt skall 

dock sådana bedömningar verklighetsförankras så gott som möjligt med personal vid Halmstad 

Räddningstjänst. Här görs även ett antagande att den statistik som är tillgänglig är representativ för 

varje station och kan anses stämma överens med normalfallet för den stationen. 

2.4.1. Olycksstatistik för hela kommunen 

Halmstad kommun har under åren 2004-2012 haft 7562 insatser vilket ger ett genomsnitt på 838 

insatser per år (IDA, 2013), högsta antalet uppstod 2004 med 896 insatser och det lägsta 2006 med 

778 insatser. Automatlarm ej brand/gas är den största insatstypen i kommunen med i snitt 291 insatser 

per år under den avsedda perioden. Övriga stora olyckstyper är; brand ej i byggnad, brand i byggnad 

samt trafikolyckor. Räddningsinsatser vid övriga olyckstyper kommer att benämnas som övrigt och 

där i räknas exempelvis förmodad brand, falsklarm, utsläpp av farligt ämne och drunknings 

olyckor/tillbud. De olyckstyper som går under övrigt är sådana som är sällan förekommande men som 

sammantaget, 17 olika typer, ändå utgör en stor del av totalen. Många av dem är situationer som 
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kräver väldigt specifika insatser och/eller kunskaper, varav några är sådana som kommunen i 

dagsläget klarar av, exempelvis med hjälp av räddningsdykare.  

Inom gruppen övrigt är de största olyckstyperna förmodad brand, utsläpp av farligt ämne, storm- och 

vattenskador och samt ”annan” som är sådant som faller utanför definitionen av räddningsuppdrag 

enligt LS0 1 kap 2 §. De olyckstyper där människor i störta utsträckning drabbas och far illa är 

drunkning, nödställd person samt kategorin ”annan” (IDA, 2013). Vad gäller drunkningsolyckor och 

tillbud är de väldigt sällan förekommande men ofta med tragiska utfall, på de 59 insatser som 

räddningstjänsten ryckt ut på 2004-2012 har tio personer omkommit och 13 personer skadats svårt 

eller lindrigt (IDA, 2013). På grund av detta har Halmstad kommun tagit ett politiskt beslut att 

räddningstjänsten i kommunen skall ha ständig beredskap för även för denna typ av händelse. Med 

annat avses sådant som inte är ett räddningsuppdrag enligt den definition som finns i Lagen om Skydd 

mot olyckor. Det kan exempelvis vara I Väntan På Ambulans (IVPA), trygghetslarm, hissar som har 

fastnat eller uppdrag åt annan myndighet, exempelvis Polisen.  

2.4.1.1. Olyckstyper i kommunen 

Diagrammet i figur 4 nedan visas fördelningen av olyckstyperna i Halmstad kommun under perioden 

2004-2012. 

 

Figur 4. Procentuell fördelning av olyckstyper som föranlett räddningsinsats i Halmstad Kommun, 2004-2012. 

Vid jämförelser med riksgenomsnittet under samma period (se Bilaga E (IDA, 2013)) kan tolkningen 

göras att Halmstad Kommun är en ”mönsterkommun” med små avvikelser från normen. Mängden 

Automatlarm ej brand och brand ej i byggnad följer exakt riksgenomsnittet, dock är mängden 

trafikolyckor något lägre (2% färre)  medan det är något fler bränder i byggnader än riksgenomsnittet 

(1% fler). Även inom gruppen övrigt är fördelningen mellan olyckstyperna liknande, där förmodad 

brand, storm- och vattenskador samt utsläpp av farligt ämne är de största typerna, detta visas dock ej i 

siffror i denna rapport. 

2.4.1.2. Medelresponstid 

Medelresponstiden för hela kommunen har under 2013, fram till och med den 2:a oktober, varit 10 

min 31 s. Med medelresponstid avses den tid från det att larmcentralen tar emot larmet till dess första 

resurs anländer till skadeplatsen. Antalet insatser där responstiden har varit över 15 min är hittills uppe 
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i 112 stycken, vilket motsvarar ca 15 % av de 726 insatser som hittills har genomförts. Detta medför 

att Halmstad Räddningstjänst till dags dato klarar det politiskt uppsatta målet som nämns i kapitel 2.2. 

Uppsatta mål för den operativa verksamheten att ”… Beredskapen skall vara dimensionerad och 

spridd över ytan för att i 85 % av tillfällena kunna bistå den drabbade inom 15 minuter.”. Sex 

olyckstyper har enligt statistiken medelresponstid på över 15 min. Dessa är: Drunkning/tillbud, hjälp 

till polis, nödställt djur, nödställd person, stormskada samt annan olycka/tillbud. Att drunkning ligger 

på 27 min 27 s i medelresponstid tros bero på att dessa insatser även sker över kommungränserna mot 

Laholm och Falkenberg. Övriga fem kan vara sådana som är ned- eller svårprioriterade exempelvis 

hjälp till polis och nödställt djur, och stormskador vilket ökar medelresponstiden. Medelresponstiden 

för de största olycksgrupperna är dock positiv läsning; Automatlarm ej brand 7 min 38 s, Brand ej i 

byggnad 11 min 8 s, Trafikolycka 9 min 31 s samt Brand i byggnad 9 min 6 s (medelresponstiden till 

brand i boende 9 min 8s).  

2.4.1.3. Variationer över året 

Olycksstatistiken för kommunen som helhet har en tydlig uppgång under årets ljusa och varmare 

månader. Förklaringen till det är att Halmstad Kommun är en stor turiststad och antalet människor 

ökar avsevärt under dessa månader. Vid en kontroll av vilka olyckstyper som ökar under samma 

period (april-augusti) så är det trafikolyckor som står för den största ökningen under maj-augusti och 

brand ej i byggnad som ökar markant under april. Detta visar dels att det är fler människor som är i 

rörelse i kommunen under denna period och antalet olyckor/incidenter ökar i någon mån därefter. Dels 

att april är den månad då antalet gräsbränder kulminerar (normal säsong 1 mars – 1 juni) samt 

skogsbrandssäsongen har sin början i april (Sveriges metrologisk och hydrologiska institut, Brandrisk, 

2012).  Januari ligger något högt vid jämförelse med övriga vintermånader, det tros ha sin förklaring i 

stormen Gudrun 2005 och orkanen Per 2007 som drabbade Västsverige och därmed ökar medelvärdet. 

Figur 5 visar ett medeltal av antalet insatser per månad under perioden 2004-2012.  

 

Figur 5. Ett medeltal av antalet insatser per månad under åren 2004-2012. 

Det kan konstateras att kommunen i snitt har 2,3 larm per dygn och att det under årets tolv månader 

varierar från 1,9 larm/dygn i mars till 2,8 larm/dygn i april.  Under perioden april-augusti stiger snittet 

till 2,6 larm/dygn  
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2.4.1.4. Variationer över veckan 

Sett över veckans sju dagar är det fredag som är den mest olycksdrabbade i kommunen och söndag 

den minst drabbade. Figur 6 visar ett medeltal av olyckor sett över veckans sju dagar per år under 

perioden 2004-2012.  

 

Figur 6. Ett medeltal av larm fördelat över veckans dagar per år under perioden 2004-2012. 

Även om skillnaderna inte är allt för stora skulle det gå att argumentera för olika användning av 

veckodagarna för den operativa verksamheten. Framförallt bör påpekas att fredag bör vara fri från 

inplanerade övningar i större utsträckning än övriga veckodagar. Istället bör dessa placeras främst på 

tisdagar, måndagar och söndagar i den mån numerären vid respektive station är tillräcklig.  

2.4.1.5. Variationer över dygnet 

Larmfrekvensen för kommunen är som högst mitt på dagen och sen kväll mellan kl 10 – 22 då 

frekvensen är som lägst 0,11 larm/timme och som högst 0,14 larm/timme. Larmfrekvens är som allra 

lägst under natten mellan kl 01-07 då frekvensen är som lägst 0,05 larm/timme och högst 0,06 

larm/timme. Figur 7 visar larmfrekvensen under dygnet 24 timmar för perioden 2004-2012. 

 

Figur 7. Larmfrekvens sett över dygnets 24 timmar under perioden 2004-2012. 

Att fördelningen ser ut som den gör är inte särskilt förvånande. Det är när folk är i rörelse till jobbet, 

samt under tiden de är på arbetet som flest aktiviteter sker som kan orsaka en utryckning från 

räddningstjänstens sida. Ett tecken på det är att mängden automatlarm är som störst under mellan kl 
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07-19. När folket sedan avslutar sina arbetsdagar och är på väg hem mellan kl 15-18 och mängden 

trafik är som tätast är antalet trafikolyckor som störst.  

2.4.1.6. Slutsatser och kommentarer  

Det är överlag svårt att finna bra jämförande kommuner till Halmstad. Kommuner som har någorlunda 

lika stor befolkningsmängd är ofta mycket större eller mindre till ytan, exempelvis Gävle Kommun 

och Nacka kommun. Detta gör det svårt att jämställa dessa kommuner med Halmstad, vilket även 

märks i antalet larm hos dessa kommuner ca 970 respektive 560 insatser per år (IDA, 2013). Många 

andra kommuner av liknande befolkningsmängd är sådana kommuner som ingår i något slags förbund 

med kringliggande kommuner, exempelvis Karlstad (Som är en del av Karlstadregionen) och 

Södertälje (som är en del av Södertörn Brandförsvarsförbund) och därmed faller jämförelsen på det. 

Mönstret visar sig även vid jämförelser mellan boendetäthet i kommunerna där det inom spannet +/- 5 

innevånare/km
2 

inte finns en enda kommun med jämförbar befolkningsmängd eller geografisk yta. 

Avsaknaden av jämförande kommuner gör det svårt att titta på andra räddningstjänsters lösningar på 

liknande framtida problem och nuvarande frågeställningar som Halmstad står inför. Utöver dessa 

generella jämförandeaspekter tillkommer sådana saker som spenderad kommunal skattekrona på 

räddningstjänst/innevånare, mängd försvårande objekt som finns i kommunen i fråga exempelvis i 

form av Seveso- och 2:4-anläggningar och samt antalet större vägar och andra allmänna 

kommunikationer. Därför görs en kortare jämförelse istället mellan Halmstad Kommun och 

riksgenomsnittet för att där kunna se eventuella skillnader som gör att Halmstad Kommun särskiljer 

sig ur mängden med avseende olyckstyper och när dessa inträffar. 

