
EXAMENSARBETE

Utredning av täckningsgrad vid alternativ
placering av brandstationer i Luleå

kommun
En GIS-analys av responstid

Johannes Nordberg
2013

Brandingenjörsexamen
Brandingenjör

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

 

 

Titel: Utredning av täckningsgrad vid alternativ placering av brandstationer i Luleå kommun 

Title: Investigation of coverage at alternative location of fire station in Luleå municipality 

Författare: Johannes Nordberg 

Handledare: Daniel Olsson 

Extern handledare: Ronnie Lindberg 

Brandingenjörsprogrammet 2013 

Nyckelord: Alternativ brandstationsplacering, GIS-analys täckningsgrad, körtidsanalys räddningstjänst, 

responstid 

Keywords: Alternative fire station location, GIS-analysis coverage, run-time analysis fire department, 

response time





 Förord    

I 
 

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som avslutar tre och ett halvt års studier på 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är 

utfört under hösten 2013 på uppdrag av räddningstjänsten i Luleå. 

Vill börja med att tacka Patrik Bylin på räddningstjänsten i Luleå för att jag har fått möjligheten och 

förtroendet att utföra detta arbete. Jag vill även rikta ett extra stort tack till mina handledare Daniel 

Olsson och Ronnie Lindberg som med sitt engagemang hjälpt mig genom detta arbete med goda 

kunskaper och råd. 

Tack till Anders Bylund, Stefan Larsson och alla ni andra på stadsbyggnadskontoret som hjälpt till i detta 

arbete. Ett extra stort tack till Anna Lindh Wikblad och Jimmy Rova på stadsbyggnadskontoret i Luleå 

som ständigt bidragit med värdefulla kunskaper. 

Slutligen vill jag även rikta ett tack till alla ni andra som på ett och annat sätt varit med och bidragit till 

detta arbete. 

 

Johannes Nordberg, Luleå den 25 november 

  



 Sammanfattning    

II 
 

Sammanfattning 
I dagsläget har räddningstjänsten i Luleå kommun brandstationer i Luleå centrum, Gammelstad och 

Råneå som ska kunna undsätta cirka 75 000 invånare på 2110 kvadratkilometer stor yta. Inom en snar 

framtid behöver investeringar utföras, antingen i form av en ny brandstation, eller genom en 

upprustning av den befintliga i Luleå centrum. Samtidigt står verksamheten inför nya utmaningar då 

kommunen har tagit fram ett arbetsunderlag, Vision Luleå 2050, för befolkningstillväxt och utveckling. 

Därför har räddningstjänsten i Luleå, på uppdrag av räddningsnämnden, påbörjat en arbetsprocess som 

ska utreda framtida brandstationsplacering i Luleå kommun. I denna studie belyses frågan med avseende 

på responstid och täckningsgrad. I dagsläget är det endast stationen i Råneå som definitivt ska vara kvar 

på sin nuvarande plats. Syftet med studien är därför att undersöka hur olika alternativ påverkar 

täckningsgraden samt om det går att uppnå en minst lika god förmåga som i dagsläget. 

Bland annat undersöks befintliga erfarenheter som finns med avseende på placering av 

räddningstjänstens operativa verksamhet. En del av studien är att samla in kunskaper om hur andra 

räddningstjänster gått till väga. Även en del examensarbeten studerades, bland annat ett av Sundbom 

(2009) som lyckats sammanfatta viktiga faktorer vid strategisk brandstationsplacering. I denna studie 

undersöks också vilka lagkrav som finns med avseende på körtid i bland annat lag om skydd mot 

olyckor (LSO) samt Boverkets byggregler (BBR). I dagsläget finns det inga detaljstyrda lagkrav om hur 

räddningstjänsten ska planera sin verksamhet med avseende på körtid. Då det inte finns detaljerade 

lagkrav för körtid utgår många räddningstjänster från de gamla rekommendationerna som 

Räddningsverket gav ut 1995 vilket gör att dessa fortfarande är allmänt vedertagna i stor uträckning.  

Den viktigaste faktorn anses som täckningsgrad mot befolkning men som komplement används även 

olyckor samt risk- och skyddsobjekt i fastställandet av optimal placering. I det kommunala 

handlingsprogrammet för räddningstjänsten lyfter kommunen fram olyckor som drunkning, 

trafikolyckor och bränder i byggnader. Dessa olyckor kräver ett snabbt ingripande av räddningstjänsten i 

högre grad än andra för att kunna rädda liv. En riskinventering med avseende på människa, egendom 

och miljö utfördes för att identifiera objekt som räddningstjänsten har för avsikt att särskilt värna. 

Inventeringen resulterade i 9 riskobjekt, 15 skyddsobjekt samt 16 större och 6 mindre vårdboenden. 

För att hitta en optimal placering med avseende på körtid identifierades femton nya möjliga platser 

utifrån nuvarande befolkning, olyckor, risk- och skyddsobjekt samt infrastruktur. En viktig del var 

också hur Luleå förväntas utvecklas enligt Vision Luleå 2050. Med hjälp av ett geografiskt 

informationssystem, GIS, samlades nödvändig information in för att möjliggöra analyser av körtid. Den 

jämförande parametern fastslogs till täckningsgrad för responstid. Det viktigaste tidssteget bedömdes vara 

10 minuter men jämförelser gjordes även vid 20 och 30 minuter. Det första utryckningsfordonet antogs 

följa gällande hastighetsbegränsningar och i GIS fastslogs täckningsgraden för nuvarande 

stationsuppsättning till cirka 82,6 procent av befolkningen inom 10 minuter. För ett alternativ med 

endast en station i Luleå stadsbygd och en i Råneå är motsvarande högsta siffra 75,6 procent alternativt 

om fyra stationer finns utspridda i kommunen nås maximalt 89,1 procent.  

Resultatet visade på att ett alternativ med en station i Luleå centrum inte når upp till dagens förmåga i 

något avseende. Dessutom skulle ett sådant alternativ medföra betydande problem att i framtiden nå ut 

till befolkningen, olyckorna samt risk- och skyddsobjekten. Slutsatsen är därför att ett alternativ med tre 

stationer är motiverat samt att det i framtiden kan bli nödvändigt med att utöka med ytterligare en 

station då kommunen har som mål att befolkningen ska växa kraftigt i de södra delarna av kommunen.  
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Abstract 
The fire department in municipal of Luleå has at present time three fire stations, in Luleå, Gammelstad 

and Råneå, that serve 75 000 residents on a 2100 square kilometers large area. Large investments need 

to be done in a near future to either maintain the function of the station in the town center of Luleå or 

build a completely new one. At the same time the department faces new challenges since the 

municipality has developed an expansionell working basis, Vision Luleå 2050, with focus on population 

growth and expansion in the municipal. The fire department has therefore on behalf of the rescue 

committee, started a project that investigates possible solutions of locating new fire stations. This survey 

investigates the issue of optimal placement of new fire stations with consideration to drive time. 

Considering the present localization, the only station that definitely will remain on the same place is the 

one in Råneå. The purpose is to investigate how different solutions affect the response coverage and if 

it reaches at least as god capability as the present. 

Information on how the study should proceed was gathered and an important part of this is to learn 

from other fire departments. Also a few theses about the subject were studied and a report made by 

Sundbom (2009) concludes important factors for strategic localization of fire stations. The study also 

examines Swedish legislation that treats placement for fire stations, one of them is the fairly new Law of 

protection against accidents. At the moment there are no legislation that in detail control drive time and 

placement of fire stations. Therefore an old recommendation of response coverage persists to a large 

extent amongst fire departments. 

The most important factor in this study is response coverage to the residents in the municipal but also 

accidents together with risk and protection objects are taken into consideration to determine optimal 

location. The municipality action program of the fire department highlight three accidents with greater 

demands on a rapid intervention at rescue operations to save life and they are drowning, traffic 

accidents and fire in buildings. Inventories of specific objects that need fast intervention from the 

department were done with human, property and environment in mind. It resulted in 9 risk objects, 15 

protection objects and 16 larger and 6 smaller care homes.  

With consideration of the current population, accidents and specific objects, fifteen new places were 

identified as candidates for a new fire station. Also the action program and the development of the 

municipal were taken into consideration. All the information were gathered together and drive analyzes 

were made by using a geographic information system (GIS). The coverage for response time were set to 

the comparative parameter and the most important time step that were used was 10 minutes but also 

time step for 20 and 30 minutes were compared. An assumption was made that the first vehicle travels 

with the same speed as the speed sign. The current coverage to the residents was established to 82,6 

percent within 10 minutes and the corresponding result for an option with a station in Råneå and only 

one another station in the town center was 75,6 percent. The best result of 89,1 percent was given with 

four stations. 

The result shows that an option with only one station in the town center can never reach the same 

coverage as at present. This will also affect the coverage to the residents, accidents and specific objects 

in the future. The conclusion is therefore that the municipality still needs an option with two stations in 

the city district and in the future there probably will be justified to place an additional station in the 

southern part of municipality since the goal is a large expansion of population. 
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1 Inledning 
Luleå är Norrbottens residensstad och har som mål att växa med 10 000 invånare inom en framtid. 

Detta kommer att ställa nya krav på räddningstjänsten och dess organisation så att invånarna bibehåller 

ett likvärdigt skydd i jämförelse med dagsläget. En stor ökning av befolkningen påverkar stadsbilden då 

bland annat nya bostäder, arbetsplatser och service måste skapas i samband med detta. Mer människor 

och mer utbyggnad kan i sin tur påverka bland annat insatstider, bemanningsbehov och resursbehov för 

kommunens räddningstjänst. Detta innebär att räddningstjänsten behöver se över sin verksamhet och en 

del i detta är att utreda var verksamheten bör vara placerad geografiskt för att möta kommunens 

framtida behov.  

I dagsläget finns det tre stationer i kommunen, två heltidsstationer och en deltidsstation. 

Heltidsstationerna är lokaliserade i Luleå centrum samt i Gammelstad. I Råneå, cirka tre och en halv mil 

norr om Luleå finns en deltidsstation. Luleås centrumstation är 50 år gammal och inte anpassad efter hur 

verksamheten ser ut idag. Dessutom krävs det stora renoveringar inom en snar framtid om den ska 

fortsätta fylla sitt syfte då underhållet är eftersatt. Tomten är även eftertraktad för annan bebyggelse med 

tanke på dess centrala läge. Stationen i Gammelstad är betydligt nyare än centrum och den uppfördes 

skyndsamt efter att det uppdagats att Sunderby Sjukhus, som stod färdigt 1999, inte täcktes upp inom 

rimlig tid av centrumstationen. 

Med dessa faktorer i åtanke har räddningstjänsten i Luleå påbörjat arbetet med att utreda var en ny, 

alternativt flera nya brandstationer behöver placeras. Detta har initierats på uppdrag av kommunens 

räddningsnämnd som har ansvaret för räddningstjänsten i Luleå. En mängd olika faktorer avgör 

placering av räddningstjänstens operativa verksamhet. Några av dem är insatstid inom kommunen, 

styrkeuppbyggnad, befolkningsunderlag, risk- och skyddsobjekt, olycksstatistik, trafiksituation, 

samlokalisering med exempelvis SOS Alarm och landstinget, tillgänglighet och synlighet för 

allmänheten, påverkan på närliggande bebyggelse/verksamhet samt arbetsmiljö för personalen. Allt detta 

i en noga avvägning av situationen som råder nu men också situationen inom en ansenlig tid framöver 

då en brandstation oftast är en sällsam investering. Sist men inte minst måste alla faktorer jämföras med 

vad som är en skälig kostnad. Att utreda hur räddningstjänsten ska utforma sin verksamhet geografiskt är 

som förståeligt ett gediget arbete och tar mycket resurser. En tungt vägande faktor för planeringen är 

körtiden då denna i hög grad påverkar en olyckas utfall.   
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att visa på en optimal stationsplacering i Luleå kommun, med avseende på 

responstider och täckningsgrad. Olika parametrar som befolkningens geografiska spridning, olyckor och 

placeringen av risk- och skyddsobjekt i kommunen ska ligga till grund för denna undersökning. 

Kommunens planerade utveckling ska hela tiden beaktas i processen för att säkerställa att resultatet ska 

bli långsiktigt. Möjliga optimala placeringsområden ska tas fram och till hjälp ska geografiska 

informationssystem användas för att verifiera resultatet. Primärt avser studien att besvara följande 

frågeställningar: 

– Vilka förutsättningar har räddningstjänsten i dagsläget med avseende på responstid och vilken täckningsgrad 

uppnås till befolkning, olyckor samt risk- och skyddsobjekt? 

– Vilken plats är den mest optimala för en huvudstation med avseende på responstid och vilken täckningsgrad 

uppnås för befolkning, olyckor, samt risk- och skyddsobjekt?  

– Vilken täckningsgrad kan räddningstjänsten erhålla med ett flerstationsalternativ med avseende på befolkning, 

olyckor, samt risk- och skyddsobjekt? 

– Innebär alternativ brandstationsplacering att invånarna erhåller ett likvärdigt skydd i jämfört med dagsläget och hur 

kan detta påverkas i framtiden enligt Vision Luleå 2050? 

1.2 Avgränsningar 
Denna rapport behandlar endast Luleå Kommuns insatsområde och tar därmed inte hänsyn till insatser 

över kommungränserna. Insatser i skärgården kommer heller inte att beaktas då dessa utreds separat. 

Rapporten behandlar endast placering av räddningstjänstens verksamhet utifrån perspektivet responstid 

och täckningsgrad. För att hitta de optimala områdena förutsättningslöst så tas ingen hänsyn till 

kostnader för brandstationer eller andra nämnda faktorer förutom responstiden och täckningsgrad till 

utvalda parametrar. Det innebär att denna studie inte utreder frågor som bemanning, resurser, 

styrkeuppbygggnad och larmplaner, detta kommer att utredas vidare i den övergripande utredningen 

som utförs av räddningstjänsten och räddningsnämnden i Luleå. Förhållningssättet i rapporten är därför 

så att där en station finns, finns en enhet med förmåga att göra en insats. I enlighet med uppdraget givet 

av räddningstjänsten i Luleå ska Råneå brandstation definitivt vara kvar på sin nuvarande plats. Det 

innebär att alternativ söks för både stationen i Gammelstad och Luleå centrum medan Råneå lämnas 

orörd med avseende på placering. 

Syftet är inte att hitta exakta punkter för placering utan områden för etablering av en brandstation som 

är optimala ur ett tidsperspektiv. Ingen hänsyn tas till rådande ägarförhållanden av marken samt 

befintliga verksamheter. Detta arbete är endast en del i utredningen av Luleå kommuns planering av 

räddningstjänstens strategiska placering och ska därför inte ses som en helhetsbild. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redovisas inhämtad information som ligger till grund för metodval i studien. Avsnittet är 

därför till för att förtydliga förfarandet och tankegångar i rapporten. 

2.1 Strategisk planering av räddningstjänstens operativa verksamhet 
Att planera hur räddningstjänstens operativa resurser ska placeras kan vara en utmaning för en kommun. 

En av de främsta orsakerna till svårigheterna är att det sällan utförs liknande projekt inom samma 

kommun och därför kan det finnas begränsat med erfarenhet sedan tidigare. Det byggs nya 

brandstationer regelbundet i Sverige men mer sällan inom samma kommun, därför är det viktigt att ta 

reda på de kunskaper och erfarenheter som finns runt om i landet. En annan orsak är att tidsperspektivet 

för placeringen är för en ansenlig tid framöver. Här gäller det att ta tillvara på mål, planer och prognoser 

inom kommunen så att framtida förändringar kan fångas upp och tas med i beaktning långt i förväg. 

Efter att en ny brandstation är byggd begränsas de åtgärder som kan göras utan ytterligare stora 

investeringar. En annan svårighet är att varje kommun är unik och har sina egna förutsättningar och 

därför kan det vara svårt att applicera en annan kommuns metod. 

En rapport om ämnet strategisk brandstationsplacering utfördes av Sundbom (2009) som identifierade 

följande faktorer att ta hänsyn till: 

 Kostnad 

 Körtid 

 Extern påverkan 

 Möjlighet till styrkeuppbyggnad 

 Möjlighet till samlokalisering 

 Robusthet 

 Arbetsmiljö 

 Psykosocial inverkan 

 Rekryteringsbas  

Enligt Sundbom (2009) är körtiden den faktor som haft störst påverkan vid planering av operativa 

resurser men påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till samtliga faktorer. 

2.2 Lagstiftning om körtider och insatser 
Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) beskriver bland annat hur skyddet i samhället och 

räddningstjänsten ska utformas. Det framhålls att de ska finnas ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 

mot olyckor samt att räddningsinsatserna ska kunna påbörjas i godtagbar tid. Det som berör placering av 

räddningstjänstens verksamhet återfinns i 1 kap. 1§, 3§ i LSO (SFS 2003:778): 

1 kap 1 § Bestämmelserna i 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. 

1 kap 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Till skillnad från Räddningsverkets (1995) gamla rekommendationer om insatstid för räddningstjänsten 

finns det inga rekommendationer som framhåller vad som är inom godtagbar tid. Statens styrning av 

kommunerna har gått från detaljreglering till målreglering där det är upp till kommunen att avgöra hur 

dessa krav uppfylls utifrån egen kapacitet. Ett likvärdigt skydd behöver inte vara att göra lika utan att 

göra olika efter egna förutsättningar. Varje kommun har dock en skyldighet att ta fram ett 
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handlingsprogram för räddningstjänsten där högre och mer väldefinierade mål kan fastslås. Enligt LSO 3 

kap. 3§ (SFS 2003:778) ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram där mål för kommunens 

verksamhet ska anges tillsammans med de risker och olyckors som finns i kommunen. Enligt första 

stycket i LSO 3 kap. 3§ (SFS 2003:778) ska en kommun göra följande: 

3 kap 3 § En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges 

målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 

planeras. 

Luleå kommuns nuvarande handlingsprogram är i sin tur uppdelad i två program där den ena behandlar 

räddningstjänstens operativa verksamhet. I handlingsprogrammet för räddningstjänsten behandlas bland 

annat olycksproblemet inom kommunen. Tre olyckstyper prioriteras av Luleå kommun (2012) som i 

högre grad än andra olyckor kräver ett extra snabbt ingripande av räddningstjänsten. Anledningen till 

detta är bland annat att dessa tre olyckstyper leder till mest dödsoffer: 

 Drunkningsolyckor 

 Trafikolyckor 

 Bränder i byggnader 

För de tre kategorierna har specifika säkerhets- och prestationsmål tagits fram för att minimera 

konsekvenserna av olyckstyperna. För drunkning finns det inga tidsspecificerade mål förutom att det ska 

kunna utföras livräddning för denna typ av olycka. Däremot vid trafikolyckor är målet att klara den 

gyllene timmen, det vill säga tiden från olyckan inträffat till det att patienten erhåller vård på sjukhus. 

För kategorin brand i byggnad har kommunen som mål att räddningstjänsten ska kunna påbörja sin 

insats inom 10 minuter för så kallad Grupp 1-bebyggelse, se Avsnitt 2.7. Dessutom ska en räddningsinsats 

påbörjas inom 20 minuter för minst 90 % av hushållen. Luleå kommun (2012). 

Boverket tar regelbundet fram byggregler, föreskrifter och allmänna råd som ligger till grund för hur en 

byggnad ska konstrueras. Boverkets Byggregler 19 kapitel 5 redogör för vilka förutsättningar brandskyddet i 

byggnader ska utföras efter. Boverket (2011) ger ut allmänna råd i byggreglerna och i BBR 19 nämns 

vad som kan betraktas som normal insatstid för räddningstjänsten om de utgör den alternativa 

utrymningsvägen genom fönster. Det allmänna rådet är enligt Boverket (2011): 

Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i 

verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter. Med tillräcklig 

förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymmas med räddningstjänstens hjälp genom fönster bör 

inte vara större än 200 m2.  

De byggnader i verksamhetsklass 1 och 3 som är konstruerade efter dessa förutsättningar bör tas med i 
beaktning. Annars kan det finnas byggnader som inte ger möjlighet till alternativ utrymning. 
Verksamhetsklasserna ska spegla vilken typ av verksamhet som finns i byggnaden och på så sätt vilken 

nivå på brandskydd som byggnaden behöver utföras efter. Verksamhetsklasserna styrs även av om 
personer i byggnaden kan förväntas att utrymma på egen hand och sätta sig själv i säkerhet. Byggnader i 

verksamhetsklass 1 är exempelvis kontorslokaler medan verksamhetsklass 3 utgör bostäder. 
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2.3 Tidsfaktorns betydelse för samhället 
För att förstå vikten av en kort insatstid för räddningstjänsten gjorde Jaldell (2004) en 

samhällsekonomisk studie åt Räddningsverket. Studien baseras på en äldre studie från 1995, där 

tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsats värdesätts i pengar, i detta fall körtid och insatstid. Genom att 

väga samman kostnader för egendomsskador, personskador och dödsfall kunde ett monetärt värde för en 

olycka fastslås. Med hjälp av statistiska metoder har samband mellan utryckningstid och kostnad 

beräknats för olika olyckstyper. En kostnad för 5 minuters längre utryckningstid togs fram för att kunna 

jämföra kostnad för räddningstjänst mot ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kostnaden för 5 minuter 

längre utryckningstid till en olycka fastslogs enligt Jaldell (2004) till 58 900 kronor. Jaldell (2004) har 

också sammanställt kostnaden separat för olika olyckskategorier, för resultat se Tabell 1. 

Tabell 1. Kostnad för 5 och 10 minuters längre utryckningstid enligt Jaldell (2004). 

Typ av olycka 5 minuter 10 minuter 

Drunkning 267 900 kr 535 800 kr 

Trafikolycka 86 200 kr 172 400 kr 

Brand i byggnad 137 800 kr 268 700 kr 

Fem minuter användes främst då kommuner ska kunna beräkna om det är en samhällsekonomisk vinst i 

pengar att ändra en heltidsstation till deltid. Denna typ av jämförelse med längre utryckningstid kan 

även vara intressant att utföra om planer finns på att lägga ned en station och täcka upp det aktuella 

området med hjälp av en annan station. Enligt Jaldell (2004) togs ingen hänsyn till storleken på styrkan 

som kommit först till olycksplatsen. 

2.4 Inventering av risk- och skyddsobjekt 
En riskinventering kan utföras för att identifiera de riskbilder som finns inom en kommun. Enligt 

Räddningsverket (2003a) bör en riskinventering vara kommuntäckande och innehålla uppgifter om 

risk- och skyddsobjekt. Ett riskobjekt är ett objekt som påverkar sin omgivning negativt. Exempel som 

Räddningsverket (2003a) ger är industrianläggningar, transportleder för farligt gods men även områden 

med risk för jordskred. Ett skyddsobjekt är ett objekt eller verksamhet som innehåller särskilt högt 

skyddsvärde så som hög persontäthet, värdefull egendom eller miljö. Exempel på objekt som ges av 

Räddningsverket (2003a) är skolor, vårdanläggningar, vattentäkter, byggnader med högt kulturvärde 

och anläggningar för samhällsviktiga funktioner. Räddningsverket (2003a) påpekar även att det är 

viktigt att ta till vara på den samlade kunskap om olycksrisker som finns inom kommunen och bygga 

riskinventeringen på detta. De av Räddningsverket (2003a) givna exempel på riskobjekt är: 

 Hamnar 

 Depåer, terminaler, lager  

 Fartyg 

 Rangerbangårdar 

 Kanaler 

 Flygplatser  

 Flygplan 

 Satelliter 

 Processindustrier 

 Annan industri 

 Vattenkraftverk 

 Värmekraftverk 

 Kärnkraftverk 
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 Naturgasledning 

 Andra transportledningar 

 Bensinstationer 

 Varuhus 

 Byggvaruhus 

 Järn- och färghandel 

 Sågverk 

 Kommunala anläggningar 

 Hotell 

 Silos 

 Gruvor 

 Linbanor 

 Vägtunnlar 

Det finns lagstiftning som berör farliga verksamheter mer ingående och dessa är lag om skydd mot olyckor 

2 kap. 4§ samt Sevesodirektivet. Anläggningar som omfattas av Sevesodirektivet faller oftast in under LSO 

2 kap. 4§ också då den förstnämnda räknas som en högre nivå. SFS (2003:778) beskriver i LSO 2 kap. 

