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INRIKESMINISTERIET               ANVISNING            SM016:00/2010 
  16.04.2012  

 
  

 
 

 
 
 
 

ANVISNING FÖR PLANERING AV AKTION-
BEREDSKAPEN INOM RÄDDNINGSVÄSEN-
DET 
 
Syftet med anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddnings-
väsendet är att stödja fastställandet av servicenivån för den räddningsverksam-
het ett räddningsverk tillhandahåller. 

 
Förändringarna som förutsätts i anvisningen för planering av aktionsbered-
skapen inom räddningsväsendet måste genomföras senast 1.1.2013. Anvisning-
en för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet ersätter anvis-
ningen för aktionsberedskap (A:71, 13.6.2003). 
 
Inrikesministeriet godkänner anvisningen för planering av aktionsberedskapen 
inom räddningsväsendet för ibruktagning.  
 
 
 
 
Beredskapsdirektör  Janne Koivukoski 
 
 
 
 
 
Räddningsöverinspektör  Taito Vainio 
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1 Inledning 
 
 
Syftet med räddningslagen är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet 
olyckor. Lagens syfte är också att när en olycka är överhängande eller har inträffat ska 
människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas effek-
tivt. 
 
I enlighet med räddningslagen försöker man skapa sådana förutsättningar i samhället att 
människor, sammanslutningar och myndigheter kan förebygga olyckor och förbereda 
sig på att begränsa och bekämpa skador och följer av olyckor i sin livsmiljö och verk-
samhet. Genom räddningssystemet enligt räddningslagen försöker man säkerställa att 
människor får den organiserade hjälp de behöver när olyckor är överhängande eller har 
inträffat och att verkningarna av en olycka blir så små som möjligt för individer och vi-
tala samhällsfunktioner. Räddningsväsendet omfattar bedömning av risker, förebyg-
gande av olyckor, räddningsverksamhet samt planering och dimensionering av rädd-
ningsväsendets organisation enligt riskerna i verksamhetsmiljön.  
 
Enligt lagen ska räddningsväsendet ordnas så att man förmår sköta uppgifterna också i 
händelse av störningssituationer i samhället och under undantagsförhållanden. 
 
Enligt 29 § i räddningslagen fattar det lokala räddningsväsendet beslut om servicenivån 
efter att ha hört kommunerna. I beslutet ska det redogöras för vilka faror som finns i 
området, bedömas vilka risker de medför, fastställas verksamhetsmål och tillgängliga 
resurser samt servicen och servicenivån. Beslutet om servicenivån ska också innehålla 
bestämmelser om utförandet av uppgifterna i störningssituationer och under undantags-
förhållanden. 
 
Denna anvisning fokuserar på grunderna för fastställandet av räddningsverksamhetens 
servicenivå. Det lokala räddningsväsendet beslutar om nivån på räddningsväsendets akt-
ionsberedskap i servicenivåbeslutet efter att ha hört kommunerna. 
 
Enligt 32 § i räddningslagen hör det till räddningsverksamheten att  
 
1)  ta emot larm, 
2)  varna befolkningen, 
3)  avvärja överhängande olyckor, 
4)   skydda  och  rädda  offer  för  olyckor  samt  människor,  miljö  och  egendom  som  är  i  

fara, 
5)  släcka eldsvådor och begränsa skador, 
6)  ha hand om ledning, kommunikation, underhåll och andra stödfunktioner i anslut-

ning till de uppgifter som nämns i 1–5 punkten. 
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Denna anvisning fokuserar i synnerhet på hotbedömning samt väsentliga frågor som av-
ser den räddningsverksamhet som nämns i punkt 4, 5 och 6.  
 
Anvisningen behandlar inte uppgifter som grundar sig på avtal, till exempel prehospital 
akutsjukvård. 
 

2 Anvisningens mål och syfte 
 
 
Syftet med anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet är 
att styra planeringen och ordnandet av räddningsväsendet. Anvisningen kan även an-
vändas vid utvärderingen av räddningsverksamhetens totala effektivitet. Effektiviteten 
utvärderas med hjälp av statistik ur olycksdatabasen Pronto. Inga slutsatser ska emeller-
tid dras om hur effektivt räddningsverksamheten är ordnad utifrån hur beredskapstiden 
uppnås i en enskild olycka.  
 