Generellt sett är Halmstad kommun, med avseende på olyckstyper, en i mängden som kan konstateras 

vid jämförelse mellan figur 4 i kapitel 2.4.1.1. Olyckstyper i kommunen och figur 1 i Bilaga E som 

visar fördelningen av olyckstyper i kommunen respektive landet som helhet.  Även med avseende på 

fördelning över året vid jämförelse mellan figur 5 i kapitel 2.4.1.3. Variationer över året och 

riksgenomsnittet figur 2 i Bilaga E. I dessa två fall syns det klart och tydligt vilka olyckor som 

inträffar, och när, i Halmstad i hög grad motsvarar riksgenomsnittet. Med det i åtanke kan det antas att 

Halmstad inte har några speciella försvårande omständigheter för att kunna utföra räddningstjänst i 

kommunen. Vidare syns det i figur 5 att hjälpbehovet är som störst under de varma och ljusa 

månaderna, gentemot de något lugnare under perioden september – mars. Som nämnts tidigare är 

Halmstad med omnejd en populär turistort, med hundratusentals besökare årligen (Halmstad 

Kommun, Turism, 2013), det får anses troligt att merparten av dessa befinner sig i kommunen under 

sommarmånaderna med konsekvensen att larmfrekvensen ökar under denna period.  

Historiskt sett har de flesta olyckor skett under onsdag – lördag i kommunen, tisdagar och söndagar 

ligger historiskt sett lägre och måndagar är däremellan. Det är svårt att peka på exakta orsaker till 

denna olycksfördelning bland olyckstypernas fördelning över veckodagarna. Även om det finns dem 

som har människan som en styrande parameter, exempelvis trafikolyckor, visar dessa inga tydliga 

indikatorer på att olycksfördelningen över veckan ser ut som den gör. Sedan finns det dem som är helt 

eller delvis bortom människans kontroll så som väderfenomen eller uppkomst av bränder (såvida dessa 

inte är anlagda). Grävs det tillräckligt djupt går det alldeles säkert att hitta orsaker och verkan till att 

olycksfördelningen sett ut som den gjort under perioden 2004-2012.   

I figur 7 i kapitel 2.4.1.5. Variationer över dygnet syns det att larmfrekvensen är som störst under 

mellan kl 07-01 och allra högst mellan kl 10-22. Hjälpbehovet i kommunen följer larmfrekvensen med 

motsvarande tider då behovet är som störst. I samband med det redan nämnda problemet med att 

upprätthålla numerärerna under dagtid för styrka 11-16 skapar detta en något motsägelsefull situation i 

kommunen. En situation som bygger på arbetsbördan för styrka 10 som får ta ett större ansvar än vad 



17 

 

som kanske är nödvändigt och sunt. Vid lägre numerärer klarar deltidsstyrkor av färre av sina 

förmågor fullt ut så som dessa är presenterade i figur 3 i kapitel 2.3. Dagens organisation. Exempelvis 

kan förmågan att rökdyka sjunka till B från A vid styrka 11,13,16. Vilket kommer kräva att styrka 10 

kommer att behöva användas som förstärkningsresurs fler gånger för att en insats skall kunna avslutas. 

Med rådande förhållanden får det antas att styrka 10 mer sällan, under dagtid, kan avbryta sin färd till 

skadeplatsen och återvända tillbaka till stationen och upprätthålla beredskapen i centralorten eftersom 

övriga styrkor vid framkomst inser att dem ensamt inte klarar av uppgiften.  

Att medelresponstiden är god i kommunen och att det politiskt uppsatta målet med hjälp till 

allmänheten uppnås i dagsläget har redan konstaterats. Vidare arbete i kommunen bör läggas på att 

finna orsaker till de i dagsläget 15 % insatser där responstiden var över 15 minuter. Vilka typer av 

olyckor som har medelresponstider över 15 minuter har redan konstaterats men där kan även finnas 

olyckstyper där det funnits tillfällen som har haft tragisk utgång på grund av lång tid till insats.  
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2.4.2 Olycksstatistik baserat på stationsområden 

Statistiken för de olika styrkorna är baserad på så kallade stations-/ operationsområden dit de olika 

styrkorna blir larmade. Dessa operationsområden kan ses i figur 8. 

 

Figur 8. Operationsområden, Halmstad Kommun. 

Område N100 tillhör i huvudsak station 100 i Halmstad, N140 tillhör Station 140 i Harplinge och så 

vidare. En vägsträckning (markerad i gult) eller ett område som exempelvis har namnet N1013 larmar 

både station 100 och 130 i Getinge till den sträckningen av E6:an, medan område N1312 larmar både 

station 130 och station 160 i Oskarström (bilden är inte uppdaterad sedan namnbyte på station 120 till 

station 160). Därutöver finns en del överlappande områden i samförstånd med de angränsande 

kommunerna, exempelvis N3013 larmar både styrkor från Falkenbergs kommun som station 130 i 

Getinge. Ett larm som ger dubbellarm bokförs i det operationsområde vars styrka är först på plats. 

Detta ger att från den 1:a januari fram till och med den 2:a oktober 2013 har Halmstad Räddningstjänst 

totalt haft 726 stycken insatser och fördelning mellan stationernas olika operationsområden kan ses i 

figur 9. 
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Figur 9. Mängd larm i antal och procent per station/styrka under 2013 

Det mest larmade stationsområdet med 75 % av insatserna är N100 i Halmstad med styrkorna 10 och 

11 (i statistikunderlaget framgår inte inbördes fördelning mellan styrka 10 och 11). Därefter följer 

N160 i Oskarström, N130 i Getinge, N170 och till sist N150 i Simlångsdalen samt N140 i Harplinge. 

Dessa siffror representerar de insatser där motsvarande station i respektive stationsområde är på plats 

först, mängden övriga insatser/uppdrag som förstärknings- eller täckningslarm ryms inte i dessa 

siffror. 

 Skillnaderna mellan olyckstyperna för de olika stationsområdena hittills under 2013 visas i tabell 6 

nedan. 

Tabell 6. De vanligaste olyckstyperna för de olika stationsområdena för perioden 2013-01-01–2013-10-02. 

Station Automatlarm Brand ej 

bygg. 

Brand i 

bygg. 

IVPA Trafikolycka Övriga Totalt 

N100 171 96 51 13 79 134 544 

N130 3 6 10 1 15 15 50 

N140 6 2 0 2 4 5 19 

N150 0 4 2 4 7 2 19 

N160 9 7 6 11 13 10 56 

N170 5 1 5 0 11 16 38 

Totalt 194 116 74 31 129 182 726 

 

Som exempel på stora skillnader mellan de olika stationsområdena vad gäller olyckstyper kan nämnas 

att Halmstad Heltid åker på 88 % av hela kommunens automatlarm. Vilket motsvarar 31 % av deras 

totala antal larm, i stort sett var tredje larm. Station 150 i Simlångsdalen har däremot inte haft ett enda 

automatlarm i år, vilket kan kopplas till den låga befolkningsmängden och etablerade företag i 

området. Medan station 160 i Oskarström står för ca 5 % av kommunens automatlarm, mest troligt på 

grund av större befolkningsmängd och fler etablerade företag än i övriga stationsområden. 

I avsaknad på stora mängder automatlarm i en del stationsområden är det noterbart att mängden 

trafikolyckor står för nästan 37 % av olyckorna i Simlångsdalen, 30 % i Getinge och 29 % för 

Räddningstjänst Väster. Motsvarande siffra för station 100 i Halmstad är endast 15 %, 23 % för station 

160 i Oskarström och 21 % för station 140 i Harplinge. Från dessa data kan slutsatserna dras att station 

130 med sin närhet till E6:an gör stor nytta i detta avseende då den täcker nästan 10 % av antalet 
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trafikolyckor i kommunen. Även om andelen trafikolyckor procentuellt sätt är större för station 150 än 

160 kan antagandet göras att Riksväg 26 som passerar igenom Oskarström är mer olycksdrabbad, och 

antagligen mer trafikerad, än Riksväg 25 som passerar igenom Simlångsdalen, med 13 olyckor kontra 

sju olyckor hittills i år. Det blir även tydligt att Räddningstjänst Väster har haft en viss avlastande 

funktion på station 100 inom vissa olyckstyper med dess geografiska operationsområde väster om 

Nissan. Det som inte framgår i siffrorna ovan är att styrka 17 ofta används om förstärkningsresurs till 

styrka 10, detta syns dock i insatsrapporterna för 2013. Totalt har styrka 17 registrerats 99 gånger i 

kolumnen för larmad station, vilket blir 61 insatser som försträkningsresurs i någon utsträckning. 

Även för styrka 14 i Harplinge finns ett mörkertal i siffrorna ovan då stationen registrerats totalt 34 

gånger under 2013, dels som förstärkningsresurs och dels som passande styrka vid längre insatser för 

styrka 10. Vad det verkar arbetar övriga styrkor, 13, 15 och 16 mer koncentrerat till sina 

stationsområden. Den siffra som kanske sticker ut allra mest är mängden IVPA som station 160 i 

Oskarström stått för, 11 stycken insatser motsvarar var tredje IVPA i kommunen och står för 20 % av 

stationens larm. Bara station 100 har fler med 13 insatser. Detta får återigen, utöver tillfälligheter, 

antas bero på befolkningsmängd i de berörda orterna kontra de övriga.  

Det är oklart hur larmfördelningen ser ut mellan styrka 10 och styrka 11 i stationsområde N100. 
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3. Halmstad kommuns framtid 
Det är inte bara Halmstad Räddningstjänst som står under översyn inför framtiden. Även kommunen 

som helhet och med avseende på bland annat etablering av bostadsområden, utveckligsorter och 

kommunikationer skall utredas och en ny översiktsplan skall fastställas. Detta arbete kallas för 

Halmstad 2030 och innebär att det gällande översiktsplanen, Översiktsplan 2000, skall ses över och 

revideras. Kommunen har arbetat fram en framtida översiktsplan kallad ”Halmstads fingrar – 

Framtidsbild 2030” och en alternativ översiktsplan kallad ”Fokus Kust” som skall ställas mot det så 

kallade nollalternativet ”ÖP2000”. Nollalternativet är den översiktplan som kommer gälla om inte 

kommunfullmäktige fastställer och antar den nya översiktsplanen Halmstads Fingrar eller Fokus Kust 

(Halmstad Kommun, Halmstad 2030, 2013).  