4§ vilka skyldigheter vissa farliga verksamheter har: 

2 kap 4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 

människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i 

skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för 

att hindra eller begränsa sådana skador. 

Anläggningar med dessa skyldigheter benämns ofta som 2:4 anläggningar och dessa brukar klassificeras 

som riskobjekt i kommuner. De 2:4 anläggningar som finns i Luleå kommun är enligt Aspholm (2012): 

 ST1 Energy AB 

 AGA Gas AB 

 SSAB Tunnplåt 

 Svenska Statoil AB 

 Duroc AB 

 Sunderby Sjukhus helikopterflygplats 

 Luleå Airport  

De så kallade Sevesodirektivet är till för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor i samhället. Det finns 

en högre och en lägre kravnivå som en verksamhet kan indelas i och det är mängden och typen farliga 

kemikalier som avgör vilken, MSB (2013). Verksamheter som går under Sevesodirektivet har så stora 

mängder farliga ämnen att de vid olycka kan påverka både människa och miljö i stor utsträckning. 

Därför klassificeras dessa oftast som riskobjekt i en kommun. Aspholm (2012) delar in 

Sevesoanläggningarna i kommunen enligt: 

Högre 

 St1 Energy AB 

 AGA Gas AB 

 LKAB Oljedepå 

 SSAB Tunnplåt 

 Svenska Statoil AB 

Lägre 

 Ragn-Sells AB 



 Teoretisk bakgrund 2   

7 
 

2.5 Nyckelkodsområden 
Enligt SCB (2010) möjliggör nyckelkodssystemet planering för finare geografiska områden än en 

kommun. Nyckelkodssystemet, NYKO, är framtaget av SCB men kommunerna själva ansvarar för 

indelningen. Luleå kommun är i dagsläget indelat i 57 delområden, så kallade nyckelkodsområden på 

nivå 4. Nyckelkodsområden delas in i olika nivåer beroende på hur stora områden som jämförs med 

varandra. Nivå 2 är exempelvis större geografiska områden än nivå 4 medan nivå 6 är ett mindre 

område, exempelvis några kvarter. Inom ett nyckelkodsområde på nivå 2 finns det alltså flera områden 

på nivå 4 och i sin tur finns det flera områden på nivå 6 i nivå 4 området. Inom varje 

nyckelkodsområde på nivå 4 finns minst en by eller stadsdel. Med hjälp av GIS och nyckelkodsområden 

kan enklare statistik utföras, bland annat befolkning och olyckor per nyckelkodsområden. Samtliga 

nyckelkodsområden finns illustrerat i Figur 1. 
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Figur 1. Bild över Luleå kommuns 57 nyckelkodsområden i nivå 4. 
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2.6 Insatstid och responstid 
Insatstiden är indelad i anspänningstid, körtid och angreppstid, se Figur 2. Anspänningstiden är tiden 

från det räddningstjänsten larmas till det att första fordonet utgår från brandstationen. Körtid är den tid 

det tar för räddningstjänsten att köra från brandstationen till skadeplatsen. Angreppstiden är den tid det 

tar för styrkan att påbörja insatsen efter ankomsten. För en heltidsstation är anspänningstiden 90 

sekunder men för en deltidsstation kan tiden variera, men mellan fem och tio minuter har påträffats. 

Angreppstiden kan ibland vara diffus då det går att göra olika tolkningar av vad som räknas som 

påbörjad insats. Enligt Jönsson et al. (2006) uppskattas angreppstiden oftast till en minut men är 

egentligen varierande beroende på olyckans komplexitet. Fördelen med att använda insatstiden jämfört 

med endast körtiden är bland annat att stationer med olika förutsättningar kan jämföras likvärdigt. En 

deltidsstation som ligger närmare körtidsmässigt kanske ändå kommer fram senare på grund av att 

anspänningstiden är 8 minuter istället för heltidsstationens 90 sekunder. En inte lika vanligt 

förekommande parameter är responstiden som till skillnad från insatstiden inte inkluderar angreppstiden. 

 
Figur 2. Bild över indelning av responstid och insatstid. 

2.7 Räddningstjänstens täckningsgrad 
För att mäta täckningsgraden används ofta parametern insatstid och det kan utföras på ett flertal olika 

sätt. Vanligt förekommande bland räddningstjänster är täckningsgrad till befolkningen. Detta ger en bild 

på hur bra tillgänglighet räddningstjänsten har till sina kunder. Ofta används servicemål för att kunna 

mäta tillgängligheten. Till exempel att räddningstjänsten ska nå 90 % av invånarna inom 10 minuters 

insatstid och samtliga invånare inom 30 minuter. En fördel med denna metod är att den geografiska 

spridningen av befolkningen och dess egendom beaktas. En nackdel är att invånarna sällan befinner sig 

hela tiden i bostaden utan är på andra platser under delar av dygnet. Ingen hänsyn tas heller till att vissa 

grupper av individer är mer drabbade av olyckor än andra. 

En annan vanligt förekommande typ av täckningsgrad som mäts är körtiden för räddningstjänsten till 

vissa objekt. De objekt som beaktas här är ofta risk- och skyddsobjekt som av olika anledningar kan vara 

i behov av snabb insats från räddningstjänsten. Exempelvis kan en anläggning som hanterar en stor 

mängd farliga kemikalier vara en risk för omgivningen och på så vis vill räddningstjänsten tidigt kunna 

begränsa omfattningen vid en olycka. Ett annat exempel kan vara en anläggning som utgör en 

samhällsviktig funktion och invånare är starkt beroende av denna anläggning. Det kan även röra sig om 

lokaler med boende som har problem att själva sätta sig i säkerhet. Fördelen med att mäta täckningsgrad 

till dessa objekt är att räddningstjänsten tar viss hänsyn till riskbilden inom kommunen. Samtidigt kan 

det vara svårt att göra en riskinventering som objektivt speglar riskerna. Dessutom finns ingen absolut 

metod för klassificering av risk- och skyddsobjekt utan det är upp till varje kommun att göra detta efter 

egna förutsättningar. 

Att titta på olycksfrekvens för kommunen och bestämma täckningsgrad för dessa är en tredje metod. Ett 

exempel på servicemål kan vara att 90 % av olyckorna ska nås av räddningstjänsten inom 10 minuter. 
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Detta görs ofta genom statistik och på så sätt kan områden med högre olycksfrekvens prioriteras och 

detta kan innebära att resurser fördelas effektivare än genom täckningsgrad mot befolkningen. Det går 

även att ta hänsyn till de olyckor som kostar mest för samhället och på så vis ytterligare effektivisera 

placeringen av räddningstjänsten ur ett samhällskostnadsperspektiv. I jämförelse med täckningsgrad mot 

befolkningen så tas mer hänsyn till var folk vistas och rör sig. Nackdelar med denna metod är att det 

krävs tillförlitlig statistik under en lång tid. Olycksfrekvenser kan variera med tiden och flytta runt 

mellan områden vilket måste tas med i beaktning. Dessutom kan olyckor med låg frekvens men stora 

konsekvenser vara svåra att fånga upp då de sällan syns i statistiken.  

En äldre men fortfarande påträffad modell för täckningsgrad är Räddningsverkets (1995) gamla 

rekommendationer om insatstid för räddningstjänsten. Denna delar upp bebyggelseområden efter tre 

olika grupper som delas in i 10, 20 och 30 minuters insatstid. En gruppindelning tagen från en handbok 

utgiven av Räddningsverket (2003b) kan ses nedan: 

Grupp I - Insatstid inom 10 minuter 

 Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, 
varuhus, kontor och samlingslokaler. 

 Särskilt brandfarlig bebyggelse. 

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

 Industriområde eller industrier med speciellt farlig verksamhet. 

 Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet. 

 Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- och bensinhantering eller med hantering av miljöfarligt 
ämne. 

 Bostadsbebyggelse fyra våningar och högre, eller bostadsområde där speciella räddningsvägar 
finns anordnade. 

 Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer.  

Grupp II - Insatstid inom 20 minuter 

 Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre.  

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

 Större byar och gårdssamlingar. 

 Enstaka större industrier. 

Grupp III - Insatstid inom 30 minuter 

 Enstaka byggnader och gårdar. 

 Mindre byar. 

På detta sätt kan faktorer som befolkning och risk- och skyddsobjekt tas i beaktning på samma gång. En 

nackdel kan vara att det generaliserar hela områden och att räddningstjänstens egna förutsättningar 

åsidosätts.  

2.8 Geografiska informationssystem 
Ett geografiskt informationssystem, vanligen kallat GIS, är enligt Esri (2013a) ett system som kan 

användas till att samla, lagra och bearbeta information. Informationen kan utgöras av både rumsliga och 

ickerumslig data och kan med hjälp av GIS analyseras och presenteras. Enligt Palm (2006) är GIS ett 

lämpligt hjälpmedel för räddningstjänsten då det är en geografiskt bunden verksamhet. 

2.8.1 Nätverksanalys 

Med hjälp av kartdata i ett GIS kan transporter simuleras och analyseras inom nätverket. Enkelt förklarat 

modelleras nätverk som linjer och sedan binds dessa samman genom att koppla ihop de olika linjernas 

noder med varandra och på så vis skapas en konnektivitet mellan dem. Detta måste göras genom en så 
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kallad nätverksdatauppsättning av modellerade vägnätet. Enligt Esri (2013b) har linjerna i sig inte någon 

förbindelse till varandra i en vanlig nätverkskarta och går därför inte att analysera utan detta. I en 

nätverksdatauppsättning bildas korsningar i ändpunkter och kopplingar mellan linjerna genom dessa. 

Olika attribut kan läggas till de olika linjerna för att få ett så verklighetstroget vägnät som möjligt. 

Exempelvis tillåtna hastigheter, stopplikt, enkelriktade gator, korsningar samt höjd- och 

breddbegränsningar för att bara nämna några. Olika kostnadskriterier kan användas för att finna bästa 

rutten ur ett avstånds- eller tidshänseende. Det kortaste avståndet behöver nödvändigtvis inte vara 

ekvivalent med den snabbaste vägen. För att kunna beräkna kortaste vägen i ett nätverk använder sig 

många program av Dijkstra's algoritm och är kort förklarat en algoritm som hittar den mest optimala 

vägen utifrån bestämd kostnad mellan en given nod till andra noder.  

2.8.2 Nationell vägdatabas 

Den nationella vägdatabasen (NVDB) är ett nätverk som kan användas för GIS-analyser. Enligt NVDB 

(2013) drivs databasen av Trafikverket som huvudman i samarbete med Sveriges Kommuner och 

Landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. NVDB innehåller ett referensvägnät 

samt mängder med data kopplat till detta som kan anpassas efter syftet med analysen. 

2.8.3 Analysverktyg: Rutt 

Ruttanalys används för att finna den bästa rutten från en punkt till en eller flera andra punkter. 

Beroende på vad som anges som kostnad så kan rutten optimeras efter tid, längd eller någon annan så 

kallad impedans. Även vägbeskrivningar kan erhållas på detta sätt. 

2.8.4 Analysverktyg: Serviceområde 

Med hjälp av serviceområdesanalys kan olika serviceområden fastslås för punkter i ett nätverk. Det går 

att använda exempelvis både tid och avstånd som impedans och på så vis kan tillgängligheten från en 

eller flera punkter beräknas. Varje punkt kan få vissa speciella egenskaper, exempelvis kan en punkt som 

symboliserar en brandstation tilldelas en specifik anspänningstid. Genom att specificera inställningar kan 

serviceområden, så kallade polygoner, beräknas från dessa punkter. Serviceområdena kan sedan användas 

för att exempelvis identifiera hur många människor eller hur mycket mark som täcks inom området. 

2.8.5 Analysverktyg: Plats-Tilldelning 

Plats- och tilldelningsanalys kan användas på flertalet olika sätt. I detta fall är det maximal täckning som 

är intressant att analysera. Analysen går till så att kravpunkter definieras och kopplas till nätverket. Dessa 

punkter kan exempelvis vara befolkning, olyckor eller risk- och skyddsobjekt. Dessutom placeras ett 

flertal punkter som representerar möjliga brandstationer. Genom att ange en viss impedans, i det här 

fallet tid, samt hur många stationer som ska väljas bland de möjliga så visar analysen på vilka stationer 

som ger maximal täckning ur ett tidsperspektiv. Genom att ange ett visst körtidsintervall så söker varje 

station punkter inom detta område och på så vis beräknas hur många täckningspunkter varje station har 

samt vilken eller vilka stationer som ger mest täckning. För de utvalda stationerna erhålls ett resultat på 

hur många punkter som täcks upp och totalt antal minuter i körtid till dessa.  
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3 Metod 
Kapitlet redogör för de angreppssätt med vilket problemområdet har närmats och den vetenskapssyn 

som ligger till grund för studien. Vidare beskrivs tillvägagångssättet vid undersökningen samt vilka 

metodproblem som kan påverka studiens resultat. 

3.1 Forskningsmetodik 
Rapporten är en blandning mellan en beskrivande och problemlösande studie som främst bygger på 

litteraturstudier och intervjuer. Början av arbetet gick ut på att ta reda på hur en analys om placering av 

räddningstjänstens operativa verksamhet utförs. Med hjälp av denna studie kunde huvudsyftet, den 

problemlösande delen, genomföras med att fastslå optimal placering. Både kvalitativ och kvantitativ data 

har samlats in för studien vilket enligt Höst et al. (2006) i många fall är att föredra vid komplexa 

problem. Kvantitativ data inhämtades främst i form av siffror och statistik om räddningstjänst och 

kommunen för att kunna utföra likvärdiga jämförelser mellan alternativa placeringar. Samtidigt 

inhämtades kvalitativt data för att kunna göra avvägningar och egna bedömningar av analysen, här 

användes bland annat intervjuer. 

3.2 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet är enligt Höst et al. (2006) tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen. För att 

åstadkomma bra reliabilitet är det bland annat viktigt att redovisa arbetets gång. Enligt Höst et al. (2006) 

handlar validitet om att mäta det som avses att mätas. Ett sätt att öka validiteten är enligt Höst et al. 

(2006) att tillämpa triangulering, det vill säga att studera problemet ur olika perspektiv. I denna studie 

har en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ datainsamling använts vilket ökar validiteten. 

Förutom intervjuer och litteraturstudier har även egna observationer utförts genom att studera bland 

annat media där samhällsförändringen i Luleå debatteras och dokumenteras. Personer för intervjuer 

handplockades efter deras erfarenhet samt insikt i olika frågeställningar och på så vis har deras uppgifter 

en hög trovärdighet i sammanhanget. Förutom intervjuer och litteraturstudier har genomförandet och 

data diskuterats regelbundet med räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret. Datainsamlingen som 

har utförts i denna studie har tydligt redovisats i denna rapport för att underlätta för läsare att följa 

förfarandet. Förutom det har även möjliga brister i metodiken framlyfts och diskuterats. Detta 

tillvägagångssätt är enligt Höst et al. (2206) en bra metod för att stärka reliabiliteten och validiteten i 

studien. För att stärka GIS-analysens reliabilitet och validitet har en kurs på 7,5 högskolepoäng om 

programmet ArcGIS genomförts innan denna studie. 

Resultatet av täckningsgrad kan variera till viss del beroende på hur analysen genomförs. För att 

framhålla de skillnader som kan uppkomma beroende på vilket metod som används utfördes 

känslighetsanalyser. Detta visade på att skillnaderna i resultatet blir relativt små även med olika metoder. 

Används däremot samma data och metod kommer också resultatet i programmet att bli samma om och 

om igen vilket är ett tecken på hög tillförlitlighet enligt Denscombe M. (2000). Genom att tydligt 

presentera hur analysen gått till väga kommer också nya analyser ge samma resultat vilket pekar på god 

reliabilitet med avseende på täckningsgrad i nuläget. Den kvalitativa analysen av täckningsgraden i 

framtiden kommer på grund av mer generella antaganden att ha en lägre reliabilitet och resultatet kan 

därför också variera beroende på hur informationen tolkas. Denna del är samtidigt föränderlig då Vision 

Luleå 2050 inte är fakta och kan på så vis skilja från det riktiga utfallet. 
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3.3 Litteraturstudier 
En rad olika litteraturstudier genomfördes för att ta till vara på redan existerande erfarenheter och 

vetenskapliga metoder som finns inom området brandstationsplacering. 

För att inhämta information har bland annat internet, bibliotek, databaser och förmedlad litteratur 

använts. Tidigare gjorda examensarbeten tillsammans med litteratur från MSB har varit primära 

inhämtningskällor men också andra räddningstjänsters handlingsplaner och uttalade mål har studerats. 

Vid litteraturstudier av LSO har riksdagen.se använts som huvudkälla. 

Någon enhetlig modell för hur en utredning av brandstationsplacering ska gå till väga existerar inte 

bland berörda myndigheter och räddningstjänster. Strategisk Brandstationsplacering, skriven av 

Sundbom (2009) i samarbete med Storstockholms brandförsvar, var ett av de få arbeten som påträffades 

inom detta område som på ett vetenskapligt sätt försöker beskriva processen för en utredning av 

brandstationsplacering. De främst identifierade faktorerna med avseende på körtid är befolkning, 

olyckor och särskilda objekt.  

Endast ett fåtal fullstädiga GIS-analyser för räddningstjänst påträffades. Johansson et al. (2004) utförde en 

analys för Umeå kommun om alternativa lokaliseringar av brandstation. De parametrar som togs hänsyn 

till var befolkning, risk- och skyddsobjekt, larmstatistik och bostadsområden. Här användes även 

Räddningsverkets tidigare rekommendationer om insatstid till olika typer av bebyggelse. Umeå 

stadsbygd tillsammans med två tätorter kategoriserades under Grupp 1-bebyggelse. Täckningsgraden för 

befolkningen jämfördes för 10, 20 och 30 minuters insatstid. Efter trafikräkningar antogs första fordonet 

följa hastighetsbegränsningarna. 

Andra räddningstjänsters handlingsprogram studerades för att identifiera andra typer av servicemål, 

prestationsmål, riskinventering samt annan information som berörde den egna analysens genomförande. 

I ett arbete av Lejonklou et al. (2012) sammanställs mål för insatstid bland räddningstjänster. Ett flertal 

av räddningstjänsterna har en målsättning att inom 10 minuter nå 80-90 procent av bostäder eller 

olyckor. Även målsättningar på 10 minuter för tätbebyggt område återfanns i ett flertal fall.  

En litteraturstudie om Luleå kommun genomfördes för att skapa en uppfattning om hur kommunen ser 

ut i nuläget samt kommer förändras under ansenlig tid framöver. Här hittades mycket information på 

Luleå kommuns hemsida där det finns information om befolkningen samt statistik efter 

nyckelkodsområden. Befolkningsstatistik sammanställs årligen både för hela kommunen och för de 57 så 

kallade nivå 4 nyckelkodsområdena. 2013 års sammanställning redovisar förväntad 

befolkningsutveckling till och med år 2019. 

En viktig del i kommunens utveckling är att kunna studera de uttalade mål som syftar till att belysa hur 

detta ska utföras. Därför undersöktes den nya översiktsplanen för Luleå Kommun, Vision Luleå 2050 

med fokus på Program D - plats för mer samt Områdesrekommendationer. I detta dokument redogörs bland 

annat hur kommunen i det stora hela planerar att utvecklas med avseende på befolkningstillväxt och 

nybyggnation. Förutom befolkningen undersöktes bland annat utvecklingen av infrastruktur, framtida 

bostäder för äldre, nya framtida samlingslokaler och placering av industrier. Detta då dessa faktorer kan 

påverka både responstider samt målsättningar om var räddningstjänsten bör finnas. 

För att identifiera risk- och skyddsobjekt så utfördes en riskinventering. Som grund användes, Handbok 

för riskanalys, av Räddningsverket (2003a) vilket gav en vägledning om hur en riskinventering kan 

genomföras. I handledningen presenteras endast förslag och inte exakta lösningar över vilka objekt som 

ska klassificeras som risk- eller skyddsobjekt. Detta måste göras med hjälp av kommunens samlade 

kunskap. 
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Ett antal rapporter med fokus på GIS inom räddningstjänst studerades för att få inspiration till hur ett 

sådant arbete kunde förverkligas. En rapport från Lunds Tekniska Högskola, Geografisk 

tillgänglighetsanalys för planering av räddningstjänst, skriven av Palm (2006) användes som stöd i GIS 

arbetet. Mycket av informationen handlade dock om GIS i det förebyggande arbetet samt 

vägbeskrivningshjälpmedel. Ett antal program påträffades också som såg likvärdiga ut vid jämförelse av 

den information som fanns på programvarornas hemsidor. Även instruktionsmanualer och 

kunskapsdatabaser studerades för att klargöra möjliga användningsområden och undersöka 

analysmetoder för respektive program. Primära informationskällan för GIS- analyser är 

kunskapsdatabasen till ArcGIS, se Esri (2012). 

3.4 Intervjuer 
För att komplettera litteraturstudierna utfördes ett antal intervjuer. Syftet med intervjuer var bland annat 

att förtydliga litteraturstudier och inhämta information som inte fanns tillgängligt.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av några förberedda övergripande frågor. Genom att inte styra 

intervjun för mycket tilläts annan information av betydande karaktär framkomma utöver 

grundfrågeställningen. Enligt Höst et al. (2006) är detta en form av öppet riktade intervjuer som är en 

lämplig metod. Urvalet av intervjupersoner skedde främst genom tips från delaktiga personer i 

projektet. Intervjuer ledde i sin tur till nya kontakter och personer att utfråga. 

Då stadsbyggnadskontoret jobbar med både GIS och samhällsfrågor inom kommunen kom dessa att 

utgöra respondenter för intervjuer. Intervjuer hölls med stadsbyggnadskontorets GIS-avdelning för att 

diskutera program, NVDB och tillvägagångssätt med GIS. Även ett flertal andra intervjuer genomfördes 

med stadsbyggnadskontoret om bland annat befolkningsstatistik och arbetsprocessen för Vision Luleå 

2050. Intervjuer inom dessa områden hölls för att förtydliga och fånga upp oklarheter. Då det är just 

arbetsunderlag samt planer och inte fakta är det viktigt att komma ihåg att det faktiska utfallet kan 

avvika från dessa. Däremot är det de enda underlaget som finns att få tag på för tillfället och därför 

valdes det att användas i studien.  

Även indikationer på hur kommunen planerar befolkningsutvecklingen i ett 100 års perspektiv delgavs 

av stadsbyggnadskontoret. Då det är en väldigt lång tid ur ett samhällsplaneringsperspektiv används dessa 

som en fingervisning om hur Luleå kan utvecklas utifrån att kommunen följer Vision Luleå 2050 och 

fortsätter sitt arbete i den planerade riktning. Dessa hundraårsplaner är också de som legat till grund för 

kommunens arbete med vision 2050 och anses därför lämpligt som komplement. 

De flesta intervjuer skedde via bokade möten men även några via telefonsamtal och e-post. Även 

kompletterande uppgifter till möten kunde inhämtas via telefon eller e-post 

3.5 Insamling av data samt genomförande av analys 
I detta kapitel beskrivs det övergripande genomförandet och användande av data för att förtydliga 

analysen. Litteraturstudierna resulterade i en övergripande plan som ligger till grund för analysens 

genomförande, se Figur 3. 
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Figur 3. Metod för genomförande av analys. 