Syftet med anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet är 
att stödja fastställandet av servicenivån för den räddningsverksamhet ett räddningsverk 
tillhandahåller. Servicenivån fastställs i servicenivåbeslutet. För utförandet av de upp-
gifter som hör till räddningsverksamheten fastställs en aktionsberedskap under normala 
förhållanden utifrån en bedömning av riskerna. Därtill planeras de ändringar av aktions-
beredskapen som behövs vid störningssituationer. Beredskap för undantagsförhållanden 
följer en särskild anvisning från inrikesministeriet om räddningsväsendets beredskaps-
plan.   
 

3 Definitioner 
 
 
Räddningsverksamhetens formationer är enhet, räddningsgrupp, räddningspluton, rädd-
ningskompani och räddningssammanslutning. Räddningsverksamhetens formationer har 
alltid en ledare som i första hand har förordnats i förväg, förordnats av räddningsverk-
samhetens ledare eller som medlemmarna av den formation som först anlänt till olycks-
platsen gemensamt kommit överens om. 
 
Ledare för händelseplatsen är den person som leder räddningsverksamheten på olycks-
platsen.  
    
Enhet är en verksamhetshelhet bestående av en person eller personal, fordon och mate-
riel och som kan agera självständigt. Enheter är till exempel räddningsenhet, släck-
ningsenhet, röjningsenhet, tankenhet, stegenhet. 
 



Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet 
 

5 
 

En uppgift i prioritetsklass A kräver omedelbar räddning av människa, miljö eller egen-
domsvärde. Förflyttning till olycksplatsen sker genom utryckningskörning. 
 
En uppgift i prioritetsklass B är ett obekräftat uppdrag som eventuellt gäller räddande av 
liv eller förhindrande av fler större skador. Dessa uppgifter kan till exempel vara:  
  

 vanliga olyckor och eldsvådor 
 uppdrag med okänd risk 
 anmälningar från brandlarmanordningar oavsett objekt och förhållan-

den 
 brådskande handräckning till en annan myndighet 

 
Förflyttning till olycksplatsen sker genom utryckningskörning. 
 
Uppgifter i prioritetsklass C är statiska olyckor som man bedömer att inte direkt orsakar 
fler betydande skador. Dessa uppgifter kan till exempel vara:  
 

 anmälningar från brandlarmanordningar oavsett objekt och förhållan-
den 

 handräckning till en annan myndighet som inte är brådskande 
 
Förflyttningen till olycksplatsen sker inte genom utryckningskörning om inte räddnings-
ledaren utifrån de uppgifter denne har till sitt förfogande anser det nödvändigt. 
 
En uppgift i prioritetsklass D kräver inga omedelbara åtgärder men den ska skötas vid 
en funktionellt lämplig tidpunkt eller vid en tidpunkt som avtalas separat med kunden.  
 
Förflyttningen till olycksplatsen sker inte genom utryckningskörning. 
 
Räddningsgrupp, räddningspluton, räddningskompani och räddningssammanslutning är 
räddningsverksamhetsformationer som ska larmas vid uppgifter i prioritetsklass A och 
B.  
 
En räddningsgrupp består av en ledare, minst tre och högst sju personer samt de fordon 
och den materiel som behövs för uppgiften. 
 
En räddningspluton består av en ledare, minst två och högst fem räddningsgrupper. 
 
Ett räddningskompani består av en ledare, en stab som bistår räddningsledaren samt 
minst två och högst fem räddningsplutoner. 
 
En räddningssammanslutning består av en ledare, en ledningscentral och minst två 
räddningskompanier med stödformationer. 
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Räddningsverksamhetens aktionsberedskap består av fem delfaktorer: personalantalet 
och kvaliteten på personalen, mängden materiel och dess kvalitet, operativa planer som 
gjorts upp på förhand, hur ledningen är organiserad samt räddningsverksamhetens akt-
ionsberedskapstid. 

  
Väntetiden på hjälp är tiden mellan att nödcentralen tar emot nödsamtalet och att den ef-
fektiva räddningsverksamheten inleds. Väntetiden på hjälp mäts för uppgifterna i priori-
tetsklass A och B. 
 