3.1. ÖP2000 – Nollalternativet 

Om inte en ny översiktsplan fastställs är det ÖP2000, en förenklad bild 

syns i figur 10, som kommer att fortsätta gälla vid framtida 

samhällsutveckling i Halmstad kommun. Denna översiktsplan har en 

tyngdpunkt och fokus på fortsatt exploatering av kusten. ÖP2000 anses ha 

otydliga prioriteringar vilket gör att den inte alltid kan följas till punkt och 

pricka. Det anses troligt att kusten riskerar att ”byggas igen” allt mer och 

samhällen som Tylösand-Frösakull, vid kusten, och Skedala, strax öster 

om centrum, växer ihop med Halmstad centralort till en sammanhängande 

stad. Det anses även troligt att spridd bebyggelse dyker upp på i områden 

som inte är planlagda för sådant. ÖP2000 ställer sig positiv till bebyggelse 

i samtliga tätorter med tillhörande glesbyggd i kommunen men pekar inte 

ut några utvecklingsorter. De områden som är utpekade som 

verksamhetsområden är redan i dagsläget ianspråktagande och därmed 

finns det ingen markberedskap för nya verksamhetsutövare. 

Detta alternativ får ur räddningstjänstens synpunkt ses som ett alternativ som innebär att vandra vidare 

i samma fotspår. Utan fokus på att utveckla tätorterna i inlandet får räddningstjänsten ingen hjälp att 

klara av problemen med bemanningen vid deltidsstyrkorna i de berörda områdena. Problemen kommer 

mest troligtvis kvarstå och hur dessa skall lösas kommer ensamt ligga hos räddningstjänst i stor 

utsträckning. 

3.2. Fokus kust 

Attraktionskraften i kommunen finns idag längs kustområdet 

därför är grunden i detta förslag att fokus skall ligga på att 

ytterligare utveckla och stärka kustens kvaliteter, en förenklad 

bild syns i figur 11. Framtida utbyggnad styrs för att särskilt 

värna om befintliga kvaliteter och behålla landskapets värden. 

Det gör att bebyggelse ej kommer sprids längs med kusten utan 

mer i en vinkelrät riktning mot den. Översiktsplanen har inget 

strategiskt fokus på inlandet och är restriktivt mot uppkomst av 

spridd bebyggelse på landsbygden samt i kommunens tätorter. 

Det starka fokuset på kusten medför alltså att möjligheter till 

utbyggnad av i de större orterna är begränsad. 

Alternativ Fokus kust får anses vara negativt ur 

räddningstjänstens synpunkt då ett flertal tätorter där det i 

Figur 10. En förenklad bild av ÖP2000 

Figur 11. En förenklad bild av Fokus kust 
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dagsläget finns närvaro och beredskap skulle bli negativt påverkade i det långa loppet. Framförallt då 

Harplinge och Simlångsdalen som i dagsläget redan har stora problem att hålla numerärerna uppe.  

3.3. Halmstads fingrar – Framtidsbild 2030 

Alternativ Halmstads fingrar, en förenklad bild syns i figur 12, står för 

en vision där kommunens framtida utbyggnadsstruktur bygger på ett 

flertal stråk längs med befintliga kommunikationsleder mellan 

centralorten och tätorter runt om i kommunen. I detta alternativ skall 

tätortsutveckling främjas och kollektivtrafik skall koncentras till dessa 

fingrar. Mellan fingrarna skall så kallade kilar av ”grönstruktur” 

införas som är avsedda som rekreationsområden eller dylikt. 

Kommunen skall medvetet arbeta med satsningar på inlandet för att 

stärka attraktionskraften i den delen av kommunen. Kusten skall 

fortsätta utvecklas, och Framtidsbild 2030 blir i det avseendet ett slags 

mellanting mellan ÖP2000 och Fokus Kust, där delar av kustpartiet 

kommer fredas från bebyggelse. 

Detta är det alternativ som räddningstjänsten i kommunen kraftigt, 

genom påtryckningar via Räddningsnämnden, borde verka för då det får anses troligt att det på sikt 

kommer lösa eller åtminstone underlätta många av bemanningsproblemen i organisationen. Det anses 

även troligt att det är denna översiktsplan som kommer antas och vara aktuell i kommunen. Förslaget 

syns i sin helhet i figur 13. 

 

Figur 13. Halmstadsfingrar - Framtidsplan 2030. De fem stråken/fingrarna är markerade i ljuslila och utveckligsorter 

markerade med gula prickar och ringar. Den orangea linjen är den tänka utsträckning av centralorten. 

Figur 12. En förenklad bild av Halmstads 

fingrar 
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Tanken är att det skall finnas fem tydliga stråk, se figur 13, med utgångspunkt i Halmstad som skall 

binda samman kommunen på ett effektivt sätt med avseende på kommunikationer. De fem stråken är: 

Norra kusten som sträcker sig mot Falkenbergs kommun, stråket längs E6:an i norrgående riktning, 

längs Nissans dalgång/riksväg 26, längs Fylleåns dalgång/riksväg 25 och längs södra kusten som 

sträcker sig mot Laholm kommun. Inom dessa stråk skall totalt tio orter, utöver centralorten, utses till 

så kallade utvecklingsorter där kommunen skall verka för att fler människor skall kunna bo kvar eller 

flytta dit. De tio orter som har utsetts till utvecklingsorter i kommunen är: Harplinge, Haverdal och 

Gulbrandstorp längs norra kusten, Getinge och Kvibille längs E6:an, Oskarström och Åled längs 

Nissans dalgång/riksväg 26, Simlångsdalen längs Fylleåns dalgång/riksväg 25 samt Trönninge och 

Eldsberga längs södra kusten och länsväg 117. Med dagens organisation i åtanke är detta mycket 

positivt ur räddningstjänstens synpunkt då samtliga orter där de är fysiskt närvarande är sådana som 

kommunen anser värda att satsa på i framtiden. Det är också positivt ur räddningstjänstens synpunkt 

att det längs fyra av dessa fem fingrar redan finns fysisk närvaro i någon utsträckning. Endast 

”lillfingret”, det södra stråket, saknar idag fysisk närvaro från räddningstjänstens sida.  

Vilka blir då de framtida förändringarna? Förhoppningarna är naturligtvis att dessa tio orter skall växa 

i befolkningsmängd samt att antalet arbetstillfällen på orterna skall öka. Skulle detta falla väl ut ser 

framtiden ljusare ut för räddningstjänsten i Halmstad kommun då underlaget för att anställa framförallt 

RIB:are ökar i någon mån. Det framgår dock inte i översiktsplanen vilken typ av befolkningsökning 

som förväntas under perioden fram till 2030. Med andra ord är det inte så sannolikt att denna satsning 

på utvecklingsorter kommer lösa räddningstjänstens problem i det korta perspektivet, alltså de närmsta 

två-tre åren. Utan denna satsning kanske kan få sin utdelning, i detta avseende, först om tio år eller 

ännu längre fram. Utöver utvecklingsorter finns det omfattande förslag på skadeavhjälpande projekt i 

kommunen. Det skall framförallt göras säkrar för cyklister genom omfattande utbyggnad av gång- och 

cykelbanor både i centralorten och ute i landsorterna. På så sätt skall cyklister och bilister skiljas åt i 

större mån och fler skall kunna ta sig till arbetet med cykel eller kollektivtrafik efter att först ha cyklat 

till en så kallad pendelnod. Det föreslås även att riksväg 26 skall byggas om till så kallad 2+1-väg eller 

mötesfri väg för att få bukt med de många trafikolyckorna och den allmänt låga trafiksäkerheten längs 

sträckan Halmstad - Oskarström. Det finns även en ambition att göra järnvägen Halmstad - Nässjö mer 

attraktiv för gods- och persontransport och på så sätt ytterligare avlasta riksväg 26 genom att fler 

interkommunala pendlare skulle ha möjlighet att välja detta alternativ istället. Dessa åtgärder i 

kombination med andra får antas ha positiv effekt med avseende på mängden trafikolyckor för både 

fotgängare, cyklister och bilister i dessa delar av kommunen. Det anses alltså troligt att behovet av 

räddningstjänst kommer sjunka med avseende på dessa olyckor i centralorten och längs riksväg 26 på 

längre sikt när åtgärderna är genomförda.   

3.4. Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen för Halmstad Kommun visar en förväntad ökning till 103000 innevånare inom 

20 år. Detta baseras på att turismen och turistsektorn, som redan idag sysselsätter många människor, 

kommer att fortsätta öka. Dessutom befinner sig Halmstad i en tillväxtregion med stor inflyttning och 

nyetablering av företag och verksamheter. Det är troligt att merparten av denna ökning på ca 10000 

personer kommer ske i centralorten. Det är nämligen det som skett med befolkningsökningen på 5000 

personer varav 4000 personer bosatt sig i just centralorten sedan år 2000 (Bilagor till 

Handlingsprogram Skydd mot olyckor, 2011). 
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4. Förslag till åtgärder 
Detta kapitel presenterar förslagen till framtida organisatoriska åtgärder för Räddningstjänsten 

Halmstad. Dessa är helt eller delvis utformade efter skalan Nödvändigt-Angeläget-Önskvärt. 

4.1. Utöka Styrka 10 till 1+8  

Tanken är att under åtminstone delar av dygnet kompensera för dålig bemanning i kranskårerna med 

ökad bemanning i jour vid huvudstationen. Denna utökning kan ske enligt tre olika alternativ. Där det 

första alternativet är, och som i dags läget är något av de facto, att låta styrka 17, med behållen 

arbetstid, istället ingå i styrka 10 och det hopslagna stationsområdet som bildas av N100 och N170. 