3.5.1 Befolkning i Luleå kommun 

Förutom den befolkningsstatistik som sammanställs av kommunen tillhandahöll GIS-avdelningen en 

uppdaterad version med kartdata över folkbokföringsadresser på personnivå som användes till själva 

GIS-analysen. Befolkningskartan uppdaterades senast 2013-09-03 och dåvarande befolkningsmängd 

uppgick till 74 794 personer inklusive skärgårdsbefolkningen. Då det är data på folkbokföringsadresser 

kan invånare egentligen bo på andra platser men ett antagande gjordes att skillnaderna är försumbara. 

Kartan över befolkningen innehåller inte information om personer med skyddad identitet så antalet är 

lite lägre än i verkligheten. Med hjälp av folkbokföringsadresserna sammanställdes enklare statistik över 

befolkningen för olika områden och regioner. Befolkningsstatistiken per nyckelkodsområde och 

nyckelkodsgrupp finns sammanställt i Bilaga A.  

3.5.2 Olyckor i Luleå kommun 

För att få en uppfattning om den geografiska spridningen av olyckor så erhölls cirka fyra års statistik från 

räddningstjänsten. Insatserna ägde rum under perioden januari 2010 till och med september 2013. 

Olyckstyperna som valdes att användas i studien är enligt kommunens handlingsprogram av den sort 

som kräver ett extra snabbt ingripande av räddningstjänsten. Dessa finns sammanställt per 

nyckelkodsområde och nyckelkodsgrupp i Bilaga B. 

Ett antal av olyckorna uppfyllde troligtvis inte kravet för att motivera en insats av räddningstjänsten men 

fick ändå ingå i analysen. En lindrigare olycka hade lika gärna kunnat resultera i en allvarlig olycka 

under andra omständigheter och ansågs därför bidra till riskbilden. 

Fyra års olycksstatistik ger inte en helhetsbild över kommunens olyckor men kan tjäna till vägledning i 

beslutet. Anledningen till att inte längre tid undersöktes är att räddningstjänsten började koordinatsätta 
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olyckor så sent som 2010. Då det skulle innebära omotiverat mycket arbete att platsidentifiera varje 

extra år med olyckor innan 2010 så begränsades olycksstatistiken till dessa.  

Med hjälp av olycksstatistiken skapades virtuella kartor av de koordinater som fanns rapporterade för 

respektive insats. Vissa olyckor saknade koordinater men de som ändå kunde platsidentifieras 

kompletterades med koordinater från Eniro och lades till i kartorna. De som inte hade tydlig adress eller 

platsbeskrivning utelämnades från analysen. 

3.5.3 Risk- och skyddsobjekt i Luleå kommun 

Med hjälp av andra räddningstjänsters riskinventering och Räddningsverkets exempel på risk- och 

skyddsobjekt utfördes en inventering av möjliga anläggningar och verksamheter i kommunen. För att 

gallra och sortera dessa anläggningar och verksamheter formades kriterier för risk- och skyddsobjekt 

med människa, miljö och egendom i åtanke. Primära syftet med risk- och skyddsobjekten i detta fall var 

dock att rädda människoliv. Genom samråd med räddningstjänsten samt kommunens säkerhetschef 

fastslogs ett antal objekt som uppfyller kriterier för risk- och skyddsobjekt. 

Fasta risk- och skyddsobjekt som finns inom kommunen kan i vissa fall motivera särskilt kort responstid 

från räddningstjänsten. Dessa risk- och skyddsobjekt är: 

1. Verksamheter som i sig kan orsaka mycket stora konsekvenser för människa, miljö och 

egendom. 

2. Verksamheter där större delen av de boende har svårt att sätta sig själva i säkerhet utan hjälp från 

räddningstjänsten. 

3. Verksamheter där persontätheten är särskilt hög och det vistas människor med olika 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 

4. Verksamheter som vid bortfall kan orsaka mycket stora konsekvenser för människa, miljö och 

egendom. 

En särskilt kort responstid för räddningstjänsten kan vara motiverat om något av dessa kriterier uppfylls 

men måste också medföra att den korta responstiden för räddningstjänsten möjliggör att begränsa 

konsekvenserna för människa, egendom och miljö. De objekt som fastslogs uppfylla de kriterier och 

motivera särskilt kort responstid var följande: 

 Verksamheter som uppfyller Sevesodirektivet 

 Verksamheter som uppfyller LSO 2:4 

 Större vattenverk 

 Samlingslokaler med över 1 000 personer 

 Viktig kulturhistorisk bebyggelse 

 Sjukhus 

 Större vård- och omsorgsboenden i verksamhetsklass 5B med 25 lägenheter eller fler 

Dessutom fastslogs vissa objekt som motiverar kort responstid men inte i samma utsträckning som ovan 

nämnda: 

 Mindre vård- och omsorgsboenden i verksamhetsklass 5B med mindre än 25 lägenheter  

Boverket delar in byggnader efter verksamhetsklasser och klass 5B är de särskilda boenden som finns för 

personer som har svårt att själva sätta sig i säkerhet. Vård- och omsorgsboenden som ingår i denna klass 

anses särskilt utsatta och benämns därför efter detta. 

För att förenkla jämförelser i analysen delas dessa in i fyra kategorier: 
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1. Riskobjekt 

2. Skyddsobjekt 

3. Större vård- och omsorgsboenden i verksamhetsklass 5B med 25 lägenheter eller fler 

4. Mindre vård- och omsorgsboenden i verksamhetsklass 5B med mindre än 25 lägenheter. 

Anledningen till att vårdanläggningar i verksamhetsklass 5B delas in i större och mindre grupper är i 

grund och botten baserat på Räddningsverkets gamla rekommendationer. Detta gjordes i samråd med 

räddningstjänsten då större vårdboenden ansågs behöva mer hjälp med utrymning än mindre. Samtliga 

anläggningar platsidentifierades och lades in i GIS för hand. Vattenverken borde egentligen markeras 

och analyseras som en större yta så vattenreservoarerna ingår i skyddsobjektet men då analyserna görs 

med punkter placerades dessa på själva anläggningen. 

3.5.4 Körtid 

Att analysera körtiden kan vara svårt då en uppskattning av rådande förhållanden måste göras. Körtiden 

för ett utryckningsfordon varierar bland annat från område till område då en kurvig, smal och kuperad 

väg inte går att jämföra med en rak, bred och plan väg. Körtiden varierar också mellan årstider, tider på 

dygnet samt om fordonet kör in eller ut från en stad. Det är heller inte ovanligt att det förekommer 

vissa tillfälliga hinder som exempelvis vägarbeten, trafikstockningar och avspärrningar. Körtid beror 

också på vem som framför fordonet, vilken typ av fordon det rör sig om och hur väl utrustad fordonet 

är för de rådande förhållandena. Dessutom förändras tekniken för fordon och stadsutformningen så vad 

som är en rimlig körtid i dag kanske inte motsvarar körtiden om några decennier. Då det finns så många 

påverkande faktorer så är det extra viktigt att tydligt definiera vilken körtid som ska analyseras.  

Körtiden i denna analys är tänkt att representera ett tungt fordon i varierande klimat- och 

trafikförhållanden. En undersökning om vad som är rimlig körtid utfördes och tillslut fastslogs att det 

enklaste och kanske rimligaste antagandet är att första fordonet kör i samma hastighet som 

hastighetsbegränsningen. Tanken är att de tidigare nämnda svåruppskattade tidsfaktorerna ger på ett 

ungefär samma tidspåslag som motsvarar hastighetsbegränsningen. Dessutom speglar 

hastighetsbegränsningarna troligtvis bäst de mer statiska vägförhållandena på plats. Resonemanget som 

ligger till grund för antagandet är att det viktigaste inte är en exakt körtid, då den varierar från gång till 

gång, utan det viktiga är att den jämförs med likvärdiga förutsättningar. Liknande resonemang 

påträffades i utredningar gjorda av andra räddningstjänster.  

3.5.5 Täckningsgrad 

Genom att undersöka hur nuvarande förmåga ser ut med avseende på responstid och täckningsgrad så 

kan jämförelse göras med nya alternativ och om alternativet leder till bättre eller sämre förmåga. I denna 

rapport jämförs täckningsgraden för befolkning, risk- och skyddsobjekt samt olycksstatistik. 

Befolkningen är dock den primära faktorn men risk- och skyddsobjekt tillsammans med 

olycksstatistiken bidrar till att fastställa optimal plats.  

Många räddningstjänster använder tidsintervall på 10, 20 och 30 minuters insatstid för att bestämma 

täckningsgraden. I denna analys har dessa intervall också använts men med den viktiga skillnaden att den 

jämförande faktorn är responstid. Då varje tidssteg också innebär en mer tidskrävande analys begränsades 

analysen till dessa tre intervall. Både för befolkning och olyckor används tidsstegen för jämförelse men 

ett högt värde på 10 minuters responstid är primära målet. För risk- och skyddsobjekten jämfördes 

däremot endast de fastslagna målen för responstid. Risk- och skyddsobjekt tillsammans med större vård- 

och omsorgsboenden fick en målsättning på 10 minuters responstid och det speglar de i teoridelen 

beskrivna rekommendationerna från Räddningsverket. Mindre vård- och omsorgsboenden fick en 

målsättning på 20 minuter. Eftersom de boende i en mindre anläggning snabbare kan utrymmas med 

hjälp av räddningstjänsten valdes en längre men ändå rimligt kort responstid.  
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De områden som har byggnader i verksamhetsklass 1 och 3 där räddningstjänsten ska hjälpa till med 

fönsterutrymning identifierades med hjälp av samråd med räddningstjänsten. Detta område visade sig 

vara inom Luleå stadsbygd och för att åskådliggöra detta skapades en ungefärlig yta i GIS som används 

till den visuella analysen. Analysen gjordes så att om ytan gott och väl täcktes in av polygonerna för 20 

minuters responstid ansågs detta vara uppfyllt. Egentligen borde en polygon med 19 minuters responstid 

använts för att ta hänsyn till generell angreppstid då rekommendationerna är på 20 minuters insatstid 

men då de aldrig var nära ytterområdena ansågs detta onödigt. 

Som förtydligande utfördes analysen av responstid för både nuvarande och alternativ station enligt 

följande metod: 

 Anspänningstid enligt krav för respektive station. 

 Körtid enligt hastighetsbegränsning utan tidstillägg för trafiksituation. Globalt tidstillägg på 1 

sekund för varje korsning. 

Räddningsvärn uteslöts då det inte går att räkna med att de kan utföra en insats.  

De jämförande faktorerna som valdes att analyseras ingående är: 

1. Befolkning enligt folkbokföringsadresser i kommunens GIS 

2. Olyckstyper som i högre grad kräver ett snabbt ingripande enligt räddningstjänstens 

handlingsprogram 

3. Risk- och skyddsobjekt enligt framtagna kriterier 

Skärgården är i denna analys utesluten och därför nås ej invånare i dessa delar av räddningstjänsten. 

Antalet individer som bor i skärgården ingår ändå i befolkningsstatistiken för att få en helhetsbild av 

resultatet för täckningsgrad. Utöver detta utfördes visuella analyser för de byggnader som uppfyller 

villkoret för BBR 5:323 samt Räddningsverkets gamla rekommendationer för att jämföra mot Vision 

Luleå 2050. 

3.5.6 Platsidentifiering 

Då en nätverksanalys inte kan ta fram bästa placering utan valbara alternativ så måste vissa platser utses 

som möjliga alternativ. Då målet med denna analys är att både ta fram ett alternativ med en 

huvudstation samt undersöka hur bra täckningsgrad som kan nås med andra lösningar togs flera scenarier 

fram. Ett antagande gjordes om att de större vägarna med högre hastigheter oftast är den snabbaste 

vägen och därför bör stationerna ligga i närheten av dessa. Då det också är viktigt att det finns bra 

påfarter till de större vägarna prioriterades tomter med dessa förutsättningar. I undersökningen har 

vägnätet inte förändrats för att ge vissa tomter bättre förutsättningar än vad de egentligen har. Däremot 

har alla utgångspunkter fått en bra placering på tomten utifrån körtidsperspektivet. Även de gamla 

rekommendationerna om bebyggelseområden från Räddningsverket ligger till grund för placering, 

främst för Grupp 1-bebyggelse. Detta genom att studera Vision Luleå 2050 och de byggplaner som finns 

för Luleå så att hänsyn tas för den framtida utvecklingen.  

3.6 Analysverktyg och kartdata 
Ett antal program undersöktes för att ta reda på vilket som passade denna analys bäst. Många av 

programvarorna hade kapacitet att utföra liknande analyser men i slutändan var det tillgången och den 

väluppbyggda databasen med vägledning om analyser som avgjorde att valet föll på ArcGIS. ArcGIS är 

en väl etablerad programvara och dessutom finns speciella analysfunktioner med utryckningsverksamhet 

i åtanke.  
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ArcGIS används inom kommunen samt på Luleå Tekniska Universitet och på så vis fanns det stöd att få 

i arbetet men också en möjlighet för räddningstjänsten att fortsätta arbetet med ArcGIS även i 

framtiden. Alternativ som undersöktes var bland annat Räddningsenhetsplaneraren, ROPA, Mapinfo 

och Solen RUTT. Först föll valet på MSB:s program ROPA men det visade sig vara skapat främst för 

att analysera täckningsgrad för olycksrisker i kommunen och styrkeuppbyggnad för dessa medan bara 

enklare serviceområdesberäkningar tilläts. Programmet hade inga funktioner som tillät vidare 

beräkningar av serviceområdet så att exempelvis servicegrad till befolkningen kan analyseras.  

Innan arbetet påbörjades med analys av täckningsgrad gjordes ett antal testanalyser med både verktygen 

ruttanalys och serviceområde. För att jämföra körtiden gjordes ett slumpmässigt antal rutter i ArcGIS till 

olika delar i kommunen. Dessa jämfördes mot motsvarande vägbeskrivningar tagna från söktjänsten 

hitta.se och dessa gav likvärdiga körtider som i ArcGIS. För att jämföra denna analys med tidigare gjorda 

analyser skapades och jämfördes en uppsättning motsvarande en tidigare gjord insatskarta av Metria 

(2001). I analysen från 2001 används insatstid istället för responstid och dessutom var anspänningstiden 

annorlunda för stationen i Råneå men dessa förutsättningar togs hänsyn till i jämförelseanalysen.  

3.6.1 Kartdata 

Kartor som tillhandahölls av GIS-avdelningen var bland annat Luleå kommuns fastighetskarta, 

befolkningskarta, NVDB samt en karta över kommunen indelad i de olika nyckelkodsområdena.  

Befolkningskartan som erhölls från stadsbyggnadskontoret kunde användas i analysen utan förändringar 

medan kartor över olyckor och risk- och skyddsobjekt skapades efter ändamålet. Kartorna över 

befolkning, olyckor samt risk- och skyddsobjekt är uppbyggda i punktform där en punkt motsvarar en 

individ, olycka, risk- eller skyddsobjekt.  

Nätverket från NVDB som användes i detta arbete var redan rensat från onödiga data som annars följer 

med. Det som fanns färdigt som attribut var hastighetsprofiler för hela vägnätet, vägnummer, vägnamn, 

vägtyp, enkelriktade vägar, bärighet, vägbredd och längd på vägkomponenter. Då vägnätet var från 

2011 fick en del uppdateringar läggas till som bland annat nya infarten från E4:an till Storheden, den 

nya infarten till Luleå Airport, delar av Kronans nya bostadsområde samt ett flertal rondeller runtom i 

Luleå Kommun. Hastigheter för de nya vägarna inhämtades från bland annat Google Maps. Det var 

osäkert hur pass uppdaterat de enkelriktade attributen var så därför jämfördes NVDB med kommunens 

nyare körriktningskarta. Vissa skillnader upptäcktes och dessa korrigerades. De attribut som fanns med i 

NVDB var långt ifrån komplett för alla vägar men de data som saknades var sådant som skulle förenkla 

förfarandet men ej påverka analysen, exempelvis vägnamn.  

Allt kartdata använder kartprojektion SWEREF 99 21 45 då kommunen har detta som standard. Då 

bland annat koordinaterna för olyckorna var en blandning av RT90 och SWEREF 99 TM så 

projicerades dessa till SWEREF 99 21 45 med hjälp av ArcGIS. 

3.6.2 Vägdatauppsättning 

Med hjälp av NVDB skapades en vägdatauppsättning i ArcGIS för att kunna göra nätverksanalyser. Vid 

skapandet av nätverket användes de nya körriktningsattributen för att rätt vägar ska väljas vid analysen. 

ArcGIS kan koppla ihop vägnät med både ändpunkter och de noder som finns inom en linje. Då 

NVDB är uppbyggd efter ändpunkter så användes detta alternativ för att inte få korsningar av misstag 

där de egentligen inte ska vara.  

För att kunna räkna ut kostnad med avseende på körtid skapades ett attribut för hur lång tid i minuter 

varje vägkomponent tar att färdas med avseende på den angivna hastigheten. För att kompensera den 

lägre hastigheten i korsningar så användes Global Turn Delay funktionen. Efter jämförelser gjordes en 
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uppskattning att varje korsande väg ger ett tidstillägg på 1 sekund per ändpunkt. Dessutom antogs att 

varje sväng från en väg till en annan ger 1 sekunds tidstillägg. Dessa antaganden gjordes med hjälp av de 

generella rekommenderade värdena som fanns i programmet. Vid jämförelse mot söktjänsten hitta.se så 

stämde tidsåtgången klart bättre överens med än utan. Ruttanalys användes vid kontroll av vägnätet. 

Rondeller, viadukter, påfarter, överfarter och enkelriktade gator kontrollerades med hjälp av detta 

verktyg för att se så de tidigare angivna attributen givit rätt utfall i nätverksdatauppsättningen. 

Exempelvis så att programmet använder korrekt sida av vägen på E4:an, kör igenom en rondell i rätt 

riktning och respekterar enkelriktade gator. Dessutom användes det till att jämföra körtider med hitta.se. 

Vissa vägar i vägnätet spärrades då de inte alltid är säkert att räddningstjänsten kan använda dessa. 

Färjelinjen/isvägen i Avan blockerades i väguppsättningen då det finns perioder som räddningstjänsten 

inte kan använda denna. Även genvägen mellan Södra hamn och Svartöstaden blockerades då det är ett 

hinder för på den riktiga vägen. Vägen mellan Björkskatan och Hagaviken, över Ormberget, spärrades 

också. Den sista vägen som spärrades av var den mellan Svartön och Hertsön. 

3.6.3 Nätverksanalytikern 

Med hjälp av tillägget nätverksanalytikern kunde analysverktygen rutt, serviceområde samt plats och 

tilldelning användas. För att göra punktanalys behöver sökområden definieras då befolkning, risk- och 

skyddsobjekt samt olyckor för det mesta inte är lokaliserade exakt på vägnätverket. Då vissa delar av 

vägnätet inte är helt komplett finns det även vissa områden som saknar exempelvis gångbanor till 

lägenhetsingångar som egentligen är den närmaste angreppsvägen. Även koordinaterna från 

trafikolyckor som egentligen borde inträffat exakt på vägnätverket har en viss felmarginal som leder till 

att dessa med jämna mellanrum hamnar på sidan av nätverket. Polygonerna för serviceområden skapades 

därför med en detaljgrad av 300 meter åt båda sidorna av nätverket. Detta kan innebära att polygonerna 

blir lite större än det egentliga täckningsområdet men då polygonerna inte kan överlappa onåbara vägnät 

ansågs denna metod inte påverka resultatet i större utsträckning.  
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4 Förutsättningar för räddningstjänst i Luleå kommun 
I detta kapitel redogörs kommunens förutsättningar som påverkar räddningstjänstens operativa 

verksamhet. Det vill säga sådant som kan beröra räddningstjänsten med avseende på täckningsgrad och 

responstid, nu och i framtiden. 

4.1 Allmänt om Luleå kommun 
Luleå Kommun har i dagsläget cirka 75 000 invånare och är 2110 kvadratkilometer stort. Luleå är en 

avlång kommun, från den sydligaste delen till den mest avlägsna kommungränsen i norr är det ungefär 

10 mil. Centralorten är Luleå där största delen av befolkningen bor. Luleå stadsbygd stäcker sig från 

Gammelstad i väst till Hertsön i öst samt Hällbacken i norr och Bergnäset i söder, se Figur 4. 

Hällbacken är en helt ny stadsdel och är därför inte vidare bebyggt i dagsläget medan Kronan är ett 

relativt nytt bostadsområde under utveckling. I nuläget bor cirka 77 procent av befolkningen i 

stadsbygden enligt Luleå kommun (2013b). 

 
Figur 4. Karta över stadsdelar inom Luleå stadsbygd, taget från Luleå kommun (2013b). 

I dagsläget finns tre utpekade byar som ska fungera som knytpunkt för de mindre byarna, så kallade 

samlande byar, och dessa är enligt Luleå kommun (2013a) Antnäs, Persön och Råneå. De stadsnära 

byarna räknas som Södra Sunderbyn, Karlsvik, Kallax, Rutvik, Björsbyn och Bensbyn. Se Figur 5 för 

lokalisering av dessa inom kommunen. Mellan Luleå centrum och Antnäs är det cirka arton kilometer 

med bil. Motsvarande siffra mellan Luleå och Persön är drygt nitton kilometer. 
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Figur 5. Karta från Luleå kommun (2013b) över de samlande och stadsnära byarna. 
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4.2 Räddningstjänstens nuvarande stationer 
Räddningstjänsten i Luleå har i dagsläget operativ förmåga på tre stationer. Centrumstationen och 

stationen i Gammelstad är de två heltidsstationer med 90 sekunders anspänningstid och dessutom finns 

det en deltidsstation i Råneå med en längsta anspänningstid på 8 minuter. Det finns även räddningsvärn 

i skärgården samt Klöverträsk men då det inte är säkert att dessa kan delta i insatser är de exkluderade ur 

analysen. I analysen ligger centrumstationen på fastighet Bävern 1, stationen i Gammelstad på fastighet 

Gammelstaden 26:6 och stationen i Råneå på fastighet Råneå 12:56. Stationen i centrum åker på cirka 

två tredjedelar av kommunens samtliga larm medan Gammelstad tar hand om knappt en tredjedel. 

Larmstatistik för respektive station under 2011 och 2012 är inhämtat från Räddningsnämnden (2012), se 

Tabell 2. 

Tabell 2. Larmstatistik från Räddningsnämnden (2012) för respektive station i Luleå kommun under året 2012 

och inom parantes 2011. 

Typ av larm Totalt Luleå Gammelstad Råneå 

Brand i byggnad 60 (70) 44 (54)  5 (8)  11 (8) 

Brand ej i byggnad 78 (96)  53 (69)  19 (19)  6 (8) 

Automatlarm ej brand 479 (439)  342 (300)  110 (131)  27 (8) 

Förmodad brand/undersökning 46 (61)  36 (46)  7 (12)  3 (3) 

Trafikolycka 126 (121)  54 (59)  59 (50)  13 (12) 

Utsläpp farligt ämne 10 (18)  7 (9)  3 (8)  0 (1) 

Drunkningstillbud 4 (7)  4 (6)  0(1)  0 (0) 

Stormskada 0 (5)  0 (4)  0 (1)  0 (0) 

Djurlivräddning 3 (1)  2 (1)  0 (0)  1 (0) 

IVPA 34 (19)  1 (0)  0 (0)  33 (19) 

Övrigt 131 (156)  90 (112)  37 (36)  4 (8) 

Antal larm 971 (993) 633 (660) 240 (266) 98 (67) 

4.3 Befolkning i Luleå kommun 
Med hjälp av de erhållna kartdata över folkbokföringsadresser skapades en ungefärlig 

befolkningsfördelning efter nyckelkodsområden och dessa finns representerade i Figur 6. 