Med räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid avses tiden mellan att den första 
enheten tar emot larmet och att en räddningsgrupp inleder den effektiva räddningsverk-
samheten. 
 
Med tiden fram till de första åtgärderna avses tiden fram till förfrågan och den första 
utredningen över materiel som möjliggör att den effektiva räddningsverksamheten kan 
inledas. Om tillförlitlig information om de faktiska tiderna saknas används en uppskat-
tad tid på fem minuter i riskområde I, fyra minuter i riskområde II och två minuter i 
riskområde III.  
 
Den effektiva räddningsverksamheten anses börja när: 
 

-  vattnet vid eldsvådor är i arbetsparets ledning till vattensprutan och 
det är möjligt att inleda släckningsverksamheten, eller i en rökdyk-
ningsuppgift när rökdykningsövervakaren underrättas om att rökdyk-
ningen inleds 

- de åtgärder som behövs för att förhindra antändning i händelse av en 
trafikolycka och den aktuella räddningsutrustningsserien för patien-
ten som sitter fast har utretts och det är möjligt att börja ta loss pati-
enten 

- det i händelse av en kemisk olycka är möjligt att påbörja kemikalie-
dykning som kräver stänksäker skyddsdräkt 

- den materiel som möjliggör räddningen vid ytbärgning eller livrädd-
ningsuppdrag har utretts och den verksamhet som behövs kan inledas 

 
Beredskap för en storolycka innebär en helhet som består av minst en räddningssam-
manslutning som förmår arbeta oavbrutet. I sitt beslut om servicenivå beslutar det lokala 
räddningsväsendet på basis av riskerna om den beredskap som behövs för en storolycka.  
 
En riskruta består av ett 1 km x 1 km stort område.  
 
För varje riskruta fastställs en riskklass. Riskklassen för varje ruta fastställs på basis av 
en risknivåbedömning som gjorts med hjälp av en regressionsmodell (eller på beslut av 
räddningsverket på basis av antalet brådskande olyckor som inträffat) och på basis av de 
olyckor som inträffat och som fastställer riskklassen.  
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Med olyckor som fastställer riskklassen avses byggnadsbränder och risker för bygg-
nadsbränder, trafikmedelsbränder, övriga bränder, trafikolyckor, ras/risker för ras, ex-
plosioner/explosionsrisker, olyckor med farliga ämnen och brådskande uppdrag för att 
rädda människor. 
 
Syftet med risknivån är att visa i vilken ruta det är mest sannolikt att olyckor som kräver 
räddningsverksamhet i prioritetsklass A och B sker. 
 

4 Bedömning av hot 
 
 
Resurserna för räddningsverksamheten dimensioneras så att man med dem klarar av att 
agera effektivt vid olyckor. Bedömningen av hot samordnas med tillsynsplanen i till-
lämpliga delar.  
 
Hotbedömningen består av tre delar: 
 

 För att fastställa räddningsverksamhetens aktionsberedskap delas 
räddningsområdena in i riskklasser med hjälp av en regressionsmodell 
och de olyckor som definierar riskklassen 

 Sådana olyckstyper och enskilda riskobjekt, händelser och allmänna 
tillställningar för vilka det behövs speciella arrangemang identifieras  

 Utvecklingen av olycksriskerna, antalet olyckor och orsakerna följs 
upp och på basis av detta dras slutsatser om de åtgärder som behövs 

 
4.1 Bestämmande av riskklasser 
 
Som grund för bestämmande av riskklasserna används en risknivå som fastställts med 
en regressionsmodell. Regressionsmodellen grundar sig på invånarantal, våningsyta och 
deras samverkan. Regressionsmodellen har tagits fram utifrån faktiska byggnadsbrän-
der¹. Med hjälp av modellen görs en prognos för risknivån i varje ruta på 1 km x 1 km. 
 