Styrka 17 kan fortfarande behålla sitt operationsområde väster om Nissan med bibehållna 

arbetsuppgifter under dagtid men kan istället användas som förstärkningsresurs över hela ytan. På så 

sätt fås en större möjlighet att utnyttja skärsläckaresystemet i bil 1160 vid bränder i byggnader än vad 

som kanske tidigare har varit möjlig, det innebär även att det finns fler ytterligare rökdykarpar som 

kan användas över hela ytan. Ett andra förslag är att utökningen med två brandmän sker mellan 07-22 

då larmfrekvensen är som högst, det skulle betyda ett tvåskiftssystem för denna personal med 

varannan vecka förmiddag och varannan vecka eftermiddag/kväll. Av rent praktiska skäl bör 

arbetstiden vara förlagd måndag-fredag trots att lördagar är en av dagarna med högst antal larm per 

dygn. Utökningen kan även i detta fall bestå av att styrka 17 uppgår i styrka 10 alternativt att styrka 17 

kvarstår men med tydligare och bredare arbetsuppgifter (se kapitel 4.3. Inrätta bemannad 

övningsanläggning) och utökningen till 1+8 sker med tillskott av enbart nyanställningar. Ett tredje och 

önskvärt alternativ är att utökningen till 1+8 bevaras över hela dygnet vilket skulle leda till mindre 

administrativt arbete vid införandet då grunden för detta arbetssätt med avseende på schema redan 

ligger fastställt i organisationen, men är naturligtvis även det mest kostsamma alternativet.  Att utöka 

styrka 10 till 1+8 från 1+6 blir en aggressiv lösning på problemen som finns i kommunen. Styrka 10 

kommer kunna lösa fler uppgifter samtidigt och kommer ensamt ha en längre uthållighet vid 

resurskrävande insatser exempelvis genom att ha fler rökdykarpar i jour. Det går dessutom att lösa 

flera av uppgifterna som utförs idag på ett säkrare och mer tidseffektivt sätt. Genom att under större 

delar av dygnet ha mer personal i jour minskar behovet att kalla in fridygnsledig personal samt att i 

mindre utsträckning förlita sig på personalen i beredskap. Det blir även lättare att upprätthålla alla 

specialförmågor som styrka 10 står för då dessa kunskaper kan fördelas över fler personer och ger dem 

större möjlighet att specialisera sig. Möjligheten att laborera med styrkeuppbyggnad och 

förstärkningsresurser till kranskårerna blir även den större, behovet att hålla ihop styrkan som 1+8 

anses alltså inte vara av största vikt. Med detta tankesätt kan det därmed oftare upprätthållas någon 

form av beredskap kvar i centralorten vid de tillfällen förstärkning behövs utanför dess 

operationsområde. Exempelvis behövs sällan nio personer i förstärkning för att klippa en bil den dagen 

en deltidskår saknar den förmågan. Här finns möjligheter att arbeta med flexibla larmplaner för att 

kunna behålla så stor beredskap som möjligt eller att, om det föredras, ”överbelasta” en insats för att 

snabbare klara av den. 

4.2. Utökning av Första insatsperson 

Utökning av Första insatsperson är i första hand tänkt för att inrätta beredskap i samtliga fem fingrarna 

enligt översiktsplan Halmstads Framtid. I dagsläget saknas beredskap i stråket längs norra kusten och 

längs södra kusten även om det finns närvaro i norr i och med räddningsvärnet i Harplinge. Det bör 

anses önskvärt från räddningstjänstens sida att säkerställa beredskap i dessa områden. Nuvarande 

tillgång på personal i Harplinge gör att styrka 14 i teorin är en styrkeledare kort från att rotera på tre 

styrkor där bemanningen är 1+4 och med exempelvis fem minuters anspänningstid. Ett alternativ till 

det är införa en mindre släckenhet i storleksordning 1+1 eller 1+2 vilket skulle underlätta 

bemanningsfrågan. Problemet med för få styrkeledare bör kunna lösas på samma sätt som vid styrka 
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17, alltså att använda sig av enhetsledare som komplement till dessa. Det bör däremot vara fullt 

möjligt, med tanke på det engagemang och tjänstvillighet som finns i värnet, att bland de 14 personer 

som totalt utgör räddningsvärnet idag att rekrytera tre-fyra personer till en Första insatsperson-enhet. 

Eller att åtminstone som i Simlångsdalen under dagtid rotera på två personer som Första insatsperson. 

I söder blir etableringen svårare då det saknas utbildad personal att rekrytera ur som redan är 

stationerad i området. Effekten från användningen av FIP som ensam resurs utan en uppbackande 

styrka direkt i närområdet är oklar. Skulle en FIP införas i söder blir den funktionen i första hand en 

förlängning av styrka 10 inom operationsområde N100 och N1020.  Att säkerställa beredskapen i 

söder får ses som ett insteg till en eventuell framtida utökad beredskap där. Om en FIP-enhet finns 

etablerad och det i framtiden uppstår behov för en större beredskap, på grund av omvärldsfaktorer, bör 

det vara tämligen enkelt att bygga vidare på FIP:en med en mindre släckenhet.  

Det bör även kraftigt övervägas att införa FIP vid samtliga deltidskårer utöver den redan etablerade i 

Simlångsdalen och de föreslagna i Harplinge och vid södra kusten. Det är i dessa områden som 

möjligheten finns att sänka tiden till insats, vilket bör göra stor skillnad för den övergripande 

medelresponstiden då 25 % av insatserna sker utanför operationsområde N100. Införande och 

användning av FIP är och har varit något av en trend vid många av Sveriges räddningstjänster de 

senaste åren. RäddSam F som består av samtliga kommuner i Jönköpings Län samt Ydre i 

Östergötlands Län var en av de första som införde Första insatsperson i sin verksamhet (RäddSam F, 

Skriftlig riskbedömning av FIP, 2005). I deras utredning från 2005 framgår att deras goda erfarenheter 

av införandet är många och att de farhågor som fanns inför införandet inte vara så allvarliga som 

befarat. Dessa farhågor utvärderas vid en av de tilltänkta deltidsstationerna under ett år 03/04 där 

bland annat känslan av att som ensam person känna sig otillräcklig och att ”försnacket” genom att åka 

samlat 1+4 ansågs som ej allvarliga risker. Under perioden för försöket inkom 136 insatsrapporter från 

FIP:en och bland dessa kunde det konstateras att bland de insatser med fullständig rapportering hade 

enheten anlänt före nästa styrka vid 80 tillfällen eller åtminstone 59 % av gångerna. Tidsvinsten var i 

medeltal 3 min 6 s, och vid 68 % av tillfällena var tidsvinsten minst två minuter. Vid 46 tillfällen 

anmälde FIP:en att den ensamt kunde klara av insatsen och därmed kunde övriga styrkor vända hemåt 

till stationen eller som vid 15 tillfällen inte ens lämna stationen. Samma rapport anger även att en 

kostnads/nyttoanalys på försöket i RäddSam F som gjordes av Karlstad Universitet angav att kvoten 

mellan nyttan och kostnaden åtminstone uppgår till 5 och kanske så högt som 12 vilket är mycket 

lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med små medel är det alltså möjligt att avsevärt 

förkorta medelresponstiden i framförallt kransorterna och därmed förbättra möjligheten till snabb hjälp 

för allmänheten i dessa områden.  

4.3. Inrätta bemannad övningsanläggning 

Att behovet för övning är stort för personalen i organisationen är de flesta överens om, men även att 

möjligheterna till detta är begränsade. Att tiden för övning är knapp beror på att den ofta inskränks på 

grund av att andra uppgifter också måste utföras, detta är ett organisatoriskt problem som behöver 

lösas på flera plan. Till dess att problemen är löst borde möjligheten att kunna öva riktig och med 

kvalité tittas över. Ett övningsfält bör inrättas där alla styrkor i kommunen skall kunna öva exempelvis 

rökdykning, losstagning, håltagning och användning av alternativa släckmetoder som skum, 

skärsläckare och dimspik med mera. Där bör även finnas möjlighet att samöva med andra styrkor och 

ledningsförmågor på storolyckor, styrkeuppbyggnad (optimal eller alternativ vid minskad bemanning 

hos någon styrka) eller samövning med övriga blåljusorganisationer i kommunen. Utmaningen med ett 

sådant övningsfält är troligtvis att hitta lämplig mark för ändamålet som kan upplåtas av kommunen åt 

räddningstjänsten. Problemet i stort och utmaningen med att hitta mark är en uppgift som bör hamna 

på ledningsgruppen vid räddningstjänsten i samförstånd med kommunens politiker.  
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För att möta problemet på ett bra sätt bör det avsättas personal som helhjärtat och på heltid kan ta sig 

an utbildning och utformning av övning samt överse och registrera övningar för att ge en möjlighet till 

uppföljning av resultaten. Uppgiften i stort bör kunna hanteras av en grupp erfarna brandmän som 

under dagtid ansvarar för utformning av övning för samtliga brandmän i förbundet. Tjänsten kan 

mycket väl kombineras med utryckningstjänst för dessa brandmän. Ett sådant system används i 

dagsläget vid Gästrike Räddningstjänst, där det under dagtid tisdag-torsdag och fredag samt kvällar 

måndag-onsdag finns 1+2 i jour som kompletteras med tre personer som ansvarar för 

övning/utbildning i förbundet. Där arbetstid på kvällstid är vigt åt att utbilda deltidskårerna i 

förbundet. Arbetet sker i nära samarbete med enheten för lärande av olyckor för att kunna göra 

övningar så verklighetsbaserade som möjligt samt få en god erfarenhetsåterkoppling. Vid samtal med 

Janne Hörbäck vid Gästrike Räddningstjänst, som är en av dem som jobbar med det här, konstateras 

det att det funkar bra. Det som nämns som negativt är att mycket tid går åt att agera passningsstyrka 

när heltiden skall öva samt att ännu mer tid skulle kunna läggas på att utveckla metodik och 

tillvägagångssätt än vad som är fallet idag. Dock har Gästrike två heltidsstationer och ingen tillgång 

till deltidare i varken Sandviken eller Gävle där heltidsstyrkorna är baserade (Gästrike 

Räddningstjänst, Handlingsprogram skydd mot olyckor, 2012). I Halmstad finns dock möjligheten att 

använda sig av styrka 11 för den typen av passning istället för att använda sig av personalen vid 

övningsanläggningen.  

Ett liknande system i Halmstad skulle rimligtvis kunna inrättas på två platser: väster om Nissan eller 

längs södra kusten. Vid placering väster om Nissan skulle styrka 17 kunna behålla beredskapen som 

den gör i dagsläget men med ändrade arbetsuppgifter i övrigt, dock bör den beslutade bemanningen 

om 1+2 införas fullständigt. Skulle det bli längs södra kusten, förslagsvis i anslutning till de framtida 

utvecklingsorterna Trönninge eller Eldsberga, skulle det behövs antingen en omdirigering av styrka 17 

till detta område alternativt att personal rekryteras till styrka 10 så att det därifrån kan lösgöras 

personal som är lämplig för uppdraget, med tanke på erfarenhet och pedagogik.  