Befolkningsmängden är inte exakt given i kartan utan mellan vissa utvalda intervall. Det mest befolkade 

nyckelkodsområdet är Centrum med 8 000 personer, därefter kommer Hertsön tätt följt av Porsön med 

närmare 5 500 personer. Strax under 5 000 personer finns i nyckelkodsområdena Gammelstad följt av 

Björkskatan och Skurholmen. Bergviken, Mjölkudden, Bergnäset, Sunderbyn och Örnäset är områden 

med cirka 3 000 invånare. Råneå är den största tätorten i norra delen av kommunen med cirka 2 000 

invånare. I södra Luleå är Antnäs det mest befolkade nyckelkodsområdet med drygt 1 000 personer och 

tätt följt kommer Alvik, Måttsund och Ersnäs. Samlande byn Persön har i dagsläget knappt 500 

invånare. 
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Figur 6. Karta med ungefärlig befolkningsmängd per nyckelkodsområde. 

Befolkningen är främst koncentrerad i kommunens södra del efter Luleå älv där centralorten Luleå 

ligger. Det finns även högre befolkningskoncentrationer i bland annat Sörbyarna, söder om Luleälven, 

Persötrakten och Råneå. Luleå kommun delades in i fem nyckelkodsgrupper med de av kommunen 

identifierande samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs samt Luleå centralort med avsikt att använda 
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dessa som statistiska områden. Tanken med att dela upp statistik efter dessa områden är att de samlande 

byarna kan fungera som framtida brandstationsplacering. Bland annat sammanställdes den procentuella 

befolkningstätheten för respektive region, se Figur 7. Skärgården separerades i ett eget område främst 

för att de inte ingår i själva analysen men självklart måste tas med i beaktning för att få ett 

helhetsintryck.  

 
Figur 7. Karta över procentuell befolkningsfördelning per nyckelkodsgrupp. 
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De två absolut största befolkningskoncentrationerna ryms på en liten yta. Cirka 70 procent av 

befolkningen ryms inom en cirkel med en diameter på 10 kilometer och 10 procent till täcks upp av en 

cirkel på 7 kilometer i diameter strax väster om den första, se Figur 8. 

 
Figur 8. Karta över procentuell fördelning för de två mest befolkningskoncentrerade områdena. 
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4.3.1 Befolkningsstatistik mellan 2013 och 2019 

Luleå kommun har sedan år 2000 haft en snittökning på cirka 300 personer per år vilket även speglar de 

senaste 40 årens ökning. Enligt Larsson (2013) förväntas befolkningen i Luleå kommun att öka till 77 

355 personer år 2019, det vill säga en ökning på cirka 350 personer per år. En jämförelse mellan 2013 

och 2019 för nyckelkodsgrupperna kan ses i Figur 9 och Figur 10. 

 
Figur 9. Sammanställning av förväntad befolkningsökning per nyckelkodsgrupp mellan 2013-2019. 

 
Figur 10. Sammanställning av förväntad andelsändring av befolkningsmängd per nyckelkodsgrupp mellan 2013-

2019. 
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4.4 Industri- och handelsområden 
Det mest störande industriområdet i kommunen finns i dagsläget på Svartön där samtliga 

Sevesoanläggningar är belägna. Andra större industriområden av relevans är Kallaxheden där bland annat 

flygplatsen är belägen. Porsön, Storheden, Skutviken och Ytterviken är andra industriområden med 

olika karaktär av verksamheter. I dagsläget finns de största handelsområdena i Luleå centrum, 

Notviksstan samt Storheden. I Luleå centrum finns ett flertal stora gallerior medan Storheden är ett stort 

handelsområde med många stora samlingslokaler.  

4.5 Infrastruktur i kommunen 
E4:an sträcker sig från Ersnäs i söder till Jämtön i norr. Det är en av kommunens mest trafikerade vägar 

och en viktig pulsåder i vägnätet. E4:an utgör en av de tre permanenta passager över Luleå älv. E4:an är 

enligt Aspholm (2012) en av Länsstyrelsens rekommenderade vägar för farligt gods. 

I kommunen finns två riksvägar, 94:an och 97:an. Väg 97 sträcker sig från Luleå centrum i öster till 

Sunderbyn i väster. Liksom E4:an är det en av de mest trafikerade vägarna inom kommunen samt en 

viktig pulsåder som binder ihop Luleå med Boden. Den fungerar även som en viktig länk mellan Luleå 

Centrum och E4:an. Väg 94 sträcker sig från Luleå centrum till Klöverträsk och binder ihop Luleå med 

Älvsbyn. Både väg 94 och 97 är enligt Aspholm (2012) två av Länsstyrelsens rekommenderade vägar för 

farligt gods. Förutom dessa tre vägar är även väg 595, Svartövägen rekommenderad som farligt gods led. 

Denna väg går mellan Luleå centrum och Svartön och är därför belägen nära koncentrerad bebyggelse. 

4.6 Vision Luleå 2050 
Vision Luleå 2050 är kommunens vision för hur den långsiktiga planeringen bör bedrivas. Visionen är 

en del av den nya översiktsplanen och ska användas som styrmodell, Luleå kommun (2013c). I 

översiktsplanen anges bland annat var nya bostadsområden, förtätningsområden, industriområden och 

farligt gods leder planeras men även hur de befintliga områdena ska utvecklas. 

Kommunen har offensiva planer på att växa och har därför lagt upp ett första mål om att bli 10 000 fler 

invånare inom en framtid. För att kunna ta emot nya Lulebor krävs nya bostäder och därför har 

kommunen tagit fram arbetsunderlag för hur detta ska genomföras. I programmet 10 000 nya lulebor 

delar Luleå kommun (2013d) in de aktuella byggplanerna i tre kategorier som är färdiga, pågående och 

idéplaner. Det är cirka 1 400 bostäder som är färdigt planerade där detaljplanen vunnit laga kraft vilket 

kommer innebära boende för knappt 3 000 personer. Det finns också pågående planer på cirka 3 700 

bostäder till som innebär drygt 7 300 boende ytterligare. Dessutom idéplaner på nästan 3 100 bostäder 

som skulle leda till drygt 8 000 boende. Om samtliga planer införlivas så innebär det cirka 8 000 

bostäder och 18 000 boende. Områden för större nybyggnationer är bland annat Luleå centrum, 

Östermalm, Bergviken, Kronan, Hertsön, Lerbäcken och Hällbacken. Utöver dessa finns det områden 

som pekas ut av stadsbyggnadskontoret (2013a) som framtida nya bostadsområden och dessa är 

Munkeberg strand och Stadsviken, Kronan samt Hertsöheden. Karta från Luleå kommun över alla 

byggplaner kan ses i Figur 11. 
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Figur 11. Karta med förslag på 8 000 nya bostäder i Luleå. Bild hämtad från Luleå kommun (2013d). 

Något exakt tidsmål för idéerna på 8 000 bostäder finns inte men en uppdaterad arbetsplan är framtagen 

av stadsbyggnadskontoret med förslag på 6 300 bostäder fram till 2025, se Tabell 3. Enligt Lindh (2013) 

uppskattas varje bostad bebos av 2,5 nya Lulebor i snitt vilket skulle resultera i 15 750 nya lulebor. 

Tabell 3. Arbetsunderlag för nya bostäder i Luleå mellan 2013-2025. 

Tidsperiod Antal bostäder Invånare 

2013-2016 1 000 2 500 

2017-2020 2 500 6 250 

2021-2025 2 800 7 000 

Luleå kommun (2013b) delar in stadsbygden i prioriterade förtätningszoner där zon 1-4 representerar 

större projekt fram till 2020 och zon 5 områden som prioriteras efter 2020. Se Figur 12 för nya 

bostadsområden samt förtätningsområden över Luleå. 
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Figur 12. Arbetsunderlag för nya områden för bostäder och förtätningszoner. Det blåa representerar områden 

för ny bebyggelse. Bild hämtat från Luleå kommun (2013b). 

15 750 nya invånare fram till och med 2025 skulle innebära en årlig befolkningsökning på cirka 1 300 

personer vilket är betydligt högre än tidigare års befolkningsökning samt statistiken fram till 2019. Det 

höga antalet beror på att dessa bostadssiffror ska ses som att de är planmässigt möjliga att ta fram inom 

denna tid och därför inte något definitivt. Lindh (2013) framhåller dock att en rimlig befolkningsökning 

för kommunen är någonstans mellan 500-1 000 personer per år. Planerna blir mer osäkra ju längre fram 

i tiden de ska spegla och kan därför också förändras eftersom. 

Lindh (2013b) uppskattar att ungefär 90 procent av de nya invånarna bosätter sig i centrum och 10 

procent i de så kallade samlande och stadsnära byarna. Av dessa 10 procent är ett antagande att cirka 80 

procent av dessa bosätter sig i själva byn medan cirka 20 procent bosätter sig i närliggande byar. 

Utvecklingen i byarna kommer troligtvis att vara begränsad de närmaste 20 åren då VA-systemet i 

dagsläget inte tillåter ett större antal nya bostäder i dessa områden enligt Lindh (2013). Råneå har 

däremot möjlighet att expandera med cirka 1 000 personer inom de närmaste 20 åren. I framtiden är 

tanken att service ska finnas i alla stadsdelar och samlande byar. Målet är att dessa knytpunkter ska ha sitt 

eget centrum med både bostäder, handel och näringsliv. Bland annat vård- och omsorgsboenden ska 

finnas lokalt och är en typ av service som ska finnas i dessa områden. Även de så kallade 

trygghetsboenden ska lokaliseras i de stadsdelar och samlande byar. De allmänna målen för Luleå 

stadsbygd är främst att förtäta befintliga bostadsområden samt bygga ihop stadskärnan med 

universitetsområdet. Att bygga ihop dessa områden är en långsiktig plan då ett antal industriområden 

ligger mellan dessa i nuläget. Både Skutviken, Ytterviken och Porsödalen är sådana industriområden 

och varje omvandling uppskattas ta minst 20 år enligt Lindh (2013). De nya bostadsområdena ska bestå 

av blandad bebyggelse, det vill säga både flerbostadshus, småhus, arbetsplatser och kontor ska beblandas 

med varandra. De störande bebyggelserna ska flyttas ut från Luleå stadsbygd och placeras i eller utanför 

randstråket i närhet till infrastruktur, se Figur 13. Störande och kraftigt störande bebyggelse är 
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exempelvis industrier med den viktiga skillnaden att kraftigt störande bebyggelse kan vara industrier och 

verksamheter som klassificeras som farlig verksamhet. 

 
Figur 13. Karta över framtida områden för störande och mycket störande verksamheter ska placeras i 

kommunen. De gråa områdena speglar mycket störande verksamheter. Bild hämtat från Luleå kommun 

(2013b). 

Enligt Luleå kommun (2013b) ska mark avsättas för viss infrastruktur. De större projekten som redovisas 

är en helt ny led norr om Luleå som ska möjliggöra farligt gods transporter utanför stadsbygden till 

Svartön. Den andra leden är en sydlig länk till Svartön, utanför stadsbygden. Lindh (2013) framhåller 

dock att inga andra kringleder runt Luleå stadsbygd är önskvärda från kommunens sida. 

Norrbotniabanan är ett stort järnvägsprojekt som kommer påverka markanvändningen i Luleå kommun 

markant beroende på om projektet blir verklighet. Norrbotniabanan har i dagsläget två olika alternativa 

sträckningar men enligt Lindh (2013) kan både sträckningen vid Storheden och Svartön bli aktuellt för 

att undvika att leda in alla tåg genom hela Luleå stadsbygd. Ett flertal av bostadsplanerna beror på om 

och var Norrbotniabanan byggs vilket orsakar en stor osäkerhet i planeringen. Dessa planer är i 

dagsläget inte aktuella som alternativ men har tagits hänsyn till i Vision Luleå 2050 då de skulle medföra 

stora förändringar i kommunen. Luleå kommuns målsättning för ny infrastruktur kan ses i Figur 14. 
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Figur 14. Karta över reserverad mark för framtida väg och järnvägsprojekt. Bild hämtat från Luleå kommun 

(2013b). 

När det gäller framtida stora samlingslokaler såsom arenor så finns det två olika visioner enligt Lindh 

(2013). Det ena scenariot är att fler arenor tillkommer och en central ansamling bildas mellan nuvarande 
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Coop Arena och Luleå Energi Arena. Andra alternativet är enligt Lindh (2013) ett "decentraliserat 

idrottsmecka" vid nuvarande Arcushallen. Förutom de större anläggningarna ska det finnas mindre 

anläggningar spridda över kommunen så det tillsammans med fler arbetsplatser och utbyggd service i 

stadsdelarna genereras mer rörelse mellan olika områden. 

I ett 100 års perspektiv kan Luleå kommun rent plan- och utvecklingsmässigt öka till maximalt cirka 

200 000 invånare enligt Lindh (2013). De stadsnära och samlande byarna kan antas fördubbla 

befolkningen medan Antnäsområdet skulle kunna femdubblas under denna period om Norrbotniabanan 

blir av. En bedömning är att befolkningen i stadsbygden fördubblas inom 100 år och att själva centrum 

upp till fyrdubblas. Enligt Lindh (2013) är det dessa bedömningar som är underlag till Vision Luleå 2050 

och kommande VA-plan. 

4.7 Sammanställning av utvalda olyckor 
Av de olyckor som inträffade under åren 2010 till september 2013 lyckades totalt 672 olyckor 

platsidentifieras och fördelningen är 20 drunkningsolyckor, 412 trafikolyckor och 240 bränder i 

byggnader. Totalt utelämnades sju bränder i byggnader på grund av att dessa antogs vara samma olycka 

och ytterligare fyra då de var utanför kommunen. Tolv trafikolyckor togs bort på grund av att de var 

utanför insatsområdet och ytterligare sju stycken på grund av oidentifierade platser. För att förtydliga var 

det inträffar olyckor finns dessa sammanställda i kartor per typ och nyckelkodsområde i Bilaga C. 

För att jämföra olycksstatistiken med befolkningsmängden undersöktes antal olyckor per 

nyckelkodsgrupp. Regionen Luleå älv hade en lägre andel olyckor i jämfört med befolkningen medan 

de övriga hade något högre utfall. Den geografiska spridningen av olyckor samt procentuell del per 

nyckelkodsgrupp kan ses i Figur 15. 
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Figur 15. Karta över procentuell olycksfördelning per nyckelkodsgrupp för samtliga tre olyckskategorier. 

Jämförelse mellan befolkning och olyckor per nyckelkodsgrupp kan ses i Figur 16. Råneå, Persön och 

södra Luleå har framförallt högre andel trafikolyckor i jämförelse mot befolkningen än Luleå stadsbygd 

vilket troligtvis beror på att relativt många fordon passerar regionerna på E4:an. 
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Figur 16. Diagram över olycksfördelning per nyckelkodsgrupp uppdelat i drunkning, trafikolycka och brand i 

byggnad. 

4.8 Sammanställning av riskinventering 
Med hjälp av räddningstjänsten fastslogs ett antal risk- och skyddsobjekt. Totalt identifierades 46 objekt 

med målsättning att nås inom en viss responstid. De som klassificerades som riskobjekt med 10 minuters 

responstid kan ses i Tabell 4. Sju av nio riskobjekt finns på industriområdet Svartön medan Luleå 

Airport finns i Kallax nyckelkodsområde. 

Tabell 4. Riskobjekt i Luleå kommun med målsättning på 10 minuters responstid. 

Objekt Område Sevesodirektivet LSO 2:4 

St1 Energy AB Svartön 18:20 Högre Ja 

AGA Gas AB Svartöstaden 13:36 Högre Ja 

LKAB Depå Svartön 18:20 Högre Nej 

SSAB Tunnplåt AB Svartöstaden 13:36 Högre Ja 

Svenska Statoil AB Svartön 18:18 Högre Ja 

Ragn-Sells AB Svartön 18:20 Lägre Nej 

Duroc AB Svartöstaden 13:36 Nej Ja 

Sunderby Sjukhus Helikopterflygplats Sunderbyn 67:592 Nej Ja 

Luleå Airport Kallax Nej Ja 

Skyddsobjekt med 10 minuters responstid kan ses i Tabell 5. I nyckelkodsområdet centrum finns sju av 

skyddsobjekten och i närheten finns även Coop Arena. I Karlsvik finns ytterligare tre stycken och sedan 

finns ett var i Porsön, Gammelstad och Böle. 
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Tabell 5. Skyddsobjekt i Luleå kommun med målsättning på 10 minuters responstid. 

Objekt Område Typ 

Gäddvik Vattenverk Karlsvik Vattenverk 

Råneå Vattenverk Andträsket  Vattenverk 

Kyrkbyn Kyrkbyn Världsarv 

Luleå Domkyrka Luleå Centrum Kyrka 

Arcushallen Karlsvik Arena 

Coop Arena Bergviken Arena 

Luleå Energi Arena Luleå Centrum Arena 

Kulturens Hus Luleå Centrum Kulturhus 

Shopping Luleå Centrum Galleria 

Smedjan Luleå Centrum Galleria 

Storheden City Storheden Galleria 

Strand Luleå Centrum Galleria 

Bistro bar brygga, BBB Luleå Centrum Restaurang/Nattklubb 

STUK Porsön Restaurang/Nattklubb 

Sunderby Sjukhus Sunderbyn Sjukhus 

Enligt Luleå kommun (2013e) är det i dagsläget 16 vård- och omsorgsboenden som har 25 eller fler 

lägenheter. Dessa objekt hamnar i kategorin större vårdanläggningar i verksamhetsklass 5B med 

målsättning på 10 minuters responstid och ses i Tabell 6. Fjorton av dessa finns inom Luleå stadsbygd 

och de två sista i Råneå. 

Tabell 6. Större vård- och omsorgsboenden i Luleå kommun med målsättning på 10 minuters responstid.  

Objekt Adress Lägenheter 

Baldersgårdens vård- och omsorgsboende Furumovägen 5 27 

Forsbacka vård- och omsorgsboende Prostvägen 1 36 

Ingridshem vård- och omsorgsboende Älvsborgsvägen 20 41 

Kallkällans vård- och omsorgsboende Lingonstigen 235 41 

Malmuddsgårdens vård- och omsorgsboende Malmuddsvägen 2 36 

Midskogens vård- och omsorgsboende Gymnasievägen 6 82 

Bergvikens vård- och omsorgsboende  72 

Per Hindersagårdens vård- och omsorgsboende Regnvägen 3 32 

Solbackens vård- och omsorgsboende Sundsbacken 9 36 

Storstigens vård- och omsorgsboende Storstigen 28 38 

Sundsgårdens vård- och omsorgsboende Lulsundsgatan 44 42 

Tunastrands vård- och omsorgsboende Tunastigen 77 27 

Västberga vård- och omsorgsboende Västerlångvägen 1 31 

Älvgårdens vård- och omsorgsboende Tunastigen 17 27 

Ängsgården vård- och omsorgsboende Mjölkuddsvägen 79 C 36 

Örnens vård- och omsorgsboende Trädgårdsgatan 23 70 
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Enligt Luleå kommun (2013e) är det 6 vård- och omsorgsboenden som har mindre än 25 lägenheter. 

Mindre vårdanläggningar i verksamhetsklass 5B med målsättning på 20 minuters responstid och kan ses i 

Tabell 7. Fyra stycken ligger i Luleå stadsbygd medan två finns i södra Luleå i Antnäs och Alvik. 

Tabell 7. Mindre vård- och omsorgsboenden i Luleå kommun med målsättning på 20 minuters responstid. 

Objekt Adress Lägenheter 

Alviks vård- och omsorgsboende Danelvägen 11 18 

Antnäs vård- och omsorgsboende Knalltorpsvägen 4-6 20 

Bergstadens vård- och omsorgsboende Stengatan 123 24 

Herstögårdens vård- och omsorgsboende Ekorrstigen 4 18 

Lignellska vård- och omsorgsboende Trädgårdsgatan 20 22 

Lulsundets vård- och omsorgsboende Kårvägen 20 18 

Den geografiska spridningen för risk- och skyddsobjekten visualiseras i Figur 17. 

 
Figur 17. Karta över samtliga risk- och skyddsobjekt samt större och mindre vård- och omsorgsboenden.  
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5 Resultat av räddningstjänstens nuvarande täckningsgrad 
För att förtydliga vilken roll varje station har i dagsläget analyserades fyra uppsättningar med avseende på 

responstid. En med alla tre nuvarande stationer, en med stationerna i centrum och Råneå, en med 

Gammelstad och Råneå samt en med bara Råneå. Serviceområden för responstid på 10, 20 och 30 

minuter med nuvarande uppsättning kan ses i Figur 18.  

 
Figur 18. Serviceområde för 10, 20 och 30 minuter med stationer i centrum, Gammelstad och Råneå. 
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För heltidsstationerna i centrum och Gammelstad motsvarar 10, 20 och 30 minuters responstid alltså 

8,5, 18,5 och 28,5 minuters körtid med 90 sekunders anspänningstid. Deltidsstationen Råneå får 

däremot kortare körtid på 2, 12 och 22 minuter då anspänningstiden är hela 8 minuter. 

Bland riskobjekten är det Luleå Airport och skyddsobjekten Råneå vattenverk som inte nås inom 10 

minuter. Resultatet för nuvarande förmåga kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8. Resultat för täckningsgrad med stationer i centrum, Gammelstad och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 82,6% 95,6% 98,7% 

Samtliga Olyckor 75,7% 95,2% 97,8% 

Drunkning 85,0% 95,0% 95,0% 

Trafikolycka 73,8% 96,6% 99,3% 

Brand i byggnad 78,3% 92,9% 95,4% 

Riskobjekt 10 min 88,9% - - 

Skyddsobjekt 10 min 93,3% - - 

Större Vårdboende 100,0% - - 

Mindre Vårdboende - 100,0% - 

När stationen i Gammelstad tas bort fås en lägre täckningsgrad för nästan samtliga kategorier. Förutom 

Luleå Airport nås inte heller Sunderby Sjukhus, SUS, med centrumstationen. Bland skyddsobjekten nås 

varken SUS, Arcushallen, Kyrkbyn eller Råneå vattenverk medan samtliga vårdanläggningar nås inom 

den målsatta tiden. Största tappet är bland befolkning och olyckor inom 10 minuter responstid. 

Resultatet för analysen med centrum och Råneå kan ses i Tabell 9. 

Tabell 9. Resultat för täckningsgrad med stationer i centrum och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 72,6% 95,0% 98,6% 

Samtliga Olyckor 66,8% 94,8% 97,8% 

Drunkning 75,0% 95,0% 95,0% 

Trafikolycka 61,4% 96,1% 99,3% 

Brand i byggnad 75,4% 92,5% 95,4% 

Riskobjekt 10 min 77,8% - - 

Skyddsobjekt 10 min 73,3% - - 

Större Vårdboende 100,0% - - 

Mindre Vårdboende - 100,0% - 

Med bara stationer i Gammelstad och Råneå sjunker täckningsgraden för 10 minuters responstid 

drastiskt. Dels nås bara SUS bland riskobjekten och varken Shopping, Domkyrkan eller Råneå 

vattenverk täcks upp inom 10 minuter. Att vissa skyddsobjekt nås i centrum men inte andra beror på att 

serviceområdet slutar mitt i denna region. Resultatet för analysen med Gammelstad och Råneå kan ses i 

Tabell 10. 
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Tabell 10. Resultat för täckningsgrad med stationer i Gammelstad och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 29,7% 95,2% 98,7% 

Samtliga Olyckor 41,8% 95,1% 97,8% 

Drunkning 30,0% 95,0% 95,0% 

Trafikolycka 53,2% 96,4% 99,3% 

Brand i byggnad 23,3% 92,9% 95,4% 

Riskobjekt 10 min 11,1% - - 

Skyddsobjekt 10 min 80,0% - - 

Större Vårdboende 37,5% - - 

Mindre Vårdboende - 100,0% - 

När Råneå analyseras enskilt sjunker täckningsgraden ytterligare för samtliga jämförande parametrar. 