Riskklass I Risknivå  1 
Riskklass II 0,25  Risknivå < 1 
Riskklass III 0,1  Risknivå < 0,25 
Riskklass IV Risknivå < 0,1 
 
 

¹  Kati Tillander, Anna Matala, Simo Hostikka, Pekka Tiittanen, Esa Kokki & Olli Taskinen. Pelastustoimen riskianalyysimallien 
kehittäminen. Esbo 2010. VTT:s publikationer. Research Notes 2530. 
sid. 117 + bilagan sid. 9. 
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Utöver den risknivå som bestämts med regressionsmodellen bedömer räddningsverket 
de riskrutor i vilka medeltalet för de olyckor som definierar riskklassen är minst två per 
år under en femårsperiod. Räddningsverket kan på basis av bedömningen höja riskklas-
sen för riskrutan enligt följande: 
 

 En riskruta där det inträffat minst 10 olyckor som definierar riskklassen per år 
under en femårsperiod kan höjas till riskklass I 

 En riskruta där det inträffat minst två men högst tio olyckor som definierar risk-
klassen per år under en femårsperiod kan höjas till riskklass II 

 
Risknivån och aktionsberedskapen kan variera beroende på tidpunkt på dygnet, vecko-
dag och årstid. Om risknivån har bedömts med en regressionsmodell eller på basis av 
antalet olyckor som definierar riskklassen med beaktande av tidpunkt på dygnet, vecko-
dag och årstid kan man tillämpa ovan nämnda riskklasser med de intervaller som an-
vänts vid bedömningen.  
 
4.2 Riskobjekt och bedömning av olycksrisker 
 
Ett riskobjekt är ett sådant objekt där förhållandena eller den verksamhet som utövas ger 
upphov till en större person- eller brandsäkerhetsrisk eller miljörisk än vanligt eller ett 
objekt som är av central betydelse med tanke på tryggande av samhällets vitala funkt-
ioner. Vid bedömningen av riskobjekt bestäms olycksrisken, som består av sannolikhet-
en för olyckor och eventuella följdverkningar av en olycka. På basis av bedömningen av 
olycksriskerna väljs de sätt på vilka riskerna hanteras. Dessa är i första hand att av-
lägsna risken, minska risken eller följdverkningarna av en olycka. Viktiga åtgärder är 
övervakning och eget förebyggande av olyckor vid riskobjekten samt begränsning av 
skador. 
 
Det är ändamålsenligt att planera riskhanteringen så att aktionsberedskapen för rädd-
ningsverksamheten enligt servicenivåbeslutet kan få situationen under kontroll även vid 
riskobjekten. De föregripande åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa skador 
och den egna beredskapen är väsentliga.   
 
Regressionsmodellen identifierar inte hot som orsakas av alla olyckstyper. Därför ska 
man vid beredskapsplaneringen särskilt analysera behoven vid sådana olyckstyper som 
kräver speciella arrangemang. Till exempel ska behoven vid vattenräddning, kemikalie-
bekämpning, räddning på hög höjd och när tung röjningsutrustning används planeras 
särskilt utifrån hoten. 
 
Europeiska unionens råd har i sina slutsatser av den 30 november 2009 konstaterat att 
medlemsländerna ska fastställa olycksrisker av nationell betydelse. Som en olycksrisk 
av nationell betydelse anses olycksrisker som om de blir verklighet får allvarliga eller 
mycket allvarliga konsekvenser för människor, miljö eller egendom (se bilagan 2). 
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4.3 Utvecklingen av olycksriskerna, deras antal och or-
saker 

 
Räddningsverken ska följa upp utvecklingen av olycksriskerna, deras antal och orsaker. 
Om olycksriskerna eller antalet olyckor ökar märkbart och orsakerna bakom olyckorna 
tyder på brister i säkerhetsarrangemangen eller ett systematiskt fel i människornas bete-
ende, är det skäl att i första hand försöka rätta till situationen med åtgärder som före-
bygger olyckor. Om det inte är möjligt att vidta åtgärder för att förebygga olyckor, ska 
räddningsväsendets aktionsberedskap förbättras. 
 

5 Tillkallande av räddningsverksamhetens 
formationer 

 
 
Enligt 33 § i räddningslagen ska räddningsverket i samarbete med de myndigheter som 
deltar i räddningsverksamheten och som ger handräckning samt Nödcentralsverket göra 
upp anvisningar om tillkallande av resurser som behövs för räddningsverksamheten. I 
larmanvisningarna ska också räddningsverkens samarbete enligt 44 § och bistånd enligt 
45 § beaktas.  
 