4.4. Effektivisera fordonsparken och dess placering efter rådande 

förhållanden 

Ytterligare ett stort problem i Halmstad är den föråldrade fordonsparken. Av organisationens sju släck- 

och räddningsenheter är det fyra som redan idag är över smärtgränsen 20 år, av vilka tre är i aktivtjänst 

och den fjärde står i reserv. Där tillkommer en lastväxlare som är inne på sitt 20:e år samt en tankbil 

som är inne på sitt 41:a år. Inom en tio års period kommer ytterligare bland annat en släck- och 

räddningsenhet, en tankbil, en stegbil och dykbilen att ha passerat den önskvärda åldern på 20 år. Det 

är tydligt att utan högre anslag i budget till fordonsköp är den framtida situationen inte hållbar. Enligt 

Kristian Pettersson, Enhetschef Räddning RTJ Halmstad, finns det i dagens budget ca 6 miljoner SEK, 

anslaget för materialinköp är årligen ca 2,5 miljoner . Enbart att byta ut de fem släck- och 

räddningsenheter, så kallade BAS1:or, under samma period skulle enligt ramavtal med Autokaross 

kosta ca 4,5 miljon per enhet i grundutförande totalt alltså 22,5 miljoner. Då tillkommer kostnader för 

alternativa släcksystem, vinterdäck och utskjutsstegar med mera (MSB och Sveriges Kommuner och 

Landstings ramavtal för BAS-konceptet med Autokaross, 2012). Under samma period finns det 

tillgång till ungefär 30,5 miljoner, förutsatt att storleken på det årliga anslaget i budgeten kvarstår. Det 

ger att det återstår ca 8 miljon för att byta ut en lastväxlare, två tankbilar, stegbil, dykbilen, diverse 

mindre fordon (se bilaga D) samt övrig utrustning och lämnar inget eller litet utrymme för oförutsedda 

bortfall. Önskvärt under samma period är även att övningsfältet enligt kapitel 4.3. Inrätta bemannat 

övningsfält inrättas, vilket tillför en kostnad på ytterligare okänt antal miljoner. Utan en förändring av 

fordonsparken och hur den placeras kommer situationen att bli ohållbar då det inte finns tillräckligt 

med pengar för att komma ikapp föråldringstakten av fordonsparken.  
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Först och främst bör det fastställas vilka styrkor som skall ha förmågan att utföra losstagning vid 

trafikolyckor och ha rökdykningsförmåga vid brand. Förutom heltidsstyrkan är det nödvändigt att det 

finns ytterligare en styrka som kan agera reserv-/förstärkningsresurs vid flera samtidiga eller en 

enskild större olycka. Angeläget är att det finns ytterligare en styrka med dessa förmågor vilket ger 

totalt tre styrkor. Om detta fastställs bör antalet BAS1:or, som är bäst lämpade för ändamålet, att vara 

två eller tre i aktiv tjänst. Lämpligast enligt statistiken är station 130 som efter station 100 är den som 

har flest insatser vid trafikolyckor/bränder kombinerat med dess närhet till E6:an. Därefter bör 

förmågan tillfalla styrka 11 alternativt styrka 16. Övriga styrkor som skall ha en stor släckenhet kan 

istället använda sig av konceptet BAS4 som har färre fack för utrustning men en större vattentank, en 

slags kombinerad släck- och tankbil.  

Två stationer där det finns möjlighet att göra snabba förändringar är station 140 och 150. De befinner 

sig i operationsområden med relativt låg mängd larm som i kombination med det osäkra 

bemanningsläget inte motiverar dyra BAS1:or fullt ut. Vid station 150 i Simlångsdalen finns det 

möjlighet att helt frångå BAS1:an genom att ersätta den med en offensiv enhet av typen BAS5:a (det 

finns två typer av BAS5, den vanliga samt BAS5a som har en max tillåten totalvikt på 3,5 ton vilket 

gör att den kan framföras med B-körkort) och på så sätt bättre anpassa fordon efter den fastställda 

numerären 1+2. Det innebär att helt övergå till FIP-konceptet samt att komplettera med en offensiv 

enhet. Styrkeledare framför FIP-fordonet och en av brandmännen framför den offensiva enheten under 

ordinarie arbetstid samt har den i hemmet under beredskapstiden. Övrig personal tar sig till stationen 

och anländer till skadeplats med alternativt fordon därifrån, i dagsläget skulle det innebära släckbil 

1510 eller personbil 1560. Motsvarande koncept används med stor, enligt egen utsago, framgång vid 

Räddningstjänsten i Staffanstorp/Lomma (Staffanstorp kommun, Ivar Sjögren om Offensiv Enhet, 

2013). Station 140 har i dagsläget en släck- och räddningsenhet samt en mycket föråldrad tankbil. Att 

ersätta dessa två fordon med en BAS4:a är ett tänkvärt alternativ, där den dels kan användas i sitt 

operationsområde N140 som släckenhet, passningsstyrka i N100 samt som kombinerad ”liten” 

tankbil/förstärkningsresurs över hela kommunens yta. Bil 1410 som då blir överflödig kan ersätta 

någon av de föråldrade 1310 eller 1610 som antingen kan utgå eller kvarstå som reserv. Med dessa 

förändringar försvinner en släckbil och en tankbil ur ekvationen. 

 Alternativet till att införa en BAS4 vid station 140 är att även där gå över på FIP + offensiv enhet om 

en sådan beredskap kan uppnås. Vilket skulle ge bättre medelresponstid i stationsområde 140 men 

begränsa användningen av styrka 14 som passnings- eller försträkningsenhet. Det senare alternativet 

medger dock att två släckbilar och en tankbil kan utgå ur organisationen vilket på sikt förbättrar 

möjligheten till att behålla en modern fordonspark. Av större bilar kvarstår då fyra släckenheter vid 

styrka 10, 11, 13 och 16 samt ett fordon i reserv. Vilken typ av BAS-bil dessa skall vara beror på 

vilken förmåga det beslutas att de berörda styrkorna skall ha. Rent praktiskt bör fördelningen var 1:1 

BAS1 respektive BAS4 alternativt hålla fast vid BAS1-konceptet i hela kommunen, för att underlätta 

framtida utbyten av fordon, där nytt fordon placeras vid station 100 och det äldre flyttas ut till 

deltidskåren. Dessutom finns det tre vattenenheter (en tankbil samt två lastväxlare vid station 100) 

som rimligtvis bör kunna minskas till enbart två, förslagsvis till två lastväxlare vid huvudstationen 

(lastväxlare 1140 bör bytas omgående [Stefan Rane, ansvarig för materialinköp RTJ Halmstad]) . Som 

komplement till detta finns tankbil 1040 som kan placeras vid en deltidskår tills den är uttjänad och 

därefter kan utgå. Förslagsvis i Simlångsdalen för att säkerställa större tillgång till vatten vid en 

övergång till FIP + Offensivenhet. Det ger att inom de närmsta tio åren behöver en släckenhet, en 

lastväxlare och en stegbil ersättas, totalt tre ”större” fordon istället för åtta om nuvarande utbytesplan 

följs. Under samma period behöver nya fordon köpas in till station 140 och 150 enligt förslaget ovan 

samt ett övningsfält om möjligt etableras vilket troligtvis kommer kräva extra anslag för just det 
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ändamålet. Den totala summan av framtida inköp och rullande kostnad för att ersätta fordonsparken 

bör på detta sätt bli mycket mer hanterbar med nuvarande anslag. Alternativen ovan sammanfattas i 

tabell 7. 

Tabell 7. Nuvarande situation för släck- och räddningsenheter samt vattenenheter i Räddningstjänsten Halmstad och 

två alternativ till dagens situation med avseende på förflyttningar, inköp och utgående fordon. 

Station Nuvarande fordon Alternativ 1 Alternativ 2 

100 

 

(Styrka 17) 

1010 & 1110, 

 1040, 1140 & 1240 

1160 

1010, 1110 

Ny 1140 & 1240 

1160 

1010 & 1110 

Ny 1140 & 1240 

1160 

130 1310 1410 1410 

140 1410  

1440 

Ny BAS4:a 

 

FIP  + Ny Offensiv 

enhet 

 

150 

FIP  

1510 

FIP  + Ny Offensiv 

enhet 

1040 

FIP + Ny Offensiv 

enhet 

1040 

160 1610 1610 1610 

 

Utgår/ ersätts/reserv 

 

 

1910 1510, 1910, 1440, 

1140, 1310 
1510, 1910, 1440, 

1140, 1310 

 

Inköp 

- En BAS4:a 

En lastväxlare 

En offensiv enhet 

En lastväxlare 

Två offensiva enheter 

En FIP 

 

Utbytesplan 

Nuvarande (se bilaga 

C) 

1610-snarast möjligt, 

därefter nuvarande 

utbytesplan 

 

1610-snarast möjligt, 

därefter nuvarande 

utbytesplan 

 

  



31 

 

  



32 

 

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer problemområden som finns i Räddningstjänsten Halmstad diskuteras mer i 

detalj. Utifrån dessa och det som framgår i framförallt kapitel 2.3. Den operativa verksamhetens 

utformning, kapitel 2.4. Halmstad kommuns olycksstatistik och kapitel 3.3. Halmstads fingrar – 

Halmstad 2030, kommer detta kapitel presentera de slutsatser om de åtgärder som anses vara mest 

nödvändiga att införa för att motverkar eller kompenserar dessa inskränkningar i den operativa 

förmågan. Det kommer även ges förslag på fortsatt arbete som berör den framtida operativa förmågan. 

Som redan nämnts har kommunen svårigheter att uppehålla den enligt Handlingsprogrammet avsedda 

numerären i framförallt deltidskårerna och därmed har organisationen delvis en lägre operativ förmåga 

än vad som är avsett under delar av dygnet och året. Dessutom finns det stora problem att rekrytera ny 

personal i framförallt Simlångsdalen och Harplinge vilket har medfört att dagens förmåga i 

Simlångsdalen är begränsad och beredskap i Harplinge i viss mån otillräcklig. Problemet med dessa 

två orter är utpekat som en av nio utmaningar kommunen står inför, under nuvarande och kommande 

mandatperioder, i Handlingsprogram Skydd mot olyckor. Där står ”Det är av avgörande vikt för 

kommunens möjlighet att tillhandahålla räddningstjänst på dessa orter att dessa problem löses” och 

härleds till färre företag/förvaltningar finns kvar på orterna samt att de som finns kvar har svårare att 

släppa ifrån sig personal (Halmstad Kommun, Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-25). 