Ingen av risk- eller skyddsobjekten och endast de två vård- och omsorgsboendena i Råneå täcks inom 

10 minuter. Resultatet för analysen med endast Råneå kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11. Resultat för täckningsgrad med endast stationen i Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30min 

Befolkning 1,6% 4,6% 14,4% 

Samtliga Olyckor 0,7% 10,1% 33,0% 

Drunkning 0,0% 5,0% 5,0% 

Trafikolycka 0,0% 10,9% 41,0% 

Brand i byggnad 2,1% 9,2% 21,7% 

Riskobjekt 10 min 0,0% - - 

Skyddsobjekt 10 min 0,0% - - 

Större Vårdboende 12,5% - - 

Mindre Vårdboende - 0,0% - 

Den virtuella analysen över bebyggelse som går under verksamhetsklass 1 och 3, se avsnitt 2.2, visade att 

i nuläget täcks dessa områden utan problem förutom för analysen med endast Råneå som alternativ. 
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6 Identifiering av alternativa platser 
Målet med identifieringen är att alla ska få ett tillfredsställande och likvärdigt skydd. Däremot behöver 

vissa prioriteringar göras då kommunen är stor och befolkningen utspridd. Fokus är därför främst på att 

räddningstjänsten ska nå så många som möjligt inom 10 minuters responstid och att aldrig behöva vänta 

längre än 30 minuter för att erhålla hjälp. 

På grund av osäkerheten med befolkningsutvecklingen fram till 2050 ansågs inte något specifik 

arbetsunderlag för byggande kunna användas rakt av för framtida brandstationsplacering. De faktorer 

som tas i beaktning är främst de generella målen för Luleå stadsbygd samt stadsnära och samlande byar. 

En befolkningsökning på cirka 500-1 000 personer per år fram till 2050 skulle innebära mellan 18 000–

36 000 nya invånare i kommunen vilket oavsett utfall skulle innebära betydande förändringar för 

räddningstjänsten. Om ungefär 90 % av den nya befolkningen bosätter sig inom stadsbygden kommer 

Luleå fortsatt vara koncentrerat i dessa områden. De planer på ny bebyggelse som kommunen har 

angående cirka 18 000 bostäder är i ett perspektiv till år 2050 långt ifrån orealistiskt och anses därför 

som ett troligt scenario. 

Då många människor bor och rör sig i närheten av Luleå centrum så ska det finnas minst en 

brandstation i området. En station i området innebär också att både Persön och Sörbyarna kan nås inom 

någorlunda likvärdig tid då Luleå ligger mitt emellan. Från nuvarande stationen i Gammelstad är det 

drygt 10 minuters körtid till båda byarna medan det tar närmare 15 minuter för stationen i centrum. 

Några stationer som bättre täcker in både södra Luleå och Persön kommer att analyseras i syfte att nå 

maximal täckningsgrad. 

Då de flesta områden i södra Luleå växer stadigt är det av intresse att placera åtminstone en typ av 

station i detta område. I vissa områden av södra Luleå är responstiden längre än 30 minuter vilket skulle 

kunna avhjälpas med en station i Antnäs. Nyckelkodsområdena omkring Persön växer också enligt 

statistiken för 2019, men relativt långsamt. De är dessutom betydligt lägre befolkade än Södra Luleå och 

Råneå. Trots att det är en samlande by så analyseras inget alternativ med brandstation i detta område då 

det anses aktuellt först längre fram i tiden. Befolkningen i nyckelkodsområdena kring Råneå förväntas 

minska eller hållas på jämn nivå enligt statistiken. Dock så förväntas Råneå tätort att öka i befolkning. 

Eftersom Råneå station definitivt ska vara kvar så finns det ingen anledning att i denna analys placera 

någon ytterligare station i regionen. Däremot är det redan i dagsläget dålig täckningsgrad i både 

nyckelkodsområdena Niemisel och Vitådalen. Genom att testa mindre justeringar av anspänningstiden 

erhålls högre täckningsgrad i tätorten och de områden som inte nås inom 30 minuters responstid.  

Då det är svårt att uppskatta framtida risk- och skyddsobjekt samt övrig bebyggelse exakt används 

förväntad befolkningstillväxt tillsammans med Räddningsverkets gamla rekommendationer över Grupp 

1-bebyggelse. Förväntade förändringen av Luleå kommun leder till att ett antagande om att Grupp 1-

bebyggelse kommer att utgöras av mer eller mindre hela Luleå stadsbygd tillsammans med vissa av de 

samlande och stadsnära byarna. Detta innebär att fokus hamnar på att täcka Luleå stadsbygd och 

samlande byarna för att uppnå ett av prestationsmålen. De samlande och stadsnära byarna förändras i 

olika grad men antas få stora befolkningsökningar med blandad bebyggelse och service och därför 

potentiell Grupp 1-bebyggelse. Råneå tätort är enligt Räddningsverkets rekommendationer redan Grupp 

1-bebyggelse främst på grund av de större vårdboende som finns i området. Persön är så pass litet i 

dagsläget att en fördubbling av befolkningen och utökning av service inte nödvändigtvis skulle 

kategoriseras som Grupp 1-bebyggelse. Antnäs är i dagsläget relativt utbyggt med service och en 

femdubbling av befolkningen antas leda till att kategoriseras som Grupp 1-bebyggelse. Området kring 

Sunderby Sjukhus och Luleå Airport förväntas fortsatt vara Grupp 1-bebyggelse. Storheden ska utvecklas 

med avseende på handel och därför kommer troligtvis nya större samlingslokaler byggas söderut i 
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området. Även de kraftigt störande verksamhetsområdena med potentiellt farliga verksamheter antas 

ingå i täckningsbehovet. En ungefärlig karta över dessa potentiella Grupp 1-bebyggelser gjordes och kan 

ses i Figur 19. 

 
Figur 19. Karta över ungefärliga framtida områden med Grupp 1-bebyggelse, samlande byar, stadsnära byar och 

kraftigt störande verksamheter. 

E4:an, 94:an och 97:an är viktiga på så sätt att det är den snabbaste vägen körtidsmässigt för att nå ut i 

kommunen. Där inte dessa är lokaliserade fyller de mindre länsvägarna motsvarande funktion. Av denna 

anledning väljs alternativa platser efter närhet till dessa. Dessutom bör räddningstjänsten finnas tillgänglig 

inom rimlig tid till transportleder för farligt gods då dessa kan påverka omgivningen. Framför allt leder 

för farligt gods nära koncentrerad bebyggelse såsom Svartövägen, E4 och 97. De trafikolyckor som 

inträffar utanför Luleå stadsbygd är överrepresenterade på väg 97 och E4. För att ge möjlighet att klara 

den gyllene timmen bör de flesta av dessa olyckor vara nåbara inom 20 minuter. Överfarterna vid Luleå 



 Identifiering av alternativa platser 6   

43 
 

älv är viktigt att beakta då körtiden till vissa delar av kommunen kan öka drastiskt om inte dessa finns i 

närheten. Ett bra alternativ nyttjar också körtiden maximalt åt alla håll.  

Efter dessa förutsättningar resulterade identifieringen i 15 alternativa placeringar, se Figur 20. Samtliga 

alternativ är namngivna efter området eller fastigheten/fastigheterna som legat till grund för analysen. I 

de flesta fall finns redan befintliga verksamheter på fastigheterna men någon hänsyn till detta har ej tagits 

då analysen ska visa optimal placering för räddningstjänstens operativa verksamhet. Att peka ut en 

fastighet är således endast till för att förtydliga analysprocessen. 

 
Figur 20. Karta över möjliga områden för framtida brandstationer. 

De flesta alternativ är placerade inom Luleå stadsbygd. Detta också för att visa hur spridningen påverkar 

täckningsgraden.   
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7 Resultat av täckningsgrad för alternativ placering 
I detta kapitel redovisas täckningsgraden för de framtagna alternativen, först med analysmetoden Plats-

Tilldelning och sedan Serviceområde. Den mer detaljerade analysen görs med hjälp av Serviceområde då 

resultat för varje station presenteras. Ett urval av kartor med täckningsområden finns i Bilaga D för att 

underlätta visualiseringen av resultatet. 

7.1 Plats-Tilldelning: Två stationer 
De 15 olika alternativen analyseras i detta kapitel med avseende på täckningsgrad till nuvarande 

befolkning, olycksstatistik samt risk- och skyddsobjekt. Även de två befintliga heltidsstationerna 

Gammelstad och centrum togs med i analysen som alternativ. Analysmetoden som används i denna del 

är Plats - Tilldelning med maximal täckningsgrad. Denna metod utgör bara en del i analysen och är 

främst tänkt att ge en indikation om vilka stationer som är effektiva utifrån olika tidsmål.  

Alla 18 stationer förutom Antnäs och Råneå är heltidsstationer med 1,5 minuters anspänningstid. De två 

deltidsstationerna har 5 respektive 8 minuters anspänningstid. Analysen utfördes med avseende på fem 

faktorer såsom befolkning, olyckor, risk- och skyddsobjekt, större vårdanläggningar och mindre 

vårdanläggningar. Dessa fem kördes separat då varje punkt inom samma kategori antogs väga lika 

mycket som en annan. Även tidssteget för 5, 7,5 och 15 minuters responstid användes för att visa 

täckningsuppbyggnaden tydligare mellan de vanligt använda tidsstegen. 

Den första analysen har som mål att finna de två optimalaste stationerna ur ett körtidsperspektiv. Råneå 

är en kravstation vilket innebär att endast en station söktes utöver denna, se resultat i Tabell 12. 

Tabell 12. Resultat för de mest optimala tvåstationsalternativ med avseende på täckningsgrad för responstid. 

Responstid 5 min 7,5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 

Stationer 
Logementet 1 

& Råneå 
Logementet 1 

& Råneå 

Vattenormen 
8 

& Råneå 

Karlsvik 
1:1 

& Råneå 

Karlsvik 1:1 
& Råneå 

Karlsvik 
1:1 

& Råneå 

Befolkning 32,5% 52,2% 78,0% 92,4% 97,0% 99,5% 

Stationer 
Bilen 22-24 

& Råneå 
Bilen 22-24 

& Råneå 

Vattenormen 
8 

& Råneå 

Karlsvik 
1:1 

& Råneå 

Öhemmanet 
1:260 

& Råneå 

Karlsvik 
1:1 

& Råneå 

Olyckor 28,9% 42,5% 70,1% 91,2% 96,1% 98,4% 

Stationer - - 
Vattenormen 

8 
& Råneå 

- - - 

Risk- och 
skyddsobjekt 

- - 91,7% - - - 

Stationer - - 
Bilen 22-24 

& Råneå 
- - - 

Större 
vårdboende 

- - 100,0% - - - 

Stationer - - - - 
Bergnäset 

2:466 
& Råneå 

- 

Mindre  
vårdboende 

- - - - 100,0% - 
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7.2 Plats-Tilldelning: Tre stationer 
I denna analys var målet att finna de tre optimala stationerna ur ett körtidsperspektiv. Råneå var en 

kravstation vilket innebar att två stationer söktes bland alternativen. Vilket stationsalternativ som har 

högst täckningsgrad för respektive kategori kan ses i Tabell 13. Fler än tre stationer analyserades inte i 

detta alternativ för att syftet med denna analysmetod var främst att hitta vilka två stationer som är de 

mest effektiva i Luleå stadsbygd. 

Tabell 13. Resultat för de mest optimala trestationsalternativ med avseende på täckningsgrad för responstid. 

Respons- 
tid 

5 min 7,5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 

Stationer 

Skurholmen 
8:58-60, 

Ytterviken 
17:33/47  
& Råneå 

Skurholmen 
8:58-60, 

Ytterviken 
17:33/47  
& Råneå 

Öhemmanet 
1:260, 

Logementet 
1 

& Råneå 

Karlsvik 1:1, 
Logementet 

1 
& Råneå 

Karlsvik 1:1, 
Logementet 

1 
& Råneå 

Bilen 22-24, 
Logementet 

1 
& Råneå 

Befolkning 47,8% 62,7% 84,8% 94,0% 97,5% 99,6% 

Stationer 

Skurholmen 
8:58-60, 

Vändskivan 
5/7 

& Råneå 

Karlsvik 1:1, 
Logementet 

1 
& Råneå 

Öhemmanet 
1:260, 

Skurholmen 
8:58-60 
& Råneå 

Karlsvik 1:1, 
Logementet 

1 
& Råneå 

Öhemmanet 
1:260, 
Antnäs 

& Råneå 

Karlsvik 1:1, 
Bilen 22-24 

& Råneå 

Olyckor 41,3% 59,0% 77,7% 92,9% 96,4% 98,4% 

Stationer - - 

Öhemmanet 
1:260, 

Stören 11 
& Råneå 

- - - 

Risk- och 
skydds- 
objekt 

- - 91,7% - - - 

Stationer - - 

Bilen 22-24, 
Skurholmen 

8:58-60 
& Råneå 

- - - 

Större 
vårdboende 

- - 100,0% - - - 

Stationer - - - - 
Stören 11, 

Antnäs 
& Råneå 

- 

Mindre 
vårdboende 

- - - - 0,0% - 
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7.3 Serviceområde: Två stationer 
De 15 olika alternativen presenteras i detta kapitel med avseende på täckningsgrad till nuvarande 

befolkning, olycksstatistik samt risk- och skyddsobjekt. Endast alternativ med två stationer undersöks i 

detta stycke. Analysmetoden som används i denna del är Serviceområde och resultatet för nuvarande 

stationsuppsättning presenteras inom parentes i tabellerna. 

7.3.1 Täckningsgrad: Antnäs och Råneå 

I denna analys är Antnäs en heltidsstation med 90 sekunders anspänningstid medan Råneå är en 

deltidsstation med 8 minuters anspänningstid. Denna uppsättning är främst för att undersöka 

körtidsförutsättningarna för Antnäs då det främst är tilltänkt som ett deltidsstationsalternativ med 

avseende på antal larm. Genom att visualisera körtid för ett heltidsalternativ fås en uppfattning om 

vilken typ av deltid som kan vara rimlig. Avsikten är att främst täcka upp tätorterna Antnäs, Alvik, 

Måttsund samt Ersnäs då dessa är de större tätorterna i södra Luleå. Detta alternativ är inte aktuellt utan 

en heltidsstation i Luleå stadsbygd. 

Inget av riskobjekten nås i analysen och endast Arcushallen samt Gäddvik vattenverk täcks av 

skyddsobjekten. Antnäs får också låg täckning för befolkning och olyckor vid 10 minuter. Värt att 

notera är att nästan samtliga av dessa parametrar når högre täckningsgrad vid 30 minuter än för 

nuvarande alternativ. Se Tabell 14 för resultat av analysen för Antnäs och Råneå. 

Tabell 14. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer i Antnäs och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 6,7 (82,6) % 88,9 (95,6) % 99,3 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 16,7 (75,7) % 91,1 (95,2) % 98,2 (97,8) % 

Drunkning 0,0 (85,0) % 90,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 23,8 (73,8) % 95,1 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 5,8 (78,3) % 84,2 (92,9) % 96,3 (95,4) % 

Riskobjekt  0,0 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 13,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 12,5 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 83,3 (100,0) % - 

7.3.2 Täckningsgrad: Bergnäset 2:466 och Råneå 

För detta alternativ har stationen på Bergnäset en anspänningstid på 90 sekunder medan Råneå har 8 

minuter. Tanken med denna uppsättning är att snabbare täcka in Antnäsområdet och på så vis minska 

behovet av en station där. Samtidigt ligger platsen nära centrum vilket gynnar täckningsgraden mer än 

en station i Antnäs. Totalt sett resulterar detta alternativ i relativt låg täckningsgrad för 10 minuters 

responstid och endast Aga Gas samt Luleå Airport nås inom tidsmålet bland riskobjekt. Bland 

skyddsobjekten nås allt utom Kyrkbyn, SUS samt Råneå vattenverk. Se Tabell 15 för resultat av 

analysen för Bergnäset 2:466 och Råneå. 
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Tabell 15. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Bergnäset 2:466 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 54,4 (82,6) % 95,0 (95,6) % 98,9 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 58,9 (75,7) % 95,1 (95,2) % 97,9 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 57,8 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 60,0 (78,3) % 92,5 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  22,2 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  80,0 (93,3) % - - 

Större vårdboende 81,3 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.3 Täckningsgrad: Skurholmen 8:58–60 och Råneå 

I denna analys är en station med 90 sekunders anspänningstid placerad på fastigheten Skurholmen 8:58-

60 medan Råneå är en deltidsstation med 8 minuters anspänningstid. Detta alternativ ligger nära 

Hertsön vilket innebär att stora befolkningskoncentrationer i området nås inom god tid. Bland 

riskobjekten nås alla utom SUS och Luleå Airport medan varken SUS, Galleria Storheden City, 

Arcushallen, Kyrkbyn, Gäddvik eller Råneås vattenverk täcks inom 10 minuter. Se Tabell 16 för 

resultat av analysen för Skurholmen 8:58–60 och Råneå. 

Tabell 16. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Skurholmen 8:58-60 

och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 70,4 (82,6) % 93,7 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 56,8 (75,7) % 93,9 (95,2) % 97,3 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 46,1 (73,8) % 94,9 (96,6) % 98,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 74,2 (78,3) % 92,1 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 60,0 (93,3) % - - 

Större vårdboende 93,8 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 83,3 (100,0) % - 

7.3.4 Täckningsgrad: Bergnäset och Råneå 

I detta alternativ är en station placerad norr om rondellen där Älvbrovägen och Kallaxvägen möts. 

Bergnässtationen har en anspänningstid på 90 sekunder medan Råneå har 8 minuter. Målet med denna 

uppsättning var liksom Bergnäset 2:466 att snabbare täcka in Antnäsområdet och på så vis minska 

behovet av en egen station. Platsen ligger lite avsides men någorlunda nära centrum vilket borde synas i 

täckningsgraden. Liksom Bergnäset 2:466 blev resultatet för detta alternativ relativt lågt. Bland 

riskobjekten nås endast Luleå Airport medan varken SUS, STUK, Kyrkbyn eller Råneå vattenverk nås 

inom 10 minuters responstid. Se Tabell 17 för resultat av analysen för Bergnäset och Råneå. 
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Tabell 17. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Bergnäset och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 40,9 (82,6) % 95,4 (95,6) % 99,2 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 55,7 (75,7) % 95,2 (95,2) % 98,1 (97,8) % 

Drunkning 75,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 60,9 (73,8) % 96,8 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 45,0 (78,3) % 92,5 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt 11,1 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  73,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 68,8 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.5 Täckningsgrad: Karlsvik 1:1 och Råneå 

Med alternativet Karlsvik 1:1 och Råneå är den förstnämnda en heltidsstation med 90 sekunders 

anspänningstid medan Råneå har 8 minuter. En station på fastighet Karlsvik 1:1 nära trafikplats Gäddvik 

Norra skulle medföra närhet till både södra och norra Luleå. Däremot är stationen relativt avskild från 

centrum vilket innebär lägre täckningsgrad mot befolkningen. SUS och Luleå Airport är de 

skyddsobjekt som räddningstjänsten är tillgängliga för inom 10 minuter. Bland skyddsobjekten nås 

samtliga utom Råneå vattenverk. Se Tabell 18 för resultat av analysen för Karlsvik 1:1 och Råneå. 

Tabell 18. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Karlsvik 1:1 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 50,2 (82,6) % 96,4 (95,6) % 99,2 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 60,7 (75,7) % 96,1 (95,2) % 98,1 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 67,7 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 47,9 (78,3) % 94,2 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt  22,2 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 75,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.6 Täckningsgrad: Kronan 1:1 och Råneå 

I detta alternativ är en station placerad vid infarten från Kronbacksvägen. Kronan 1:1 är en heltidsstation 

med 90 sekunders anspänningstid medan Råneå är oförändrad, det vill säga 8 minuter. Kronan är nära 

både centrum och Hertsön men även byar i norra Luleå. SUS och Luleå Airport är längre bort än 10 

minuters responstid bland riskobjekten. Bland skyddsobjekten nås varken SUS, Storheden City, 

Arcushallen, Kyrkbyn, Gäddvik eller Råneå vattenverk. Se Tabell 19 för resultat av analysen för Kronan 

1:1 och Råneå. 
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Tabell 19. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Kronan 1:1 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 69,7 (82,6) % 93,5 (95,6) % 98,5 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 57,6 (75,7) % 94,0 (95,2) % 97,3 (97,8) % 

Drunkning 65,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 48,8 (73,8) % 95,1 (96,6) % 98,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 72,1 (78,3) % 92,1 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt 77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 60,0 (93,3) % - - 

Större vårdboende 93,8 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 83,3 (100,0) % - 

7.3.7 Täckningsgrad: Bilen 22-24 och Råneå 

I detta alternativ placeras en heltidsstation med 90 sekunders anspänningstid på Skutviken, Bilen 22-24. 

Råneå ligger på samma plats som förut och är oförändrad med 8 minuters anspänningstid. En station i 

detta område innebär god täckningsgrad i större delen av Luleå stadsbygd då det ligger centralt och nära 

intill viktiga vägar. Dock nås varken SUS eller Luleå Airport bland riskobjekten. Bland skyddsobjekten 

når inte räddningstjänsten SUS eller Råneå vattenverk. Se Tabell 20 för resultat av analysen för Bilen 

22-24 och Råneå. 

Tabell 20. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Bilen 22-24 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 75,6 (82,6) % 95,2 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 69,5 (75,7) % 95,1 (95,2) % 97,5 (97,8) % 

Drunkning 75,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 66,0 (73,8) % 96,4 (96,6) % 98,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 75,0 (78,3) % 92,9 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  86,7 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.8 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260 och Råneå 

I detta alternativ finns en heltidsstation med 90 sekunders anspänningstid på Kyrkåkra, fastighet 

Öhemmanet 1:260, och en deltidsstation i Råneå med 8 minuters anspänningstid. Fastigheten ligger 

nära nuvarande stationen i Gammelstad men är ett bra exempel som åskådliggör vilken förbättring 

täckningsgraden kan få till följd av att placera stationer i närhet till god infrastruktur. Alternativet täcker 

gott och väl in Sunderbyn medan centrum hamnar i gränslandet för 10 minuter. Endast SUS nås bland 

riskobjekten medan samtliga skyddsobjekt utom Råneå vattenverk täcks inom 10 minuter. Se Tabell 21 

för resultat av analysen för Öhemmanet 1:260 och Råneå. 
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Tabell 21. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Öhemmanet 1:260 

och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 49,3 (82,6) % 95,7 (95,6) % 99,1 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 57,7 (75,7) % 95,4 (95,2) % 97,9 (97,8) % 

Drunkning 60,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 65,5 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 44,2 (78,3) % 93,3 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt  11,1 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 81,3 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.9 Täckningsgrad: Logementet 1 och Råneå 

I detta alternativ placeras en heltidsstation med 90 sekunders anspänningstid på Lulsundet, fastighet 

Logementet 1, medan Råneå är oförändrad med 8 minuter. Liksom Kronan ligger Logementet 1 nära 

både centrum och Hertsön men även byar i norra Luleå. Enligt detta alternativ når inte 

räddningstjänsten SUS och Luleå Airport bland riskobjekten medan SUS, Arcushallen, Kyrkbyn, 

Gäddvik och Råneå vattenverk ligger längre bort än 10 minuters responstid för skyddsobjekten. Se 

Tabell 22 för resultat av analysen för Logementet 1 och Råneå. 