Larmanvisningen ska avfattas så att nödcentralen kan larma de närmaste ändamålsenliga 
enheterna oberoende av vilket område de är från.  
 
Räddningsverken ska sinsemellan och tillsammans med Nödcentralsverket samordna 
larmanvisningarna nationellt.   
 
Tillkallande av räddningsverksamhetens formationer sker alltid på basis av en larman-
visning. I larmanvisningen ska grunderna för indelning av uppgifter i prioritetsklasserna 
A, B, C och D fastställas. 
 

6 Ledning av räddningsverksamhet 
 
Enligt 34 § i räddningslagen leds räddningsverksamheten av en räddningsmyndighet. 
Räddningsmyndigheten ska därför lämnas information om alla uppdrag. Räddnings-
myndigheten ska ha kontakt med den närmaste enhet som larmats till händelseplatsen 
och förordna någon av enhetens medlemmar till ledare på händelseplatsen underställd 
räddningsledaren, om en ledare inte har utsetts i förväg. Ledaren på händelseplatsen le-
der verksamheten vid en olycka i enlighet med de anvisningar som lämnats av den 
räddningsmyndighet som fungerar som räddningsledare. Den räddningsmyndighet som 
fungerar som räddningsledare behöver dock inte komma till olycksplatsen om situation-
en inte kräver det.  
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I exceptionella situationer där man ännu inte har fått kontakt med räddningsmyndighet-
en kan räddningsverksamheten tillfälligt ledas av någon annan som är anställd hos 
räddningsverket eller som hör till en avtalsbrandkår. Då är ledaren till den formation 
som först anlänt till platsen tillfällig räddningsledare och ledare på händelseplatsen.  

Den som tillfälligt leder räddningsverksamheten kan beordra människor att söka skydd 
samt evakuera människor och egendom samt vidta sådana nödvändiga åtgärder som kan 
medföra skada på fast eller lös egendom i den utsträckning som är nödvändig för att 
rädda och skydda människor, egendom och miljön samt för att begränsa de skador som 
olyckan orsakar och lindra följderna av olyckan. 

Alla räddningsväsendets formationer ska ha en ledare. Den allmänna principen är att 
varje formationsledare vid behov kan leda nästa formation i storleksordningen som för-
utsätter en ny ledningsnivå. Ledningsansvaret ska vara entydigt i alla situationer. När 
ledningsansvaret överförs ska alltid alla direkt berörda parter omedelbart underrättas.  
 
Utgångspunkten är att ledaren för en räddningsgrupp har utbildning att leda en rädd-
ningsenhet och ledaren för en räddningspluton eller en större formation är befälstjänste-
innehavare i huvudsyssla. I undantagsfall är det möjligt att en tjänsteinnehavare inom 
underbefälet är ledare för en räddningspluton.     
 
En effektiv räddningsverksamhet förutsätter ett fungerande ledningssystem. Räddnings-
verkets ledningssystem ska planeras så att man med dess hjälp kan klara av att leda 
räddningsverksamheten och det myndighetssamarbetet detta förutsätter i alla säkerhets-
situationer. Beslut om det ledningssystem som ska tillämpas inom räddningsområdet 
finns i servicenivåbeslutet. Hur ledningen av formationen är uppbyggd ska framgå av 
ledningssystemet.    
 
Om myndigheter från flera ansvarsområden deltar i räddningsverksamheten, är rädd-
ningsledaren allmän ledare. Den allmänna ledaren ansvarar för uppdateringen av läges-
bilden och för samordningen av verksamheten. Den allmänna ledaren kan till sin hjälp 
bilda en ledningsgrupp bestående av företrädare för myndigheter, inrättningar och frivil-
liga enheter som deltar i verksamheten. Ledaren kan också tillkalla experter.  
 
Det lokala räddningsväsendet ska kunna upprätta en ledningscentral för den pågående 
situationen. Ledningscentralen ska vid behov kunna samordna räddningsväsendets och 
samarbetspartnernas resurser så att de används effektivt. 
 