En annan utmaning som anges är möjligheten att kalla in personal vid kort varsel vid olyckor som 

kräver stora resurser. Istället förlitas på personal som redan är i jour eller beredskap vilket skulle 

urholka beredskapen och förmågan över delar av eller hela ytan när kraftsamling krävs i ett enskilt 

område eller en enskild olycka. Så som situationen är idag är alltså uthålligheten vid större olyckor 

begränsad med avseende på mängden personal som är tillgänglig (Halmstad Kommun, 

Handlingsprogram Skydd mot Olyckor, 2011-10-25).  

Den utmaning som benämnts oftast och där diskussionerna ofta hamnat under projektmötena, och som 

även den är utpekad i handlingsprogrammet, är att arbetsuppgifterna har ökat men tiden och mängden 

personal som skall utföra dem har varit den samma som förut. Genom ny lagstiftning har det tillförts 

uppdrag på den operativa verksamheten som tar tid från deras möjlighet att öva insats, vårda material 

och utrustning och därigenom upprätthålla beredskap för utryckning. Numer skall räddningspersonal 

även genomföra tillsyner, utbildning av andra och arbete med förebyggande arbetsuppgifter i en 

mycket större utsträckning än tidigare. Utöver det tillkommer ny teknik, exempelvis nya släcksystem 

som skärsläckare, och/eller förbättrad teknik där utbildning och övning med dessa tar avsevärt mycket 

längre tid. Attityden i räddningstjänsten har varit att alla skall kunna allting vilket medför att ännu mer 

tid för utbildning och övning skall avsättas för vart och ett av systemen som finns i organisationen. 

Tanken är naturligtvis tilltalande att vid sjukdom eller dylikt helt enkelt kunna plocka in en ersättare 

rakt av, men detta verkar svårt att upprätthålla med dagens arbetssituation för räddningspersonal. 

Diskussionen angående övning och utbildning i projektgruppen mynnar ofta ut i att det saknas 

förutsättningar i kommunen att genomföra utbildning och övning på rätt sätt, det finns ingen 

geografisk plats där den kan genomföras och styrningen samt uppföljning är undermålig. Under 

projektmötenas gång har det märkts att det finns en insikt att det måste till en attitydförändring i 

organisationen för att framtiden vad gäller utryckningsverksamhet kontra övriga arbetsuppgifter skall 

få en effektivare fördelning.  

Även styrkeledare vid deltidskårerna har uttryck sig angående utbildnings- och övningsmängden, där 

dem anser att det hela tiden förs till uppgifter och förmågor som skall lösas men att det sällan eller 

aldrig tas bort några. Det medför att även deltidskårerna känner en press att kunna utföra allt men där 

tiden för att effektivt ta till sig och upprätthålla kunskapen inte räcker till. Vid dessa tillfällen har 
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övriga projektmedlemmar påpekat att i framtiden behöver nödvändigtvis inte alla styrkor kunna allt, 

och det kanske rent av är omöjligt att ha en sådan organisation. Framförallt är det förmågan för 

deltidskårerna att kunna rökdyka på egen hand som ifrågasätts och därigenom frigöra övningstimmar 

för andra uppgifter och förmågor. Det gäller framförallt vid de styrkor som i dagsläget ändå inte kan 

upprätthålla tillräcklig numerärer för att genomföra rökdykning. Därigenom anses det att 

anställningskraven kan förändras och därigenom öppna upp för fler människor att söka sig till 

räddningstjänsten och ger möjlighet att återgå till den klassiska 1+4 konstellationen, men med 

avsaknad av rökdykarförmåga. En annan förmåga som ifrågasätts är behovet att utbilda deltidskårernas 

i tyngre klippverktyg som används vid svårare losstagningar vid trafikolyckor. Argumentet för detta är 

att mängden och tiden för förberedelserna är så pass påtaglig att en förstärkningsstyrka från station 100 

ändå skulle vara framme i god tid för att påbörja losstagning. Det farliga med plocka bort förmågor på 

kranskårerna är att dessa i så stor utsträckning som möjligt bör ersättas med centrala stödresurser för 

att kompensera den sänkta förmågan. En sådan lösning lägger i Halmstads fall en ännu större börda på 

den redan med förmågor nedtyngda styrka 10 som i dagsläget redan står för kemdykning, 

räddningsdykare, beskjutning av gasflaskor samt steg- och tankbilspersonal. Dessutom återkommer 

problemet med att det är under dagtid som bemanningen är svår att upprätthålla kombinerat med att 

det historiskt är då flest olyckor inträffar. 

Ett problem som uppstår vid en övergång till något nytt från något gammalt är att bestämma 

brytpunkten dem emellan. De flesta i organisationen är medvetna om att det kommer bli förändringar 

men vilka och framförallt när dessa sker är svårt att bestämma. Ett problem med det är att avgöra hur 

man skall bete sig fram tills planen är lagd. Skall inköpsansvarig hålla hårt i sina pengar eller skall den 

följa den rådande utbytesplanen som finns i dagsläget, och om det sker vad får det för konsekvenser i 

det långa loppet? Kan det bli ”felköp” som hindrar eller kraftigt förändrar en planerad ändring av 

förmågan vid en station eftersom att det redan finns ett nyinköpt fordon där. Men även om det beslutas 

imorgon hur planen för den framtida förmågan skall se ut kommer inte förändringen ske över en natt. 

Det finns helt enkelt inte pengar till att imorgon köpa in nya bilar till station 140 och 150 enligt 

förslagen ovan samt som önskvärt är ersätta 1310 och 1610 (även om en förflyttning av 1410 skjuter 

upp föryngringen av en av dessa med nio år) och lastväxlare 1140. Förändringarna kommer därmed 

tvingas att ske över tid och hur skall perioden fram till dess hanteras med avseende på vilken förmåga 

en styrka och organisationen i stort anses ha. Som exempel om det beslutas att Simlångsdalen skall i 

framtiden bestå av FIP + en offensiv enhet men det prioriteras att föryngra släck- och tankbilar i den 

övriga organisationen först. Ett sådant alternativ skulle skjuta upp en omorganisation i Simlångsdalen 

långt fram i tiden, samtidigt som den gamla utrustningen kvarstår. Vilken förmåga skall det då 

bedömas att styrka 15 faktiskt har?  

En annan frågeställning som tagit form under arbetets gång är vem/vad det är som egentligen skall 

bestämma räddningstjänstens förmåga. Är det politikerna via räddningsnämnden eller är det 

räddningstjänsten själva. Att det är politikerna som beställer den är inget konstigt men deras krav 

behöver vara tydligare. Är det mängden pengar som kan avsättas som skall styra eller är det den 

faktiska tillgången på personal och lokala förutsättningar och vilken förmåga det är möjligt att skapa 

utifrån det som skall bestämma förmågan?. Alltså att det från politikernas håll bestämmas att en 

budget med X miljoner finns tillgänglig och därur skall en förmåga skapas och upprätthållas.  

Alternativet är att under rådande tillgång till personal på de olika orterna kan följande förmåga skapas. 

Den kommer kosta Y miljoner och kommer inte vara likvärdig för alla orter, men för att klara av en 

likvärdig förmåga skulle kostnaden behöva stiga avsevärt. Det sistnämnda kan anses vara det som bör 

vara styrande för beställning av räddningstjänstens förmåga men kan vara svår att uppnå Till det skall 

läggas en i mångas tycke luddigt formulerad lagtext där det i LSO 1 kap 1§ står ” Bestämmelserna i 
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denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med 

hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor” samt i dess 3§ 

” Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”. Frågan är ju vad som är likvärdigt och vad som är 

tillfredsställande skydd för allmänheten, därtill skall detta utföras inom godtagbar tid och genomföras 

på ett effektivt sätt. Naturligtvis har den som skrivit lagen insett att samma krav inte kan ställas på ett 

glesbefolkat område som ett tätbefolkat men känslan när lagtexten läses är att det är ”frihet under 

ansvar” som gäller. I Halmstads fall har det tolkats som att 15 minuter är godtagbar tid för att påbörja 

räddningsinsats och detta skall uppnås av räddningstjänsten vid 85 % av tillfällena men utöver det 

finns det inga styrande parametrar om hur och med vilket resultat detta skall uppnås.  I 

Grannförbundet Räddningstjänsten Väst har den godtagbara tiden fastställts som ”Vid 

normalberedskap skall 85 % av hushållen nås inom 10 minuter” och detta har säkerställts genom 

användning av FIP vid samtliga styrkor i förbundet (Handlingsprogram RTJ Väst, Räddningstjänstens 

förmåga, 2013).  Att två så geografiskt nära varandra räddningstjänster har så pass skilda tolkningar 

och lösningar är säkert inte ovanligt i resten av landet. Halmstads förmåga skall vara placerad utefter 

var olyckor förväntas hända medan Räddningstjänsten Väst har valt att upprätta sin förmåga utefter 

var flest människor har sina bostäder. Vad som är rätt och vad som är fel är svårt att svara på. 

5.1. Slutsatser 

Under projektets gång har tre ledord ofta nämnts för att sätta en etikett på behovet av en lösning till ett 

problem: nödvändigt, angeläget och önskvärt. Vilka av åtgärderna ovan kan då anses nödvändigt och 

därmed anses vara sådana som bör införas så snart som möjligt?  

 Att styrka 17 bör användas över hela ytan enligt ett av två följande förslag: genom att låta den 

uppgå i styrka 10 alternativt att styrka 17 utöver utryckningstjänst skall ansvara för övning och 

utbildning av alla räddningspersonal i kommunen.  

Genom att utöka operationsområdet för styrka 17 tillförs ytterligare en förmåga vid framförallt brand i 

byggnad i och med skärsläckarmöjlighet, dessutom tillförs ytterligare ett rökdykarpar vid denna 

olyckstyp. I övrigt skulle en sådan åtgärd ge fler möjligheter att kompensera för minskad bemanning 

under dagtid vid deltidsstationerna. Genom att ha tillgång till skärsläckare vid fler bränder i byggnader 

finns även möjligheten att vid fler tillfällen släcka bränder utan att aktivt behöva rökdyka. Detta får ses 

som ett bra komplement till utvändig släckning eller användning av dimspik som ofta är fallet idag när 

förmågan att rökdyka saknas. Att kunna komplettera deltidskårerna med en skärsläckarenhet kan bara 

ses som positivt.  

 

 Övningsfält skall inrättas, förslagsvis enligt samma modell som Gästrike Räddningstjänst. 