Tabell 22. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Logementet 1 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 72,8 (82,6) % 94,8 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 61,8 (75,7) % 94,6 (95,2) % 97,3 (97,8) % 

Drunkning 65,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 54,9 (73,8) % 95,6 (96,6) % 98,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 73,3 (78,3) % 92,9 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  66,7 (93,3) % - - 

Större vårdboende 93,8 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 83,3 (100,0) % - 

7.3.10 Täckningsgrad: Vattenormen 8 och Råneå 

Då de stora befolkningskoncentrationerna ligger på två spridda områden gjordes detta alternativ med en 

station på Skutviken, mer i mitten av dessa. Stationen ligger på fastigheten Vattenormen 8 och har 90 

sekunders anspänningstid. Råneå är oförändrad mot nuvarande utformning med 8 minuters 

anspänningstid. Bland riskobjekten får räddningstjänsten svårt att nå Luleå Airport, Ragn-sells, LKAB 

och ST1 Energy. Serviceområdet slutar dock nära de tre sistnämnda och är därför marginellt utanför. 

För skyddsobjekten är det endast Råneå vattenverk som inte täcks inom 10 minuter. Se Tabell 23 för 

resultat av analysen för Vattenormen 8 och Råneå. 
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Tabell 23. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Vattenormen 8 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 73,9 (82,6) % 95,5 (95,6) % 98,7 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 71,0 (75,7) % 95,2 (95,2) % 97,8 (97,8) % 

Drunkning 75,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 69,4 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 73,3 (78,3) % 92,9 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  55,6 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.11 Täckningsgrad: Ytterviken 17:48 och Råneå 

I detta alternativ finns en heltidsstation med 90 sekunders anspänningstid på Porsön, fastighet Ytterviken 

17:48, och i Råneå en deltid med 8 minuter. Bland riskobjekten nås endast SUS inom 10 minuters 

responstid medan alla skyddsobjekt nås utom Råneå vattenverk. Se Tabell 24 för resultat av analysen för 

Ytterviken 17:48 och Råneå. 

Tabell 24. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Ytterviken 17:48 

och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 65,0 (82,6) % 95,5 (95,6) % 98,7 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 65,9 (75,7) % 95,4 (95,2) % 97,8 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 67,2 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 63,3 (78,3) % 93,3 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  11,1 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.12 Täckningsgrad: Hajen 7-9 och Råneå 

Liksom alternativet Bilen 22-24 ligger fastigheten Hajen 7-9 centralt beläget i centrum. Stationen i 

Robertsvik är en heltidsstation och Råneå en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters 

anspänningstid. Bland risk- och skyddsobjekten nås varken SUS, Luleå Airport, Arcushallen, Kyrkbyn 

eller Råneå vattenverk inom 10 minuters responstid. Se Tabell 25 för resultat av analysen för Hajen 7-9 

och Råneå. 
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Tabell 25. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Hajen 7-9 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 74,0 (82,6) % 95,1 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 67,3 (75,7) % 94,8 (95,2) % 97,8 (97,8) % 

Drunkning 75,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 62,4 (73,8) % 96,1 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 75,0 (78,3) % 92,5 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 73,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.13 Täckningsgrad: Vändskivan 5/7 och Råneå 

Detta alternativ med en station i Notviksstan är tänkt att nå både Sunderbyn men stora delar av Luleå 

stadsbygd. Vändskivan 5/7 är en heltidsstation medan Råneå är en deltidsstation med 1,5 respektive 8 

minuters anspänningstid. Av riskobjekten når räddningstjänsten endast SUS inom 10 minuters 

responstid. Inom samma tid nås samtliga skyddsobjekt förutom Råneå vattenverk. Se Tabell 26 för 

resultat av analysen för Vändskivan 5/7 och Råneå. 

Tabell 26. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Vändskivan 5/7 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 69,4 (82,6) % 95,9 (95,6) % 98,8 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 61,5 (75,7) % 95,4 (95,2) % 97,8 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 58,0 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 66,7 (78,3) % 93,3 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  11,1 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.14 Täckningsgrad: Stören 11 och Råneå 

Fastigheten Stören 11 ligger på centrumhalvön vid Södra hamn. Stören 11 är i detta alternativ en 

heltidsstation och Råneå en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters anspänningstid. Alla utom 

Sunderby Sjukhus nås bland riskobjekten. Av skyddsobjekten nås varken SUS, Arcushallen, Kyrkbyn, 

Gäddvik eller Råneå vattenverk. Se Tabell 27 för resultat av analysen för Stören 11 och Råneå. 
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Tabell 27. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Stören 11 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 71,3 (82,6) % 94,8 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 61,0 (75,7) % 94,8 (95,2) % 97,8 (97,8) % 

Drunkning 70,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 53,4 (73,8) % 96,1 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 73,3 (78,3) % 92,5 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt  88,9 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  66,7 (93,3) % - - 

Större vårdboende 93,8 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.3.15 Täckningsgrad: Ytterviken 17:33/47 och Råneå 

Fastigheten Ytterviken 17:33/47 ligger på industriområdet Ytterviken vid Porsön. Ytterviken 17:33/47 

är i detta alternativ en heltidsstation och Råneå en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters 

anspänningstid. Av riskobjekten når räddningstjänsten endast Aga Gas inom 10 minuters responstid 

medan alla skyddsobjekten utom SUS och Råneå vattenverk nås. Se Tabell 28 för resultat av analysen 

för Ytterviken 17:33/47 och Råneå. 

Tabell 28. Resultat för täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastighet Ytterviken 17:33/47 

och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 66,5 (82,6) % 95,6 (95,6) % 98,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 66,2 (75,7) % 95,4 (95,2) % 97,5 (97,8) % 

Drunkning 65,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 66,0 (73,8) % 96,6 (96,6) % 98,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 66,7 (78,3) % 93,3 (92,9) % 95,4 (95,4) % 

Riskobjekt 11,1 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 86,7 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 
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7.4 Serviceområde: Fler än två stationer 
Nio olika alternativ presenteras i detta kapitel med avseende på täckningsgrad till nuvarande befolkning, 

olycksstatistik samt risk- och skyddsobjekt. Endast alternativ med fler än två stationer undersöks i detta 

stycke. Utifrån tidigare uppsättningar anpassas dessa alternativ utifrån maximal täckningsgrad. Endast 

alternativ som redan är simulerade tidigare används. Analysmetoden som används i denna del är 

Serviceområde och resultatet för nuvarande stationsuppsättning presenteras inom parentes i tabellerna. 

7.4.1 Täckningsgrad: Karlsvik 1:1, Bilen 22-24 och Råneå 

I detta alternativ finns två heltidsstationer och en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters 

anspänningstid. Heltidsstationerna ligger placerade enligt tidigare uppsättningar på fastigheterna Karlsvik 

1:1 och Bilen 22-24. Råneå deltidsstation är oförändrad i sitt utförande med 8 minuters anspänningstid. 

Stationen i Karlsvik är tänkt att täcka upp Gammelstad och Sunderbyn men samtidig förkorta körtiden 

till både norra och södra Luleå. Stationen på Skutviken ska fungera som en central enhet som gott och 

väl täcker upp de centrala delarna av Luleå stadsbygd inklusive riskobjekten på Svartön. Med denna 

uppsättning når räddningstjänsten samtliga riskobjekt inom 10 minuters responstid och bara Råneå 

vattenverk är utanför täckningsområdet bland skyddsobjekten. Se Tabell 29 för resultat av analysen med 

stationerna Karlsvik 1:1, Bilen 22-24 och Råneå 12:56. 

Tabell 29. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Karlsvik 1:1, Bilen 22-24 och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 81,6 (82,6) % 96,6 (95,6) % 99,2 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 77,7 (75,7) % 96,1 (95,2) % 98,1 (97,8) % 

Drunkning 80,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 76,5 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 79,6 (78,3) % 94,2 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt 100,0 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.2 Täckningsgrad: Karlsvik 1:1, Logementet 1 och Råneå 

I detta fall är det två heltidsstationer och en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters anspänningstid. 

Heltidsstationerna är placerade på fastigheterna Karlsvik 1:1 och Logementet 1 och deltidsstationen i 

Råneå. Med denna uppsättning är stationerna lite mer spridda än den med en station på Bilen 22-24 

och förväntas därför täcka in ett lite större område. Alla risk- och skyddsobjekt utom Råneå vattenverk 

nås inom 10 minuter responstid. Se Tabell 30 för resultat av analysen med stationerna Karlsvik 1:1, 

Logementet 1 och Råneå 12:56. 
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Tabell 30. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Karlsvik 1:1, Logementet 1 

och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 82,3 (82,6) % 97,1 (95,6) % 99,2 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 78,0 (75,7) % 96,3 (95,2) % 98,1 (97,8) % 

Drunkning 80,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 76,7 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,5 (99,3) % 

Brand i byggnad 80,0 (78,3) % 94,6 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt  100,0 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.3 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260, Bilen 22-24 och Råneå 

I detta alternativ är det två heltidsstationer och en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters 

anspänningstid. Heltidsstationerna ligger placerade enligt tidigare uppsättningar på fastigheterna 

Öhemmanet 1:260 och Bilen 22-24. Råneå deltidsstation är oförändrad i sitt utförande. Liksom tidigare 

alternativ med station i Karlsvik är stationen i Kyrkåkra tänkt att täcka upp Gammelstad och Sunderbyn 

men samtidig vara tillgänglig till både norra och södra Luleå. Stationen på Skutviken ska fungera som en 

central enhet i Luleå centrum för att nå god täckningsgrad i området. Bland risk- och skyddsobjekten är 

det Luleå Airport och Råneå vattenverk som inte täcks in inom 10 minuters responstid. Se Tabell 31 

för resultat av analysen med stationerna Öhemmanet 1:260, Bilen 22-24 och Råneå 12:56. 

Tabell 31. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Öhemmanet 1:260, Bilen 22-

24 och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 83,9 (82,6) % 96,0 (95,6) % 99,1 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 78,0 (75,7) % 95,4 (95,2) % 97,9 (97,8) % 

Drunkning 90,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 77,4 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 77,9 (78,3) % 93,3 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt  88,9 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.4 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260, Logementet 1 och Råneå 

I detta fall är det två heltidsstationer och en deltidsstation med 1,5 respektive 8 minuters anspänningstid. 

Heltidsstationerna är placerade på fastigheterna Öhemmanet 1:260 samt Logementet 1 och 

deltidsstationen i Råneå är oförändrad i sin uppsättning. Bland risk- och skyddsobjekten är det Luleå 

Airport och Råneå vattenverk som inte täcks in inom 10 minuters responstid. Se Tabell 32 för resultat 

av analysen med stationerna Öhemmanet 1:260, Logementet 1 och Råneå 12:56. 
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Tabell 32. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Öhemmanet 1:260, 

Logementet 1 och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 84,1 (82,6) % 96,4 (95,6) % 99,1 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 77,4 (75,7) % 95,5 (95,2) % 97,9 (97,8) % 

Drunkning 85,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 95,0 (95,0) % 

Trafikolycka 76,9 (73,8) % 96,6 (96,6) % 99,3 (99,3) % 

Brand i byggnad 77,5 (78,3) % 93,8 (92,9) % 95,8 (95,4) % 

Riskobjekt 88,9 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.5 Täckningsgrad: Bilen 22-24, Antnäs och Råneå 

Detta alternativ skiljer sig lite från de övriga då det är en heltidsstation och två deltidsstationer med 1,5 

respektive 5 minuters anspänningstid. Antnäs och Råneå är deltidsstationer medan en heltidsstation 

finns på Bilen 22-24. Förutom den kortare anspänningstiden är Råneå oförändrad. Tanken med att 

båda deltidsstationerna har 5 minuters anspänningstid är att täcka in hela Råneå Tätort samt större delen 

av tätorterna Antnäs, Alvik, Måttsund och Ersnäs. Detta alternativ med en heltidsstation innebär en 

sämre täckningsgrad i Luleå stadsbygd i jämfört med att placera två heltidsstationer i området. Enligt 

denna uppsättning nås varken Luleå Airport eller SUS bland riskobjekten samt SUS eller Råneå 

vattentäkt bland skyddsobjekten. Se Tabell 33 för resultat av analysen med stationerna Bilen 22-24, 

Antnäs och Råneå 12:56. 

Tabell 33. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Bilen 22-24, Antnäs och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 80,7 (82,6) % 96,9 (95,6) % 99,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 78,0 (75,7) % 95,8 (95,2) % 99,0 (97,8) % 

Drunkning 80,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 100,0 (95,0) % 

Trafikolycka 77,2 (73,8) % 97,1 (96,6) % 99,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 79,2 (78,3) % 93,8 (92,9) % 97,5 (95,4) % 

Riskobjekt 77,8 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 86,7 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.6 Täckningsgrad: Vattenormen 8, Antnäs och Råneå 

Uppsättningen i detta fall är en heltidsstation samt två deltidsstationer med 1,5 respektive 5 minuters 

anspänningstid Detta alternativ liknar det förra med Bilen 22-24 men nu är heltidsstationen placerad 

närmare Gammelstad på fastigheten Vattenormen 8. Antnäs och Råneå är de två deltidsstationerna i 

denna uppsättning. Varken Luleå Airport, Ragn-sells, LKAB eller ST1 Energy nås bland riskobjekten 

medan samtliga skyddsobjekt utan Råneå vattenverk täcks in inom 10 minuters responstid. Se Tabell 34 

för resultat av analysen med stationerna Vattenormen 8, Antnäs och Råneå 12:56. 
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Tabell 34. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Vattenormen 8, Antnäs och 

Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 78,9 (82,6) % 96,9 (95,6) % 99,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 78,7 (75,7) % 96,0 (95,2) % 99,0 (97,8) % 

Drunkning 80,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 100,0 (95,0) % 

Trafikolycka 79,4 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 77,5 (78,3) % 93,8 (92,9) % 97,5 (95,4) % 

Riskobjekt  55,6 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.7 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260, Bilen 22-24, Antnäs och Råneå 

I detta fall är det två heltidsstationer och två deltidsstationer med 1,5 respektive 5 minuters 

anspänningstid. Heltidsstationerna är placerade på fastigheterna Öhemmanet 1:260 samt Bilen 22-24 

och deltidsstationerna i Antnäs och Råneå. Varför Öhemmanet 1:260 valdes framför Karlsvik 1:1 i 

denna uppsättning är för att stationen i Antnäs täcker upp södra Luleå på ett bra sätt och därför delvis 

täcker samma områden som Karlsvik 1:1. Bland risk- och skyddsobjekten är det Luleå Airport och 

Råneå vattenverk som hamnar utanför serviceområdet på 10 minuters responstid. Se Tabell 35 för 

resultat av analysen med stationerna Öhemmanet 1:260, Bilen 22-24, Antnäs och Råneå 12:56. 

Tabell 35. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Öhemmanet 1:260, Bilen 22-

24, Antnäs och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 88,9 (82,6) % 97,1 (95,6) % 99,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 84,2 (75,7) % 96,0 (95,2) % 99,0 (97,8) % 

Drunkning 95,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 100,0 (95,0) % 

Trafikolycka 85,2 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 81,7 (78,3) % 93,8 (92,9) % 97,5 (95,4) % 

Riskobjekt  88,9 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt  93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.8 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260, Logementet 1, Antnäs och Råneå 

I detta alternativ finns två heltidsstationer och två deltidsstationer med 1,5 respektive 5 minuters 

anspänningstid. Heltidsstationerna ligger placerade på fastigheterna Öhemmanet 1:260 och Logementet 

1 medan deltidsstationerna finns i Antnäs och Råneå. Enligt denna uppsättning nås alla risk- och 

skyddsobjekten utom Luleå Airport och Råneå vattenverk. Se Tabell 36 för resultat av analysen med 

stationerna Öhemmanet 1:260, Logementet 1, Antnäs och Råneå 12:56. 
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Tabell 36. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Öhemmanet 1:260, 

Logementet 1, Antnäs och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 89,1 (82,6) % 97,5 (95,6) % 99,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 83,6 (75,7) % 96,1 (95,2) % 99,0 (97,8) % 

Drunkning 90,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 100,0 (95,0) % 

Trafikolycka 84,7 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 81,3 (78,3) % 94,2 (92,9) % 97,5 (95,4) % 

Riskobjekt 88,9 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 

7.4.9 Täckningsgrad: Öhemmanet 1:260, Stören 11, Antnäs och Råneå 

En sista uppsättning med fyra stationer gjordes med målsättning att täcka upp Luleå Airport. I detta 

alternativ är det två heltidsstationer och två deltidsstationer med 1,5 respektive 5 minuters 

anspänningstid. Heltidsstationerna är placerade på fastigheterna Öhemmanet 1:260 och Stören 11 

medan deltidsstationerna är placerade i Antnäs och Råneå. Som förväntat täcks samtliga riskobjekt i 

denna uppsättning medan Råneå vattenverk är utanför täckningsområdet för 10 minuters responstid. Se 

Tabell 37 för resultat av analysen med stationerna Öhemmanet 1:260, Stören 11, Antnäs och Råneå 

12:56. 

Tabell 37. Täckningsgrad med avseende på responstid för stationer på fastigheter Öhemmanet 1:260, Stören 11, 

Antnäs och Råneå. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Befolkning 88,7 (82,6) % 97,1 (95,6) % 99,6 (98,7) % 

Samtliga Olyckor 84,8 (75,7) % 96,0 (95,2) % 99,0 (97,8) % 

Drunkning 95,0 (85,0) % 95,0 (95,0) % 100,0 (95,0) % 

Trafikolycka 85,4 (73,8) % 97,3 (96,6) % 99,8 (99,3) % 

Brand i byggnad 82,9 (78,3) % 93,8 (92,9) % 97,5 (95,4) % 

Riskobjekt 100,0 (88,9) % - - 

Skyddsobjekt 93,3 (93,3) % - - 

Större vårdboende 100,0 (100,0) % - - 

Mindre vårdboende - 100,0 (100,0) % - 
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8 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet för de olika alternativen samt hur täckningsgraden påverkas enligt 

Vision Luleå 2050. Även vissa jämförelser görs i en känslighetsanalys för att visa på vad olika 

inställningar och parametrar kan åstadkomma för skillnader i resultatet. 

8.1 Analys av alternativ enligt Vision Luleå 2050 
Genom att jämföra kartan över potentiell Grupp 1-bebyggelse med räddningstjänstens polygoner kan 

framtida täckningsgrad uppskattas. Tre jämförande stationsalternativ med responstid på 10 minuter 

används för att visa på skillnader mellan dessa. Den första uppsättningen är den med heltidsstation på 

fastigheterna Bilen 22-24 och deltidsstation i Råneå vilket ska spegla ett optimalt centralt alternativ i 

stadsbygden, se Figur 21. Detta alternativ innebär att större delen av Luleå stadsbygd täcks in och om 90 

% av den nya bebyggelsen hamnar inom detta område bibehålls troligtvis lika god procentuell förmåga 

med avseende på täckningsgrad mot befolkning. Fortfarande nås inte risk- och skyddsobjekten Luleå 

Airport samt Sunderby Sjukhus och dessutom saknas täckningsgrad i delar av Gammelstad, Hertsön och 

Sunderbyn. Rutvik och Bensbyn som är två framtida stora stadsnära byar ligger just utanför 

täckningsområdet, likaså Kallax. Råneå täcks delvis in men utelämnar också en del tilltänkt ny 

bebyggelse. Området runt Antnäs som på sikt kan bli mycket expansivt är långt utanför 

täckningsområdet, likaså Persön. Tre av de framtida kraftigt störande industriområdena är utanför 

täckningsområdet. 

 
Figur 21. Ungefärlig täckning för 10 minuters responstid av framtida bebyggelseområden med station på 

fastighet Bilen 22-24 och Råneå. 
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Andra uppsättningen är den med en heltidsstation på fastigheten Öhemmanet 1:260 och en 

deltidsstation i Råneå. Detta ska spegla ett alternativ där endast en huvudstation placeras på ett mindre 

centralt industriområde, se Figur 22. Denna typ av uppsättning gör att delar av centrum nås men stora 

delar av stadsbygden hamnar längre bort än 10 minuters responstid. Om 90 % av den nya bebyggelsen 

hamnar inom Luleå stadsbygd finns det också en risk att den redan låga täckningsgraden minskar. De 

stadsnära byarna Kallax, Björsbyn och Bensbyn är utanför täckningsområdet tillsammans med de 

samlande byarna Antnäs och Persön. Till skillnad från ett centralt alternativ täcks hela Sunderbyn och 

Gammelstad. Svartön som är det område med mest riskobjekt lämnas utanför tillsammans med två av de 

nya tilltänka områdena med kraftigt störande verksamhet.  

 
Figur 22. Ungefärlig täckning för 10 minuters responstid av framtida bebyggelseområden med station på 

fastighet Öhemmanet 1:260 och Råneå. 
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Den tredje och sista uppsättningen är ett alternativ med fyra stationer. Den är tagen från uppsättningen 

med två heltidsstationer på fastigheterna Öhemmanet 1:260 samt Stören 11 och två deltidsstationer i 

Antnäs samt Råneå. Detta ska representera ett heltäckande alternativ enligt Vision Luleå 2050 och kan 

ses i Figur 23. Till skillnad från de två tidigare exemplen täcker denna uppsättning hela Luleå stadsbygd 

men även större delen av de stadsnära och samlande byarna. Samtliga områden med kraftigt störande 

verksamhet nås inom 10 minuters responstid.  

 
Figur 23. Ungefärlig täckning för 10 minuters responstid av framtida bebyggelseområden med stationer på 

fastigheter Öhemmanet 1:260 samt Stören 11 samt i Antnäs och Råneå. 
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8.2 Analys av täckningsgrad 
För att underlätta jämförelsen mellan stationsalternativen gjordes diagram över täckningsgraden för 

befolkning och olyckor. Stationernas täckningsgrad sammanställs för varje tidssteg av responstid. För 

jämförelser mellan tvåstationsalternativ vid 10, 20 och 30 minuter se Figur 24. Dessutom sammanställs 

täckningsgraden mot risk- och skyddsobjekten i ett separat diagram, se Figur 25. I diagrammen är 

Råneå ej namngivet men uppsättningen är den samma som i resultatet och är därför med i vartenda 

alternativ i olika former. 

 
Figur 24. Jämförelse täckningsgrad för befolkning och olyckor mellan olika tvåstationsalternativ. 

 
Figur 25. Jämförelse täckningsgrad för risk- och skyddsobjekt mellan olika tvåstationsalternativ. 

Alternativen med en heltidsstation i Luleå stadsbygd samt en deltidsstation i Råneå kommer aldrig upp i 

samma täckningsgrad inom 10 minuters responstid som nuvarande placering. Däremot når ett flertal 
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minst samma nivå som nuvarande inom 20 minuters responstid. Det beror på att stationen ligger 

närmare byarna norr och söder om Luleå, dock är skillnaden endast några procent. Vid 30 minuter är 

skillnaden knappt märkbar i diagrammen. Även täckningsgraden för risk- och skyddsobjekten är för de 

flesta alternativ betydligt lägre än med dagens tre stationer. Ingen av alternativen, inklusive nuvarande, 

når Råneå vattenverk inom 10 minuters responstid. För att enklare se skillnaden vid det mest varierande 

tidssteget på 10 minuters responstid sammanställdes även ett eget diagram enskilt för detta, se Figur 26.  

 
Figur 26. Diagram för jämförelse av täckningsgrad med två stationer vid 10 minuters responstid. 

Ett av kommunens prestationsmål är att kunna påbörja insats inom 10 minuter för Grupp 1-bebyggelse 

vilket inte ett framtida alternativ med en heltidsstation i Luleå stadsbygd klarar. Då täckningsområdena i 

denna rapport baseras på responstid kommer området för insatstid på 10 minuter vara ännu mindre och 

på så vis vara än längre bort att uppfylla prestationsmålet. Problemet med att bara placera en 

huvudstation i Luleå stadsbygd är att området är för avlångt för att hinna täcka in samtliga objekt. Som 

tidigare visat är cirka 70 procent av befolkningen nära centrum och 10 procent ute i Gammelstad och 

Sunderbyn. Att nå dessa två samtidigt är oftast problemet med en station och därför minskar också 

täckningsgraden mot befolkningen. Däremot bör de flesta av dessa alternativ utom Antnäs klara av att 

nå prestationsmålet att täcka minst 90 % av hushållen inom 20 minuters insatstid då de ligger flera 

procent över för responstiden. Byggnader i verksamhetsklass 1 och 3 som bör nås inom 20 minuters 

insatstid är inte heller några problem för något alternativ utom heltidsstation i Antnäs.  

För jämförelser mellan alternativ med fler än 2 stationer vid 10, 20 och 30 minuter se Figur 27 och 

Figur 28. 
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Figur 27. Jämförelse täckningsgrad för befolkning och olyckor mellan olika alternativ med fler än två stationer. 

 
Figur 28. Jämförelse täckningsgrad för risk- och skyddsobjekt mellan olika alternativ med fler än två stationer. 

För alternativ med fler än två stationer är utfallet varierande i jämförelse mot nuvarande förmåga. De 

alternativ med en heltidsstation och två deltidsstationer når inte samma täckningsgrad för befolkningen 

vid 10 minuters responstid men överstiger nuvarande förmåga när det gäller tillgänglighet till olyckor. 

Alternativ med två heltidsstationer och en deltidsstation når i de flesta fall strax under eller över 
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nuvarande förmåga inom 10 minuters responstid. Som förväntat erhåller samtliga alternativ med två 

heltidsstationer och två deltidsstationer högre täckningsgrad än i nuläget, knappt 10 procent högre för 

befolkning och olyckor. Ett diagram med endast 10 minuters responstid för flerstationsalternativ kan ses 

i Figur 29. 

 
Figur 29. Diagram för jämförelse av täckningsgrad med fler än två stationer vid 10 minuters responstid. 

Alternativen med en heltidsstation i Luleå stadsbygd samt två deltidsstationer lider av delvis samma 

problem som med en heltidsstation och en deltidsstation. Stationen i centrum klarar inte av att täcka 

upp hela Luleå stadsbygd. Därför uppnår inte heller dessa alternativ prestationsmålen på 10 minuter. 

Däremot täcks området kring Antnäs vilket troligtvis kommer kategoriseras som Grupp 1-bebyggelse i 

framtiden. Resultatet är minst lika bra som nuvarande för 20 minuters responstid och bör därför 

uppfylla både prestationsmålet på 90 procent och täcka in de byggnader som har räddningstjänsten som 

alternativ utrymningsväg genom fönster.  

De uppsättningar med två heltidsstationer och en deltid uppnår minst lika bra täckningsgrad som 

nuvarande. Inget når däremot skyddsobjektet Råneå vattenverk men för att förändra detta måste 

troligtvis en anspänningstid på 90 sekunder användas för Råneå station. Alternativen med en station i 

Karlsvik och en på Logementet 1 ger bra täckning över stora områden men lämnar delar av Sunderbyn 

utanför 10 minuters responstid. Är stationen på Öhemmanet 1:260 istället för Karlsvik 1:1 så täcks även 

detta in men då nås inte Luleå Airport. Här hade ett alternativ med en centrumstation i Södra hamn 

kompenserat för detta. Endast alternativet med en heltidsstation i Karlsvik 1:1 gör att delar av 

Antnäsområdet täcks in. Resultatet för 20 minuters responstid är snarlik för samtliga trestationsalternativ 

och når samtliga byggnader i verksamhetsklass 1 och 3 som bör nås inom 20 minuters insatstid. 

Ett alternativ med fyra stationer uppnår i dagsläget en högre täckningsgrad än nuvarande alternativ. För 

vissa av alternativen nås dessutom samtliga risk- och skyddsobjekt utom Råneå vattenverk inom 10 

minuters responstid. Antnäsområdet och Råneå är också tillgängligt och därmed är också samtlig Grupp 

1-bebyggelse nåbar inom 10 minuters responstid. 
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Rent generellt är det störst skillnad mellan alternativen med 10 minuters responstid som i första hand 

beror på att olika delar av Luleå stadsbygd och de stadsnära byarna är utanför serviceområdet. Vid 20 

och framförallt 30 minuter är skillnaden mellan alternativen marginell. Inget av alternativen når 100 

procent av befolkningen inom 30 minuter och det beror på att delar av södra Luleå men framförallt 

norra delarna av kommunen är helt enkelt för långt bort med dessa stationsuppsättningar. Dessutom är 

skärgårdsbefolkningen inställd som onåbar men ingår i totala statistiken vilket utelämnar än fler. Vad 

som är godtagbar tid för räddningstjänsten ur ett lagenligt perspektiv finns inte specificerat. 

Räddningsverkets gamla rekommendationer är det som finns att falla tillbaka på med avseende på 

generella antaganden. De bostäder som är långt från räddningstjänst ska enligt gamla 

rekommendationerna nås inom 30 minuters insatstid vilket inte efterföljs i dagsläget. Oavsett 

anspänningstid och uppsättning kommer stationen i Råneå inte ha möjlighet att nå de nordligaste 

delarna av kommunen vilket därför i sådana fall måste lösas på annat sätt. En station i Antnäs kan 

däremot avhjälpa de långa avstånden mot södra Luleå om den har en kort anspänningstid.  

Om utvecklingen inom kommunen följer Vision Luleå 2050 kommer ett alternativ med fyra stationer 

att vara nödvändigt ur ett långsiktigt perspektiv för att ha möjlighet att nå större delen av Grupp 1-

bebyggelse. Vilken form av operativ verksamhet som bör finnas på varje brandstation måste utredas 

vidare men två stationer med anspänningstid på 90 sekunder i Luleå är nödvändigt för att garantera 

fortsatt hög täckningsgrad inom stadsbygden samt omkringliggande stadsnära byar. Framförallt är det 

nödvändigt för att hålla en hög täckningsgrad till risk- och skyddsobjekten som med nuvarande 

planering flyttar framförallt riskobjekten längre bort från stadsbygden. Enligt de arbetsunderlag som 

finns inom kommunen bör detta alternativ täcka upp drygt 90 procent av de nya bostäderna då det 

endast är vissa delar av stadsnära byar och Persön som framförallt hamnar utanför 10 minuters 

täckningsområde. 

De vägar som finns som förslag kommer i olika grad att påverka stationsplacering. De nya eventuella 

leder som är planerade norr och söder om Luleå till Svartön kommer i de flesta fall troligtvis endast 

påverka körtiden begränsat. Alternativ ute mot Gammelstad kan uppnå bättre täckningsgrad med en ny 

led norr om Luleå mellan de norra stadsnära byarna till Svartön. En annan ny led som skulle minska 

körtiden för både en station i Gammelstad och Karlsvik är bron mellan Karlsvik och Gäddvik mot Luleå 

Airport. En enhet på fastigheten Logementet 1 eller exempelvis på Skutviken bör nå områden ut mot 

Hertsön fortare då en genväg över Kronan är planerat. Alla vägar utom Kronanleden är dock endast 

idéer vilket gör det osäkert att planera stationer med alternativa vägar som förutsättningar. 

Att 90 procent av alla nya bostäder förväntas inom stadsbygden kommer leda till kraftig förtätning. 

Dessutom vill kommunen utveckla alla stadsdelar till egna levande centrum med fler arbetsplatser och 

service. Mer rörelse i stadsdelarna bör i sin tur påverka antalet olyckor som sker ute i områdena. Detta 

leder i sin tur att räddningstjänsten behöver vidhålla en kort responstiden över hela Luleå stadsbygd för 

att följa med den utveckling som förväntas ske och detta talar också för två stationer i stadsbygden. 

Utöver detta är det ett rimligt antagande att trafikolyckor på de redan idag hårt drabbade E4 samt väg 

97 kan förväntas öka med befolkningen i kommunen. Även andra olyckor som följer med en ökad 

befolkning. Detta talar också för ett mer decentraliserat upplägg med stationer. 

Ur ett rent samhällsekonomiskt synsätt bör olika alternativ jämföras med en analys över kostnaden mot 

nyttan och detta kan göras genom att återkoppla resultaten till samhällskostnadsstudien. En station i 

Luleå stadsbygd ligger i dagsläget drygt 10 minuter bort från Antnäs. En station i Antnäs med 5 

minuters anspänningstid kan på så vis antas täcka alla olyckor cirka fem minuter snabbare inom samma 

nyckelkodsgrupp. Detta skulle innebära att 40 trafikolyckor och 8 brand i byggnad erhåller kortare 

insatstid under 3,75 års tid. Med en tjänad kostnad av 86 200 respektive 137 800 kronor per insats 

innebär det att samhället i stort tjänar 1 213 440 kronor varje år. Om då hänsyn tas till driftskostnad kan 
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ett resultat för den samhällsekonomiska vinsten beräknas. Liknande jämförelse kan göras mellan en och 

två heltidsstationer i stadsbygden. En bra placerad station på exempelvis Öhemmanet 1:260 innebär att 

minst fem minuter sparas till nyckelkodsområdena Gammelstad och Sunderbyn i jämfört med en enhet 

från till exempel Bilen 22-24. Detta innebär att på 3,75 år kan cirka 52 trafikolyckor och 13 brand i 

byggnad nås fem minuter snabbare. Enligt samma modell innebär det att 1 673 013 kronor sparas per år 

för samhället för bara dessa två områden och olyckstyper. Utöver det tillkommer all tid som tjänas in på 

att snabbare nå resterande delar av Luleå kommun. Att ha två stationer i stadsbygden innebär inte att 

mer personal krävs än i dagsläget och därför måste jämförelsen göras med vad driftskostnad för en extra 

station blir. 

8.3 Jämförelse mot analys 2001 
För att jämföra denna studie mot Metrias analys från 2001, där täckningsgraden för räddningstjänstens 

operativa förmåga fastslogs, gjordes en liknande uppsättning men för 2013. Det finns vissa skillnader 

mellan 2001 och 2013 som försummades, bland annat befolkningsökningen som skett sedan dess. Luleå 

kommun har haft en befolkningsökning på cirka 3 000 personer sedan 2001 men befolkningsunderlaget 

för 2013 användes. Dessutom har förändringar såsom hastigheter och nya vägar gjorts inom kommunen 

men vägnätet är från 2011 med uppdateringar. Stationen i Råneå hade på den tiden endast 5 minuters 

anspänningstid medan Gammelstad och centrum var heltidsstationer med 90 sekunders anspänningstid 

som nu. En annan skillnad i analysen från 2001 var att täckningsgraden beräknades utifrån insatstiden 

och därför hade varje station ett generellt tillägg på 60 sekunder i angreppstid. Både den annorlunda 

anspänningstiden och angreppstiden togs med i beaktning och en analys för insatstiden gjordes till 

skillnad från resten av analyserna. Heltidsstationerna centrum och Gammelstad har alltså 7,5, 17,5 och 

27,5 minuters körtid medan Råneå har 4, 14 och 24 minuter. Serviceområdena för motsvarande analys 

från 2013 kan ses i Figur 30. 
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Figur 30. Täckningsområde för 10, 20 och 30 minuters insatstid med stationer i centrum, Gammelstad och 

Råneå. 

Skillnaderna i resultaten är relativt små och utfallet för täckningsgrad mellan ArcGIS och Metria kan ses 

i Tabell 38. Befolkningsökningen kan i sig maximalt skapa en skillnad på cirka 4 procent från 2001. 

Dock skiljer också befolkningsgeografin och kan därför påverka ytterligare några procent.  

Tabell 38. Jämförelse täckningsgrad mellan analys från Metria och denna studie. 

Responstid 10 min 20 min 30 min 

Täckningsgrad ArcGIS 2013 79,4% 96,1% 98,9% 

Täckningsgrad Metria 2001 84,0% 94,0% 99,0% 
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8.4 Jämförelse mellan olika analysmetoder 
I denna rapport har endast resultat för 10, 20 och 30 minuter redovisats. Ju längre tiden går desto 

mindre skiljer resultatet för täckningsgrad bland alternativen. För att förtydliga vad som händer mellan 

1,5 och 10 minuter görs en känslighetsanalys av täckningsgraden med 5 och 7,5 minuters responstid. Då 

redan cirka 70 procent av täckningsgraden är nådd innan 10 minuter för många av alternativen är det 

detta steg som skiljer mest då det är avgörande att en station är centralt placerad för att kunna få en god 

täckningsgrad vid kort tid. Bland de utvalda finns ett alternativ som ska representera det bästa centrala 

alternativet. Alternativet med Vändskivan 5/7 ska symbolisera ett lite mer avsides alternativ men som är 

mitt emellan Luleå och Gammelstad. Uppsättningarna med tre och fyra stationer ska symbolisera bra 

alternativ med mer utspridda resurser. Råneå och Antnäs ger endast bidrag till täckningsgraden i sista 

alternativet för 7,5 minuters responstid då anspänningstiden är 5 minuter i detta fall och 8 minuter i 

övriga. För resultat av jämförelsen se Figur 31. 

 
Figur 31. Jämförelse av täckningsgrad för responstid under 10 minuter mellan olika alternativ. 

För att jämföra hur olika inställningar och parametrar påverkar resultatet av analysen gjordes tre 

jämförelseanalyser för täckningsgrad mot befolkning med dagens stationsuppsättning. Den första är om 

analysen hade gjorts med parametern insatstid istället för responstid. I detta fall har ett generellt 

tidsavdrag på 1 minut använts som ska representera ett medel för insats i bostad. Det andra fallet är med 

parametern responstid men när Global Turn Delay är borttaget. Det vill säga att i korsningar fås inget 

tidstillägg på 1 sekund. I den sista analysen användes ett fördubblat Global Turn Delay, det vill säga att i 

varje korsning erhålles ett tidstillägg på 2 sekunder istället för 1 sekund. Resultatet för 10, 20 och 30 

minuter responstid respektive insatstid kan ses i Figur 32. 
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Figur 32. Jämförelse täckningsgrad för befintlig stationsuppsättning vid ändring av parametrar och 

körinställningar. 

Som förväntat varierar det mest vid 10 minuter, insatstid och responstid ger den största skillnaden på 

drygt fem procent medan Global Turn Delay resulterar i några procents skillnad åt vartdera hållet. 

Skillnaderna vid 20 och 30 minuter är i stort sätt försumbara då det skiljer cirka en procent mellan bästa 

och sämsta alternativet. Detta beror på att befolkningstätheten är generellt lägre ju längre bort från 

stadsbygden serviceområdet når.  

I programmet finns det lite olika sökmetoder som kan användas för att få olika resultat för 

täckningsgraden. Den mest använda i denna rapport är serviceområde med en polygon maximalt 300 

meter ut från vägen och med ett extra sökområde på 25 meter. Den andra är Plats-Tilldelning där ett 

sökområde på 300 meter används för att koppla punkter till närmaste nätverksbit. För att demonstrera 

hur andra sökmetoder hade påverkat resultatet jämförs täckningsgrad mot befolkningen för 10 minuters 

responstid. I denna jämförelse är samtliga uppsättningar den med en station på fastigheten Vattenormen 

8 och en i Råneå. Ett av resultaten är om serviceområdet skapas som nu med 300 meters precision åt 

varje håll men att det extra sökområdet på 25 meter tas bort. Det andra är också för ett serviceområde 

med 300 meter men om ett extra sökområde på 50 meter används, det vill säga maximalt 350 meter 

bort från en väg täcks in. Nästa jämförelse är om serviceområdet skulle minskas till 100 meter med ett 

extra sökområde på 25 meter. Sedan undersöktes vad som hände om serviceområdet är 200 meter åt 

sidorna med extra sökområde på 25 meter. Även programmets egna förprogrammerade detaljerade 

serviceområde testades med ett extra sökområde. Jämförelser gjordes även med om endast servicelinjer 

skapas efter nätverket samt att ett sökområde motsvarande serviceområdets precisionsområde används 

för att mäta täckningsgraden. Täckningsgraden för dessa sökmetoder är sammanställda i ett diagram och 

kan ses i Figur 33.  
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Figur 33. Jämförelse täckningsgrad med station på Vattenormen 8 och i Råneå vid ändring av serviceområde 

och urvalsalternativ. 

Vid användning av serviceområde förändras inte täckningsgraden särskilt mycket beroende på metod 

som används. Till och med kan ett mindre serviceområde ge mer täckningsgrad och det beror på att i 

ett tätt vägnät kan de vägbitar just utanför serviceområdet tränga undan polygonerna inom 

serviceområdet. Den största skillnaden är mellan analysmetoderna Serviceområde och Plats-Tilldelning 

och det beror främst på bland annat på att nätverket inte är komplett. Den närmaste vägbiten i GIS är 

inte alltid den närmaste vägbiten på riktigt men kan ändå nås med Plats-Tilldelning och därför ökar 

täckningsgraden. För att demonstrera detta skapades linjer efter nåbart vägnät istället för polygoner och 

ett allmänt sökområde på 300 meter från dessa användes. Detta motsvarar inte helt Plats-Tilldelning då 

den endast söker närmaste bit av nätverk men använder liknande metod och en tydlig uppgång av 

täckningsgraden kan urskiljas. Syftet med denna jämförelse är att visa på att olika metoder ger olika 

resultat men också att Serviceområde är en bättre urvalsmetod än Plats-Tilldelning i detta fall.   
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9 Diskussion 
I början av studien antogs att ett alternativ med endast en station i Luleå stadsbygd skulle kunna uppnå 

likvärdigt resultat som med två stationer. Med arbetets gång ändrades denna inställning snabbt då en 

sådan lösning blir en kompromiss i jämfört med dagsläget. Att nå en relativt god täckningsgrad till 

befolkningen inom 10 minuter är inte så svårt då Luleå ser ut som det gör men detta innebär att ett 

flertal av nuvarande nåbara områden hamnar utanför. Dessutom innebär det en längre körtid till flertalet 

olyckor vilket är en samhällsekonomisk förlust. Då även många fler människor än bara de boende rör 

sig i kommunen är det än mer viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att räddningstjänsten finns 

tillgänglig inom kort tid runtom i kommunen, detta syntes mest tydligt för trafikolyckorna. I flera av 

alternativen med en station i stadsbygden måste ett val göras mellan täckningsgrad mot olyckor eller 

befolkning och risk- eller skyddsobjekt. Antagandet att där det finns en station kan också en insats göras 

efterlämnar många valmöjligheter. Alternativen tvingar inte till att ha minst fem brandmän dygnet runt 

samt året runt på dessa anläggningar utan det finns långt fler metoder som behöver utredas. I dagsläget 

finns det allt från heltidsstationer till offensiva enheter och första insatsperson vilket bör undersökas 

vidare i förhållande till kostnader för samhället. 

9.1 Diskussion om alternativ enligt Vision Luleå 2050 
Hur Luleå kommer att se ut 2050 är inte något som är självklart men försök till uppskattningar har 

gjorts. Antagandena är osäkra och därför användes mer generella målsättningar för framtiden. Det är 

många andra faktorer än bara kommunens visioner som påverkar byggandet i Luleå. Att just hela 

stadsbygden valdes att kategoriseras som framtida Grupp1-bebyggelse är på grund av osäkerheten av 

byggandet. I dagsläget är inte alla stadsdelar nödvändigtvis Grupp 1-bebyggelse men visionerna antas 

kunna påverka bebyggelsen i nog stor utsträckning för detta antagande. Att det kan ske olika tolkningar 

av framtida täckningsområden innebär bland annat en lägre validitet av detta resultat. Egentligen var 

målet först att göra en analys i GIS hur framtida nybebyggelse skulle påverka responstiden för några 

olika stationsalternativ. Detta hade bland annat krävt en uppskattning av placering för framtida bostäder. 

Då allt indata tolkades som så pass osäkert skulle även resultatet bli osäkert och därför ansågs både 

reliabiliteten och validiteten med en sådan jämförelse allt för låg. Tillslut användes vissa generella 

visioner som grund för en visuell analys mot Grupp 1-bebyggelse. Även om det hade funnits ett bra 

sifferunderlag från kommunen skulle osäkerheten finnas kvar då visioner aldrig kan bli fakta. I slutändan 

är det bästa troligtvis att vara tydlig om vilka förutsättningar olika brandstationsalternativ ger för 

kommunen. När sedan ett beslut är taget är det viktigt att också anpassa byggandet efter den nya 

operativa förmågan. 

Målsättningen att nå en likvärdig förmåga med ett alternativ kan tolkas på olika sätt. Är syftet endast att 

bibehålla en procentuell andel kan en station i stadsbygden klara att bibehålla samma täckningsgrad med 

tiden. Det som är viktigt att tänka på är att en procentuell andel förändras med befolkningsökningen. I 

dagsläget bor det cirka 75 000 invånare och ungefär 80 procent av befolkningen nås inom 10 minuter 

vilket innebär att 15 000 måste vänta längre tid än 10 minuter på räddningstjänst. Om befolkningen 

fördubblas till 150 000 personer och täckningsgraden fortfarande är 80 procent innebär det en 

fördubbling av invånare som är utanför detta område, det vill säga 30 000 personer. Med detta tankesätt 

är det alltså en fördubbling av antalet personer som inte har ett likvärdigt skydd med avseende på 

operativa insatser. Om målet med att bibehålla samma förmåga är att inga fler invånare ska behöva vänta 

längre än i dagsläget så måste täckningsgraden öka med befolkningen, i detta fall till 90 procent. 

9.2 Diskussion om resultat och använda parametrar 
De två främsta källor till jämförelse av körtiden var Umeå kommun samt MSB. Detta tillsammans med 

körtider från söktjänsten hitta.se lade grunden till inställningarna i analysen. För att kunna använda dessa 

resultat som någorlunda exakta siffror på täckningsgrad bör egentligen någon form av reell mätning 



 Diskussion 9   

73 
 

göras för att jämföra resultatet och verifiera antagandena. Det svåra med dessa jämförelser är att 

beroende på vilka faktorer som tas hänsyn till kommer detta leda till olika resultat. Därför kommer 

körtiden i denna analys att realistiskt spegla verkligheten i många av fallen. Är den som tolkar resultatet 

medveten om förutsättningarna bör även siffrorna kunna användas som ett bra underlag. 

En sak som försvårar jämförelsen mot rekommendationer, andra räddningstjänster, handlingsplaner och 

allmänna råd är att de oftast använder insatstid och inte responstid. Då de flesta använder insatstid kan 

det vara svårt att förändra detta då det är något som är allmänt vedertaget. Rimligtvis borde 

räddningstjänsten kunna påverka det egna kommunala handlingsprogrammet så att prestationsmål mäts i 

responstid vilket också skulle innebära en tydligare målsättning. Då skulle även direkta jämförelser 

kunna göras mellan handlingsprogrammet och GIS-analyser. Alternativet är att göra jämförelse i 

insatstid men då blir det generella antaganden om angreppstid som inte representerar verkligheten. 

Dessutom verkar det finnas åsikter om att insatstiden är en gammal och ofta diffus parameter på grund 

av angreppstiden. Räddningstjänster verkar dessutom tolka angreppstiden olika och ger därför också 

svårigheter att jämföra mot andra. En väl definierad responstid hade kunnat möjliggöra tydliga 

jämförelser. Ett annat problem med jämförelser mot andra räddningstjänster är att förutsättningarna för 

mål på täckningsgrad oftast är odefinierat. Hur framtagning av dessa mål går till samt vilken uppföljning 

som görs för att nå dessa. Bland annat hur körtid har uppskattats är sällan nämnt och därför finns det få 

att verkligen jämföra med.  