Antingen genom nyetablering i söder eller mer centralt. Personal kan tillföras genom 

nyanställningar alternativt baseras på personalen i styrka 17. 

Att inrätta ett övningsfält kommer att innebära många fördelar för all räddningspersonal som ges 

möjlighet att utnyttja det. Framförallt i en tid då hela organisationen står och väntar på svaret på den 

stora frågan: Den framtida operativa förmågan. Under tiden som det svaret arbetas fram så långt det är 

möjligt finns det inga negativa aspekter av att ha ett ordentligt övningsfält med tillhörande personal 

som är vigda åt uppgiften övning och utbildning. Går det att kombinera med utryckningstjänst är det 

ett stort plus, antingen genom att beredskap upprättas där den idag saknas eller att styrka 17 får 

tydligare och för organisationen viktiga arbetsuppgifter. När beslut om den framtida organisationen 



35 

 

har beslutats och verkställts finns det möjlighet för samtliga inblandade att öva på nya eller förändrade 

arbetsuppgifter, tillvägagångssätt och styrkeuppbyggnader.  

 Utöka användningen av Första insatsperson vid deltidskårerna. 

Likt RäddSam F gjorde finns möjligheten för Halmstad att utvärdera den FIP-enhet som i dagsläget är 

stationerad i Simlångsdalen. Det statistiska underlaget kommer inte vara i närheten av lika omfattande 

i det här fallet (136 insatser under försöksåret i Norrahammar (RäddSam F, Skriftlig riskbedömning av 

FIP, 2005) mot ca 20 under ett år i Simlångsdalen (se kapitel 2.4.2. Olycksstatistik baserat på 

stationsområde)) men bör kunna ge en fingervisning om hur det fungerat. 

 Att användningen av FIP är så pass kostnadseffektivt och att tidsvinsten vid insatser är så pass stor är 

generellt sett de två största argumenten för införandet. Men det kan även ses som ett led i att 

effektivisera fordonsparken efter förutsättningar i kommunen, en FIP ihop med en offensiv enhet eller 

mindre släckenhet är billigare än att köpa in än BAS1/4:or till samtliga deltidsstyrkor.  

Frågetecken sätts för att etablera Första insatspersoner i områden som tidigare saknat närvaro av 

räddningstjänst och där det ej går att basera på en redan etablerad beredskap. Det är exempelvis oklart 

hur stort tidsvinsten mellan en FIP längs södra kusten och förstärkning från station 100 skulle bli. Kan 

tidsvinsten bli för stor? Kan det som FIP att vara ensam allt för länge i längden öka på känslan av att 

vara otillräcklig, så att tidsvinsten (alltså en medeltidsvinst som är långt större än 3 minuter) istället 

blir en belastning för personalen? Kan så även bli fallet om FIP införs vid Halmstad Deltid? Om en 

situation skulle uppstå där de inte befinner sig vid stationen? Med tanke på den långa 

anspänningstiden för deltiden i centralorten i kombination med att FIP:en kan åka direkt uppstår en 

möjlighet att en medeltidsvinst som är långt över 3 minuter uppnås. Sen är frågan om befälet/FIP:en 

då behöver ta sig till stationen vid passningslarm utan kan kvarvara i hemmet eller på arbetet.  

 Minska antalet släck- och räddningsenheter samt tankbilar i organisationen 

I dagsläget finns det för många fordon av dessa typer vilket tydligt syns i fordonsparken där 

föråldringstakten har varit mycket högre än vad anslagen för föryngring har varit. Istället för att 

avveckla deltidskårer eller genomföra besparingar på andra områden bör det ske en omorganisering av 

fordonen ute på främst deltidskårerna men även bland förstärkningsresurserna vid station 100. I 

kombination med FIP kan det istället införas mindre släckenheter eller offensiva enheter vid först och 

främst station 140 och 150. Finns behovet att ha två tankbilar och två lastväxlare i en kommun? Därtill 

har det under projektmötena dykt upp tankar om att delvis övergå till BAS4:or istället för BAS1:or 

som har en lägre uthållighet vid framförallt bränder med avseende på vatten- och skummängd. I rena 

volymer har vattentanken till de lastväxlare som finns i Halmstad idag inte avsevärt mycket högre 

kapacitet än en BAS4 har. Finns det då verkligen ett behov av att behålla flera vattenenheter i 

kommunen? Att fasa ut den 41 år gamla 1440 bör ses som nödvändigt. Att inom 1-2 år byta ut den 

idag 20 år gamla lastväxlaren 1140 samt låta tankbil 1040 leva ut sina år som redan nämnts i 

exempelvis Simlångsdalen. På så vis behålls två lastväxlare i organisationen, vilket borde vara 

tillräckligt för de flesta typer av insatser, och det underlättar föryngringsarbetet.  

5.2. Fortsatt arbete 

Frågor för framtiden blir inte färre men det finns lösningar att begrunda över om de är tillämpbara i 

den egna organisationen där andra gjort grovarbetet som sedan kan det appliceras efter ens egna 

förutsättningar. Exempelvis FIP-konceptet är det bra i alla lägen? Att det fungerar väl vid redan 

etablerade styrkor verkar det finns gott om exempel på men de övriga arbetssituationerna som nämnts 

ovan, vad blir konsekvenserna och effekten av dessa? Att införa det som ensam enhet eller vid en 
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deltidsstyrka i centrum eller annan motsvarande station där anspänningstiden för nästa enhet är 

avsevärt längre än normalfallet 5 minuter, vad betyder det för effekten av FIP?  

Varför har vissa typer av olyckor avsevärt längre medelresponstid än andra? Att räddningsdykare även 

används över kommungränserna är en av anledningarna för olyckstypen drunkning/tillbud. Men de 

andra olyckstyper med höga medelresponstider som nämns i kapitel 2.4.1. Olycksstatistik för hela 

kommunen vilka lärdomar för den framtida operativa förmågan finns i det statistikunderlaget?. Att 

identifiera vilka dessa insatser var och bakomliggande orsaker kan vara viktiga lärdomar för den 

framtida operativa förmågan för att även i fortsättningen klara av det uppsatta målet för 

räddningstjänst i kommunen. 

Vidare bör det finnas fler fördelar att hitta inom samarbetet RäddSam Halland. Gemensamt 

övningsfält är ett alternativt till det som nämnts ovan, en nackdel där är att den geografiska 

placeringen kommer att drabba någon medlemskommun negativt gentemot om de bygger ett eget 

övningsfält. Vidare bör det undersökas hur många höjd- och vattenenheter som är befogat att använda 

över hela ytan, syftet är att på så sätt spara in på den typen av fordon för samtliga medlemmar i 

samarbetet. Till en sådan fråga, och många andra med den, finns den av MSB framtagna programvaran 

ROPA (Respons, Optimering, Planering, Analys) som kan beräkna körtider, täckningsgrad och tid för 

styrkeuppbyggnad. Tillsammans med statistikunderlag och gemensamma erfarenheter kan uppgifterna 

från en sådan programvara vara till stor nytta vid en omstrukturering. Det är dels intressant för att titta 

på den egna organisationen men även RäddSam Halland i stort för att kunna genomföra optimeringar 

av placering av fordon och specialenheter.  
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Bilaga A – Utredningsuppdraget  

Utredningsuppdrag: 

”Underlag för att forma den framtida operativa organisationen” 

Bakgrund 

De senaste åren har förutsättningarna för att bemanna räddningsstyrkorna i kransorterna blivit allt 

svårare. Samtidigt har kraven stigit. Som exempel kan nämnas kravet på körkort för tunga fordon.  

Kvinnor är en resurs som ibland finns men som ofta har svårt att klara av de fysiska krav som ställs för 

att få lov att rökdyka. 

De arbetsgivare som finns kvar på orterna får dra ett allt tyngre lass när andra företag lägger ner eller 

försvinner från orten. 

Även diskussioner om hur fordonsparken vid huvudstationen skall se ut har varit föremål för 

diskussioner under ett antal år. 

Utredningens syfte, det skall betonas, är inte att sträva efter mindre styrkor ur besparingssynpunkt utan 

att lösa de uppgifter som rimligen kan ställas på räddningstjänst en. 
 

Mål 

Ta fram ett underlag med tydliga uppdrag (förmågor) och förutsättningar att bygga en ny operativ 

organisation såväl personellt som materiellt. Resultatet skall redovisa alternativa metoder som kan  

öka flexibilitet och minska bemanning. 

Skapa en handlingsberedskap med flexibilitet för framtida förändrade förutsättningar avseende främst 

rekryteringsmöjligheter. 

Underlaget skall medge att organisationen bygger en organisation som är flexibel ur såväl bemannings 

som placeringssynpunkt. 

Se över hela yttre operativa organisationen. Inte bara deltidskårerna. 

Risk och konsekvensbeskrivning av redovisade förslag ur arbetsmiljösynpunkt  
 

Utredningsuppdrag 

1. Utifrån den i handlingsprogrammet angivna förmågan föreslå hur denna skall kunna lösas 

med, åtminstone under delar av dygnet, lägre bemanning än 1+4.  

2. Redovisa alternativa metoder och tekniker. Föreslå, mot bakgrund av tillgänglig statistik och 

erfarenhet, var specialresurser skall finnas för att utnyttjas optimalt. 

3. Om inte alla förmågorna i handlingsprogrammet går att lösa, föreslå 

formulering/omformulering inför nästa handlingsprogram. Flera samverkande styrkor som 

larmas samtidigt kan vara ett alternativ. 

4. Ta fram förslag, till hur förmågan att bygga upp styrkor för att skapa uthållighet vid en större 

händelse skall uppnås, är en delredovisning. 

5. Utredningen skall också lägga förslag på vad som kan underlätta rekrytering genom de val av 

metoder, teknik och fordon man redovisar. 

6. Lämna förslag på hur mycket övningstid och frekvens på denna som åtgår för att upprätthålla 

olika förmågor alt ha tillräcklig färdighet på olika metoder. 

7. Underlaget skall kunna ligga till grund för ett beslut om en framtida operativ organisations 

utrustning av seende teknik, fordon och minimibemanning. 

Ramar 

 Utredningen skall inte överväga de politiskt beslutade förmågorna som t ex vattendykning 

eller HILL. 
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 Utredningen skall öppna upp för möjligheten att om bemanning över tiden inte kan ske enligt 

dagens beslutade numerär, fler mindre enheter kan inrättas i delar av kommunen som idag inte 

har någon lokal räddningstjänstberedskap. 
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Bilaga B – Intern fordonslista för Räddningstjänsten Halmstad 

Rakel nr Fordonstyp Årsmodell 

1240 Lastväxlare 2004 

1130 Hävare 2009 

1650 Jeep 1979 

1110 Släck o Rä.bil 2005 

1150 Bandvagn 1980 

1160 Liten Enhet 2009 

 

Personbil (Passat) 2010 

1040 Tankbil 1997 

1030 Stegbil 2000 

1060 Dykbil 2001 

1560 FIP Simlångsdalen 2007 

 

Truck 

 

 

Terränghjuling 6x6 2008 

 

Personbil (Passat) 2010 

1660 Personbil Volvo 850 (IVPA/FIP) 1997 

1910 Släck o Rä.bil reserv 1983 

1410 Släck o Rä.bil 2002 

1310 Släck o Rä.bil 1991 

1140 Lastväxlare 1993 

1980 Ledningfordon reserv 2005 

1510 Släck o Rä.bil 1986 

1070 Transportbil   (Verkstad) 2013 

1180 Ledningsfordon BIB  2011 

 

Transportbil (extern) 2007 

1010 Släck o Rä.bil 2009 

1440 Tankbil 1972 
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1610 Släck o Rä.bil 1991 

1170 Minibuss 2014 

 

Vatten/Skumenhet 

 1050 Jeep 1978 

   
   1360 Personbil (Passat IVPA tillf. Getinge) 2001 

   1080 Ledningsfordon IL 2004 
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Bilaga C – Beskrivning av förväntade förmågor 

Beskrivning av styrkors insatsförmåga vid uppgifterna enligt figur 3 i kapitel 2.3. ovan. 

 

Automatiskt brandlarm 

Identifikation och lokalisering av utrymme var larm från, till räddningstjänsten ansluten, 

automatlarmanläggning larmat. 

I händelse av brand släcka eller begränsa branden till dess förstärkning anländer. Normalt 

inom 30 minuter. 

 

Rökdykarinsats 

Rökdykargrupp med säker tillgång till vatten tränger in i tät brandrök för att rädda liv eller 

släcka brand. Insatsen skall ledas av en räddningsledare. 

Beroende på värme och arbetsbelastning är uthålligheten för en rökdykargrupp mellan 20 och 

40 minuter. 

Därefter krävs avlösning från annan förstärkande styrka. 

 

Lägenhetsbrand hus lägre än 11 m. 

Genomföra livräddning från fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänstens bärbara 

stegutrustning och/eller dämpa/begränsa/släcka brand i en avgränsad bostadslägenhet utan att 

använda metoden rökdykning. 

Vid utvecklad brand förstärks ofta med ytterligare en styrka. 

FIP-enhet har normalt endast förmåga att initiera utrymning och att dämpa en brand och 

förbereda för förstärkande styrkas insats. 

 

Lägenhetsbrand hus högre än 11 m. 

Genomföra livräddning från fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänstens maskinella 

stegutrustning och/eller dämpa/begränsa/släcka brand i en avgränsad bostadslägenhet utan att 

använda metoden rökdykning. 

Vid utvecklad brand förstärks ofta med ytterligare en styrka. 

FIP-enhet har normalt endast förmåga att initiera utrymning och att dämpa en brand och 

förbereda för förstärkande styrkas insats. 

 

Begränsning av industribrand 

Genom utnyttjande av inbyggda passiva och aktiva brandtekniska installationer begränsa 

branden till den brandcell där branden startade. 

Genom medhavd utrustning förstärka effekterna av de brandtekniska installationerna. 

Syftet är att begränsa branden till dess att, och förbereda för fortsatt angrepp när, förstärkning 

med ytterligare resurser anländer. 

FIP-enhet klarar ej att förstärka effekterna av de brandtekniska installationerna. 

 

Begränsning av brand i lantgårdsbyggnad. 

Initiera/biträda/genomföra livräddning av djur. 

Genom utnyttjande av inbyggda passiva och aktiva brandtekniska installationer begränsa 

branden till den brandcell där branden startade. 

Genom medhavd utrustning förstärka effekterna av de brandtekniska installationerna. 

Syftet är att rädda de ekonomiska värdena av en djurbesättning samt att begränsa branden till 

dess att förstärkning med ytterligare resurser anländer. Normalt inom max 30 minuter. 

FIP-enhet klarar endast att initiera utrymning, och ej att förstärka effekterna av de 

brandtekniska installationerna. 

61 
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Första insats skogsbrand 

Lokalisera branden och skapa en uppfattning om dess omfattning och vilka ytterligare 

resurser som krävs. Påbörja en begränsande insats i den mest hotade riktningen. 

Syftet är att begränsa, eller försvåra spridningen av, branden samt att bedöma var 

tillkommande resurser skall sättas in. 

Ytterligare resurser bedöms normalt anlända inom max 30 minuter. 

FIP-enhet klarar ej begränsande insats. 

 

Spillbrand upp till 300 m2 

Släckning alternativt kontroll av brand i en utrunnen brandfarlig vätska med en yta upp till 

300m2. Vid insatsen skall hänsyn tas för att begränsa skador på miljön. 

Resurser i form av materiel och släckmedel skall räcka för släckning/hantering av en 

spillbrand av denna storlek. 

 

Bilbrand 

Släckning av branden alternativt skydd av hotade värden. 

En styrka klarar en till två fordon av personbils storlek. 

 

Första insats trafikolycka 

Säkra olycksplatsen mot ytterligare olyckor genom varningsskyltning, uppställning av 

buffertfordon o dyl. Första hjälpen insats i syfte att stabilisera livsuppehållande funktioner och 

begränsa lidande för de skadade. 

En styrka klarar 2-3 skadade. 

FIP-enhet klarar ej uppställning av buffertfordon och kan endast hantera en skadad utan hjälp 

av allmänhet. 

 

Losstagning av fastklämd (1-2 pers) 

Säkra olycksplatsen mot ytterligare olyckor genom varningsskyltning, uppställning av 

buffertfordon, skumtäckning o dyl. 

Första hjälpen insats i syfte att stabilisera de skadades livsuppehållande funktioner och 

begränsa lidande. 

Med hjälp av specialutrustning frilägga fastklämda så att sjukvårdskedjan kan ta över. 

Målet är att minst 80 % av olycksoffer med livshotande skador skall vara omhändertagna på 

lasarett inom 60 minuter från upptäckt av händelse. 

 

Flyg/Järnvägsolycka 

Säkring av olycksplats genom t ex trafikstopp, skyddsjordning, släckning av brand, 

stabilisering, avspärrning eller på annat sätt tillse att ingen ytterligare skada inträffar. 

Skapa tillgänglighet för att kunna utföra sjukvård samt losstagning av fastklämda 

Transport av skadade till farbar väg. 

 

Rasolycka 

Säkra olycksplatsen för att inte ytterligare skador skall inträffa. Skapa tillgänglighet för att 

kunna utföra sjukvård samt losstagning av fastklämda alternativt friläggning av under 

rasmassor begravda. 

Rasolycka med en till två drabbade i ett ras med förhållandevis begränsad omfattning hanteras 

oftast utan ytterligare hjälp av andra resurser. 

 

Första insats mot farliga ämnen 
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Säkra att inte ytterligare skador skall inträffa genom att undsätta liv i direkt fara, varna, spärra 

av, utrymma/inrymma, identifiera ämne, informera, begränsa utflöde/avgasning, utföra första 

hjälpen. 

Identifiera behov av ytterligare resurser och förbereda för insats av förstärkande styrka. 

Insatsen omfattar inte kemdykning. 

FIP-enhet kan utföra normalt utföra många eller valda delar av åtgärderna men är begränsad 

av att vara ensam. 

 

 

Kemdykning 

Inträngande i område där luftföroreningar sprids okontrollerat eller i område med syrebrist 

för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier eller liknande, klädd i särskilda kläder som 

används vid kemdykning och med andningsapparat på. 

Beroende på arbetsbelastning är uthålligheten för en kemdykargrupp mellan 10 och 40 

minuter. 

Därefter krävs avlösning från annan förstärkande styrka. 

 

Ytlivräddning 

Räddning av nödställd i vatten där position är säkerställd och där den nödställde befinner sig 

på eller strax under ytan. 

FIP-enhet kan endast bevaka position och utföra hjälpinsatser med utrustning från land. 

Vattendykning 

 

Räddning av nödställd i vatten där position inte alltid är säkerställd och där den nödställde kan 

befinna sig på djup ned till 40 m. 

Efterforskning av försvunnen person till dess att hopp om liv inte längre finns. 

Åtgärder som för genomförande av räddningstjänst behöver utföras under vattenytan. 

 

Oskadliggöra gasflaskor 

Genom beskjutning av brandpåverkad gasflaska oskadliggöra denna så att inte flaskexplosion 

senare inträffar. 
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Bilaga D – Utbytesplan för fordon 

Bil     Årsmodell 

1440 142 Tankbil 1972 

1050 112 Jeep 1978 

1650 122 Jeep 1979 

  

Släck o Rä.bil (Reserv) 1983 

1510 151 Släck o Rä.bil 1986 

1340 132 Tankbil (Såld) 1987 

1310 131 Släck o Rä.bil 1991 

1610 121 Släck o Rä.bil 1991 

1140 104 Lastväxlare 1993 

1040 102 Tankbil 1997 

1030 103 Stegbil 2000 

1060 114 Dykbil 2001 

1170 116 Minibuss 2001 

1410 141 Släck o Rä.bil 2002 

1240 108 Lastväxlare 2004 

1080 105 IL-bil 2004 

1110 111 Släck o Rä.bil 2005 

1180 115 BIB-jourbil 2005 

1070 113 Transportbil 2007 

  

Terränghjuling 6x6 2008 

1130 

 

Hävare 2009 

1160 RÄV Liten Enhet 2009 

1010 101 Släck o Rä.bil 2009 

1150 192 Bandvagn 
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Bilaga E – Olycksstatistik, hela riket 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

12% 

17% 

16% 35% 

20% 

Olycksfördelning i Riket 

Brand i byggnad 

Brand ej i byggnad 

Trafikolycka 

Automatlarm ej 
brand/gas 

Övrigt 

7676 

6264 6490 

7825 
8149 8179 

8713 8555 

7336 7299 
6816 

7828 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antal larm per månad i Riket 