Resultatet med olyckorna ska inte ses som en helhetsbild av kommunen då knappt fyra års statistik 

användes i analysen. Det är viktigt att påpeka att det kan finnas områden som får tillfälligt högre andel 

olyckor än om mätningar hade gjorts under en längre period. Därför tolkades resultatet med försiktighet 

för bland annat nyckelkodsområden medan statistiken för de större regionerna ansågs ha högre validitet. 

Olycksstatistik under en längre tid hade förbättrat underlaget men hade troligtvis inte förändrat utfallet. 

Generellt hade de vägar som är mer trafikerade också fler trafikolyckor och de befolkningstäta 

bostadsområdena oftare brand i byggnad. Samtidigt hade några kända stugområden också relativt många 

bränder i byggnader, troligtvis på grund av att det delvis bor mer folk än vad folkbokföringen visar. 

Dessa faktorer påvisar att olycksstatistik är en viktig del i analysen.  

Urvalet av risk- och skyddsobjekt kan diskuteras då kommuner generellt går till väga på olika sätt. I 

jämförelse med exempelvis rapporten av Johansson et al. (2004) användes exempelvis 158 riskobjekt i 

den GIS-analysen. Att plocka ut objekt med människa, egendom och miljö i åtanke är svårt utan ett 

egentligt statistiskt underlag. Detta underlag är också svårt att ta fram för det inträffar sällan denna typ av 

olyckor. Egentligen hade kanske en riskanalys av varje objekt gett en mer korrekt bild av vad som 

samhällsmässigt lönar sig men denna process hade blivit alldeles för stor för att rymmas i denna rapport. 

Därför blev det en uppskattning av vad som ger stora effekter på samhället och då användes människoliv 

som främsta argument. Om en olycka äger rum i eller i närheten av någon av dessa verksamheter kan 

det leda till stora konsekvenser och då anses det också nödvändigt att räddningstjänsten ska finnas nära 

till hands.  

Anledningen till att 10, 20 och 30 minuters responstid används var främst Räddningsverkets gamla 

rekommendationer om insatstid samt att de flesta andra källor använder dessa. Egentligen hade det varit 

intressant att se vad som händer emellan dessa tidssteg för varje stationsalternativ. Därför gjordes 

känslighetsanalysen för några av alternativen som visade på en klar skillnad. Vissa fall fångas inte heller 

upp i känslighetsanalysen som bland annat vid jämförelse mellan anspänningstid för en station i Antnäs. 

Om stationen har 5 minuters anspänningstid når den ändå större delen av det tätbefolkade området som 

en station med 90 sekunders anspänningstid. Det senare alternativet innebär att räddningstjänsten når 

längre inom 10 minuter men då det inte finns någon mer större befolkningskoncentration att täcka 

under den extra tiden erhålls därför liknande resultat. Egentligen hade kanske samhället tjänat på 
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alternativet med 90 sekunder då varje olycka får tre och en halv minuts längre utryckningstid men detta 

visas inte direkt i resultatet. När responstiden på 10 minuter jämförs mot nåbara risk- och skyddsobjekt 

blir dilemmat att en station kan vara nära flera objekt men ändå just utanför. Även fast det skiljer 100 

meter ingår den inte i statistiken vilket gör att resultaten är lite kantiga utan att jämföras visuellt. En 

station som nästan täcker in fyra objekt blir alltid sämre i resultatet än en station som täcker in ett objekt 

men ligger långt ifrån de andra. Detta gör att resultatet för risk- och skyddsobjekten får lägre validitet 

och bör därför kompletteras med visuell analys vid vägning av alternativ. Då det finns problem med att 

använda 10, 20 och 30 minuter som absolut gräns hade en minutvis jämförelse för respektive alternativ 

varit ett bra komplement. Detta hade visat hur varje stations täckningsuppbyggnad ser ut mer ingående 

till både befolkning, olyckor samt risk- och skyddsobjekt. Detta är tidskrävande och därför användes 

istället fler platser och längre tidssteg istället för några få alternativ och korta tidssteg. 

Platsidentifieringen hade kunnat utföras på lite olika sätt men även om det finns mer optimala 

placeringar än de framtagna skulle inte dessa ge någon märkbart ökad täckningsgrad. Fler alternativ hade 

kunnat användas men allt måste avvägas i förhållande till tiden. Dessutom visar resultatet i rapporten att 

skillnaderna runt centrum var generellt små och hade därför inte gett något nytt. Det som däremot är 

viktigt att tänka på är att platserna oftast är förmånliga utifrån körtidshänseende, det vill säga att de ligger 

nära stora vägar och i randen av områden. Detta gör att allt för stora förändringar av placering kommer 

att ge andra resultat och därför bör nya analyser göras om en station göms undan långt in på ett 

industriområde. 

Metoden för urval av täckning påverkar såklart resultatet men i begränsad omfattning och därför 

påverkas inte reliabiliteten avsevärt. Ett fullständigare vägnät hade förbättrat analysen men bara till en 

viss grad då noggrannheten på olyckor inte är exakt i GIS. Därför skulle ändå sökområden behövas och 

på så vis finns ingen större vinning i att göra allt för exakta polygoner. I slutändan är det ändå flera andra 

faktorer som påverkar täckningsgraden. I denna rapport ses personligen resultatet med analysverktyget 

Serviceområde som det mest tillförlitliga medan Plats-Tilldelning är ett komplement till val av 

stationsalternativ.  

9.3 Framtida studier för Luleå kommun 
Ett område för vidare studier för räddningstjänsten är att ta fram täckningsgraden för ett antal stationer 

med betydligt fler tidssteg. I denna studie går det bara att uppskatta vad som händer mellan 0-10, 10-20 

samt 20-30 minuter vilket i vissa fall kan ge missvisande resultat för täckningsgraden. En mer 

omfattande studie över uppbyggnaden av täckningsgrad för olika alternativ hade bättre kunnat användas 

för exempelvis kostnadsberäkningar men också i vidare studier av exempelvis styrkeuppbyggnad. 

Hänsyn måste också tas till hur bemanningen ska vara uppbyggd för alternativen. Detta är viktigt ur 

både effektivitets- och kostnadssyfte då det är avgörande för hur räddningstjänsten klarar att hantera 

olyckor. Styrkeuppbyggnad är en viktig parameter vid främst större olyckor där det krävs flera enheter 

på plats. Därför hade det också varit intressant att utforska hur styrkeuppbyggnaden bör vara uppbyggd 

för att inom rimlig tid kunna förstärka andra enheter. Ska kommunen ha en huvudbrandstation som 

sköter all förstärkning eller är det bättre med flera utspridda enheter och kunskaper?  
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10 Slutsatser 
I detta kapitel sammankopplas de forskningsfrågor som ställdes i början av arbetet med de slutsatser som 

framkommit under studiens gång. 

10.1 Räddningstjänstens täckningsgrad i dagsläget 
Luleå är en ganska stor kommun sett till ytan och har folkbokförda över nästan hela det geografiska 

området. Största koncentrationen finns dock på jämförelsevis liten yta vilket gör att relativt god 

täckningsgrad kan nås med några få brandstationer. Resultatet visar dock att redan i dagsläget har 

räddningstjänsten i kommunen problem att nå samtliga invånare under 30 minuters responstid. Med 

dagens uppsättning med två heltidsstationer i Luleå stadsbygd samt en deltid i Råneå uppnås en 

täckningsgrad på drygt 80 procent till befolkningen inom 10 minuter.  

Riskinventeringen resulterade i 9 riskobjekt, 15 skyddsobjekt, 16 större vård- och omsorgsboenden 

samt 6 mindre vård- och omsorgsboenden i Verksamhetsklass 5B. Täckningsgraden till riskobjekten är i 

dagsläget 88,9 procent, medan motsvarande siffra för skyddsobjekten är 93,3 procent. En täckningsgrad 

på 100 procent erhölls för de objekt som klassificeras som större och mindre vård- och 

omsorgsboenden. 

Olycksbilden visade sig enligt den inhämtade statistiken inte direkt följa befolkningen. Regionen Luleå 

älv med störst befolkning erhöll lägre procentuell fördelning av olyckorna än både södra Luleå, Persön 

och Råneå. Detta beror på E4 som går igenom dessa områden och därmed bidrar till en högre statistik 

för trafikolyckor. Brand i byggnad visade sig vara procentuellt vanligare i Råneå och detta beror 

möjligtvis på de stugområden som finns i nyckelkodsgruppen. Drunkning var däremot 

överrepresenterat nära Luleå stadsbygd medan inte en enda hade inträffat i skärgården. Då olyckorna 

visade sig vara mer utspridda än befolkningen erhölls generellt en lägre täckningsgrad än för 

befolkningen med ett centralt alternativ och tvärt om med ett läge utanför centrum. I dagsläget når 

räddningstjänsten enligt statistiken cirka 75,7 procent av olyckorna inom 10 minuter. Fördelat på 

drunkning, trafikolycka och brand i byggnad är respektive siffror 85 procent, 73,8 procent och 78,3 

procent.  

10.2 Räddningstjänstens täckningsgrad för alternativ med två stationer 
Den mest optimala platsen för ett alternativ med en station i Luleå stadsbygd samt en station i Råneå 

beror på vilket tidsperspektiv som avses och vilken den avgörande parametern är. I denna studie är 

befolkningen den primära målgruppen och därför förordas också ett centralt alternativ. Den mest 

optimala huvudstationen med avseende på 10 minuters responstid är en station på Skutviken, det vill 

säga antingen Bilen 22-24 eller Vattenormen 8, dessa två är också mest optimala när det gäller olyckor. 

Bilen 22-24 resulterar i högst täckningsgrad till befolkningen, 75,6 procent och motsvarande siffra för 

olyckor är 69,5 procent. I jämförelse med i nuläget är det en försämring på cirka 7 procent respektive 

6,2 procent. Täckningsgraden är dessutom betydligt lägre än i dagsläget vid jämförelse av risk- och 

skyddsobjekten. Därför är slutsatsen att nuvarande förmåga inte kan bibehållas genom att endast 

lokalisera en station i Luleå stadsbygd. 

10.3 Räddningstjänstens täckningsgrad för alternativ med flera stationer 
Med en uppsättning av minst 3 stationer ökar täckningsgraden och störst skillnad är mellan alternativen 

vid 10 minuters responstid. I jämförelse med hur stationerna är placerade i dagsläget uppnås inte någon 

större skillnad för motsvarande uppsättning på annan plats. Däremot är slutsatsen att det går att nå lite 

bättre förmåga med ett centralt alternativ samt en bättre placerad station i Gammelstad. Ett alternativ 

med fyra stationer, varav en deltidsstation i Antnäs, kan till och med nå närmare 90 procent av 

befolkningen inom 10 minuter och nästan 85 procent av olyckorna inom samma tid. Detta är en 
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förbättring på cirka 6,3 respektive 8,5 procent. För risk- och skyddsobjekten nås en minst lika bra 

täckningsgrad som i dagsläget. 

10.4 Räddningstjänstens täckningsgrad i framtiden 
Efter studier och intervjuer är slutsatsen att kommunen vill främst förtäta befintliga stadsdelar i Luleå 

tillsammans med de samlande och stadsnära byarna. Ur perspektivet av täckningsgrad mot befolkningen 

kan ett sådant utfall i det långa loppet gynna siffrorna för ett ensamt centralt alternativ i Luleå stadsbygd. 

Men då målet är att service, jobb och andra viktiga verksamheter ska finnas i respektive stadsdel och 

samlande by innebär det problem i det långa loppet med bara en station i centrum. En station i centrum 

har svårt i dagsläget att täcka upp samtliga stadsdelar inklusive de stadsnära byarna och risk- och 

skyddsobjekt. Detta innebär att slutsatsen är att två heltidsstationer i stadsbygden krävs nu och i 

framtiden för att nå upp till de prestationsmål som finns samt bibehålla nuvarande förmåga. I det långa 

loppet kommer också en station att krävas i Antnäs om regionen följer den förväntade utvecklingen. 

Råneåregionen som i dagsläget har en egen deltidsstation är mindre befolkad än regionen runt Antnäs 

som inte har någon station. Därför är slutsatsen att minst två stationer krävs i Luleå stadsbygd samt en i 

Råneå och i framtiden kommer också en station att krävas i Antnäs. Med detta alternativ är det de norra 

delarna som är utanför 30 minuters responstid vilket är en lång tid till insats. De områden som lämnas 

utanför 30 minuters responstid är glest befolkade. Av denna orsak uppstår svårigheter i argumentationen 

för att en station ska placeras i området. Stationen i Råneå bör vara kvar men problemet kan delvis 

avhjälpas med kortare anspänningstid. 
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11 Framtida studier 
Denna studie efterlämnar en rad områden att utveckla och belysa vidare. En faktor som saknades var en 

mer detaljerad vetenskaplig studie över hur en GIS-analys bör gå till väga vid undersökning av alternativ 

placering av räddningstjänstens operativa verksamhet. I dagsläget finns det veterligen inte någon 

vedertagen metod för att utföra detta och därför är det också svårt och tidskrävande att göra dessa typer 

av analyser. Vid jämförelse av täckningsgrad finns det olika målsättningar för olika räddningstjänster. 

Frågan är vilken eller vilka parametrar för täckningsgrad som egentligen ger bäst resultat i verkligheten 

vid GIS-analyser? Finns det någon specifik eller är en kombination som ger bästa lösningen? I denna 

studie användes befolkning, olyckor och risk- och skyddsobjekt som främsta parametrar men ingen 

studie påträffades som vetenskapligt behandlar täckningsgradens betydelse för dessa. Sen kan även de 

allmänt vedertagna tidsintervallen på 10, 20 och 30 minuter ifrågasättas. Vad är egentligen en bra 

jämförelsetid för täckningsgrad? Under studierna framkom det förståeligt nog att många kommuner 

verkar ha ett behov av att uttrycka räddningstjänstens insatsförmåga i tidskriterier. Men vad ger ett bra 

skydd i realiteten? 

Riskinventeringen utfördes enligt Räddningsverkets rekommendationer på objekt samt andra 

räddningstjänsters tillvägagångssätt. Det som saknades däremot var hur en riskinventering vetenskapligt 

bör gå till. En studie som visar på hur en riskinventering bör gå till beroende på en kommuns olika 

förutsättningar skulle underlätta förfarandet och jämförelser. Vid insamling av olyckor varierade typen 

av data som fanns registrerat med olyckan samt kvalitén. För att säkerställa ett gott resultat vid GIS-

analyser av olyckor men även andra parametrar hade en utvecklad vetenskaplig metod för insamling av 

GIS-data underlättat och förbättrar resultatet.  
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Bilaga A - Befolkningsstatistik per nyckelkodsområde 

Tabell 39. Tabell med sammanställd befolkningsstatistik per nyckelkodsområde och nyckelkodsgrupp som 

använts i arbetet. Befolkningsstatistiken för 2013 och 2019 är inhämtad från Larsson (2013). 

 

GIS 
2013-09-

03 

Befolkning  
2013 

Befolkning  
2019 

Befolknings- 
förändring 

NYKO 
Andel 

GIS 
Andel  
2013 

Andel  
2019 

Råneå 

215 225 208 -17 BÖLE 

5,26% 5,30% 5,10% 

94 94 89 -5 HÖGSÖN 

368 384 385 1 JÄMTÖN 

69 77 67 -10 MJÖFJÄRDEN 

399 407 406 -1 NIEMISEL 

154 149 138 -11 ORRBYN 

183 180 173 -7 PRÄSTHOLM 

2069 2033 2087 54 RÅNEÅ 

74 81 74 -7 STRÖMSUND 

231 256 257 1 VITÅ 

78 78 64 -14 VITÅDALEN 

3934 3964 3948 -16 
Grupp 
Råneå 

Persön 

428 410 419 9 BRÄNDÖN 

2,96% 2,94% 2,97% 

181 178 195 17 BÖRJELSLANDET 

429 451 470 19 PERSÖN 

261 259 284 25 SMEDSBYN 

320 314 326 12 SUNDOM 

313 307 318 11 ÄNGESBYN 

284 284 289 5 ÖRARNA 

2216 2203 2301 98 
Grupp 
Persön 

Luleå älv 

337 342 343 1 AVAN 

85,71% 85,75% 85,83% 

747 774 916 142 BENSBYN 

3573 3643 3383 -260 BERGNÄSET 

3630 3552 3762 210 BERGVIKEN 

4344 4393 4092 -301 BJÖRKSKATAN 

454 451 1167 716 BJÖRSBYN 

600 574 584 10 BÄLINGE 

8019 7994 8900 906 CENTRUM 

4884 4940 4603 -337 GAMMELSTAD 

305 267 270 3 GÄDDVIK 

475 452 476 24 HERTSÖLANDET 

5528 5534 5209 -325 HERTSÖN 

471 470 569 99 KALLAX 

255 257 340 83 KARLSVIK 

977 927 2051 1124 KRONAN 

1071 1062 1073 11 LERBÄCKEN 
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979 987 890 -97 LULSUNDET 

735 736 783 47 LÖVSKATAN 

998 1011 945 -66 MALMUDDEN 

3576 3606 3659 53 MJÖLKUDDEN 

2505 2530 2325 -205 NOTVIKEN 

5374 5361 5364 3 PORSÖN 

1268 1252 1399 147 RUTVIK 

4442 4427 4298 -129 SKURHOLMEN 

3557 3548 3820 272 SUNDERBYN 

764 781 943 162 SVARTÖSTADEN 

2970 3062 2696 -366 ÖRNÄSET 

1270 1243 1524 281 ÖSTERMALM 

64108 64176 66384 2208 
Grupp 

Luleå älv 

Södra Luleå 

155 156 161 5 ALE 

5,89% 5,82% 5,93% 

963 951 1000 49 ALVIK 

1006 985 1091 106 ANTNÄS 

706 675 703 28 ERSNÄS 

65 64 71 7 FÄLLTRÄSK 

356 367 379 12 KLÖVERTRÄSK 

817 804 838 34 MÅTTSUND 

169 169 163 -6 MÖRÖN 

57 62 63 1 SELET 

110 120 117 -3 VÄSTMARK 

4404 4353 4586 233 
Grupp 

Södra Luleå 

Skärgård 

130 141 129 -12 SKÄRGÅRD 

0,17% 0,19% 0,17% 
130 141 129 -12 

Grupp 
Skärgård 

Luleå 
kommun 

74794 74837 77348 2511 Totalt 
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Bilaga B - Olycksstatistik per nyckelkodsområde 

Tabell 40. Tabell med sammanställd olycksstatistik per nyckelkodsområde och nyckelkodsgrupp som använts i 

arbetet. 

 
 Drunk- 

ning 
Trafik- 
olycka 

Brand i 
byggnad 

Total 
olyckor 

NYKO 
Andel 
Drunk- 

ning 

Andel 
Trafik- 
olycka 

Andel 
Brand i 

byggnad 

Andel 
olyckor 

Råneå 

0 3 0 3 BÖLE 

10,00% 6,55% 11,67% 8,48% 

0 0 1 1 HÖGSÖN 

0 5 2 7 JÄMTÖN 

0 2 4 6 MJÖFJÄRDEN 

1 1 4 6 NIEMISEL 

0 2 2 4 ORRBYN 

0 2 0 2 PRÄSTHOLM 

1 6 10 17 RÅNEÅ 

0 4 1 5 STRÖMSUND 

0 1 2 3 VITÅ 

0 1 2 3 VITÅDALEN 

2 27 28 57 
Grupp 
Råneå 

Persön 

0 0 1 1 BRÄNDÖN 

0,00% 8,01% 2,92% 5,95% 

0 5 2 7 BÖRJELSLANDET 

0 22 1 23 PERSÖN 

0 3 1 4 SMEDSBYN 

0 0 0 0 SUNDOM 

0 2 1 3 ÄNGESBYN 

0 1 1 2 ÖRARNA 

0 33 7 40 
Grupp 
Persön 

Luleå 
älv 

0 2 1 3 AVAN 

90,00% 75,73% 80,83% 77,98% 

0 1 1 2 BENSBYN 

3 15 9 27 BERGNÄSET 

0 14 13 27 BERGVIKEN 

0 4 6 10 BJÖRKSKATAN 

0 0 2 2 BJÖRSBYN 

0 2 1 3 BÄLINGE 

6 46 24 76 CENTRUM 

0 25 10 35 GAMMELSTAD 

0 37 1 38 GÄDDVIK 

0 3 6 9 HERTSÖLANDET 

1 7 18 26 HERTSÖN 

0 1 3 4 KALLAX 

2 35 3 40 KARLSVIK 

0 1 3 4 KRONAN 
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0 0 0 0 LERBÄCKEN 

1 4 0 5 LULSUNDET 

0 2 3 5 LÖVSKATAN 

0 0 11 11 MALMUDDEN 

0 9 4 13 MJÖLKUDDEN 

1 15 6 22 NOTVIKEN 

0 10 24 34 PORSÖN 

0 18 2 20 RUTVIK 

1 14 8 23 SKURHOLMEN 

2 27 3 32 SUNDERBYN 

0 2 11 13 SVARTÖSTADEN 

0 14 13 27 ÖRNÄSET 

1 4 8 13 ÖSTERMALM 

18 312 194 524 
Grupp 

Luleå älv 

Södra 
Luleå 

0 1 0 1 ALE 

0,00% 9,71% 3,33% 7,14% 

0 4 1 5 ALVIK 

0 9 2 11 ANTNÄS 

0 11 1 12 ERSNÄS 

0 0 0 0 FÄLLTRÄSK 

0 0 2 2 KLÖVERTRÄSK 

0 12 1 13 MÅTTSUND 

0 0 1 1 MÖRÖN 

0 2 0 2 SELET 

0 1 0 1 VÄSTMARK 

0 40 8 48 
Grupp 

Södra Luleå 

Skär- 
gård 

0 0 3 3 SKÄRGÅRD 

0,00% 0,00% 1,25% 0,45% 
0 0 3 3 

Grupp 
Skärgård 

Luleå 20 412 240 672 Totalt     
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Bilaga C - Olycksstatistik per olyckstyp och nyckelkodsområde

 
Figur 34. Karta över insatser vid drunkning mellan 2010-2013 sammanställt per nyckelkodsområde. 
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Figur 35. Karta över insatser vid trafikolyckor mellan 2010-2013 sammanställt per nyckelkodsområde. 
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Figur 36. Karta över insatser vid brand i byggnad mellan 2010-2013 sammanställt per nyckelkodsområde.  
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Bilaga D - Täckningsområde för några olika stationsalternativ 

 
Figur 37. Täckningsgrad för stationer i Antnäs och Råneå med 1,5 och 8 minuters anspänningstid.  
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Figur 38. Täckningsgrad för station på fastighet Bergnäset 2:466 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 39. Täckningsgrad för station på fastighet Skurholmen 8:58-60 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 40. Täckningsgrad för station på fastighet Karlsvik 1:1 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 41. Täckningsgrad för station på fastighet Logementet 1 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 42. Täckningsgrad för station på fastighet Vändskivan 5/7 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 43. Täckningsgrad för station på fastighet Ytterviken 17:33/47 samt i Råneå med 1,5 och 8 minuters 

anspänningstid. 
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Figur 44. Täckningsgrad för station på fastighet Vattenormen 8 samt i Antnäs och Råneå med 1,5 och 5 

minuters anspänningstid. 
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Figur 45. Täckningsgrad för stationer på fastigheter Karlsvik 1:1, och Logementet 1 samt i Antnäs och Råneå 

med 1,5 och 5 minuters anspänningstid. 