I beslutet om servicenivån i räddningsområdet ska det finnas bestämmelser om när be-
redskap för storolyckor ska kunna upprättas. Beredskap för storolyckor ska kunna upp-
rättas inom två timmar från och med att den första enheten tar emot larmet.  
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7 Aktionsberedskapstid och konditionsnivån 
för personalen som deltar i räddningsverk-
samheten 

 
 
Räddningsområdet beslutar i sitt beslut om servicenivån om när räddningsverksamheten 
inleds och om konditionsnivån för den personal som deltar i räddningsverksamheten 
med följande förbehåll:  
 
Personalen som deltar i räddningsverksamheten ska uppfylla minimikraven för behörig-
het inom räddningsverksamhet enligt vad som föreskrivs särskilt.  
 
I riskklass I är målet att den första enheten är på plats vid olycksplatsen inom sex minu-
ter från och med att enheten tar emot larmet. Målet är också att räddningsverksamhetens 
aktionsberedskapstid är högst elva minuter och väntetiden på hjälp högst 13 minuter. 
När en räddningspluton rycker ut ska den med undantag för räddningsledaren vara på 
plats i sin helhet inom 20 minuter från och med att den första enheten tar emot larmet.  
 
I riskklass II är målet att den första enheten är på plats vid olycksplatsen inom tio minu-
ter från och med att enheten tar emot larmet. Målet är också att räddningsverksamhetens 
aktionsberedskapstid är högst 14 minuter och väntetiden på hjälp högst 16 minuter. När 
en räddningspluton rycker ut ska den med undantag för räddningsledaren vara på plats 
inom 30 minuter från och med att den första enheten tar emot larmet.  
 
I riskklass III är målet att den första enheten är på plats vid olycksplatsen inom 20 mi-
nuter från och med att enheten tar emot larmet. Målet är också att räddningsverksamhet-
ens aktionsberedskapstid är högst 22 minuter och väntetiden på hjälp högst 24 minuter. 
När en räddningspluton rycker ut ska den med undantag för räddningsledaren vara på 
plats inom 30 minuter från och med att den första enheten tar emot larmet.   
 
I bebodda områden i riskklass IV kan tiden innan den effektiva räddningsverksamheten 
inleds vara ännu längre än i riskklass I–III. Om räddningsverksamhet inte kan inledas 
inom 40 minuter ska särskild uppmärksamhet fästas vid människors egen beredskap i 
området i fråga. 
 
Regionförvaltningsverket övervakar den första enhetens ankomsttid till olycksplatsen 
och uppnåendet av räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid.   
 
När det gäller brådskande räddningsuppgifter är minimimålet att den första enheten i 
minst 50 procent av uppdragen uppnår det aktionsberedskapstid som uppställts som mål 
för respektive riskruta. Dessutom ska räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid 
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uppnås i minst 50 procent av uppdragen. I servicenivåbeslutet anges närmare mål för 
den första enhetens och räddningsverksamhetens aktionsberedskapstider. Inrikesmi-
nisteriet följer med utvecklingen av väntetiden på hjälp. Denna tid är den viktigaste pa-
rametern för kunden. 
 
Om man på basis av riskbedömningen uppskattar att olyckssituationen kan hanteras 
med en sammansättning som är mindre än en räddningsgrupp, kan färre resurser än en 
för en räddningsgrupp larmas till situationen. Dessa situationer kan till exempel vara 
handräckningsuppgifter eller gransknings- och säkringsuppgifter. 
 
Samtliga av räddningsverksamhetens formationer kan sammanställas på ett ändamålsen-
ligt sätt oavsett varifrån personerna anländer till olycksplatsen. Det väsentliga är att 
formationen kan inleda en effektiv räddningsverksamhet inom den utsatta tiden för re-
spektive riskklass. 
 
Tiderna ovan ligger till grund för planeringen och de följs upp med hjälp av statistik. 
Olyckor som sker samtidigt, extrema väderförhållanden etc. kan emellertid ge upphov 
till situationer då ovan nämnda tider inte uppnås. 
 

8 Bedömning och utveckling av aktionsbe-
redskapen 

 
 
För räddningsväsendets samtliga uppdrag ifylls olycksrapporter och vid behov bygg-
nadsrapporter i Pronto för räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik så fort som 
möjligt. Den som fyller i rapporten svarar för att detta görs med omsorg och för att upp-
gifterna är riktiga. 
 
Uppgifterna i Pronto används när räddningsverksamhetens effektivitet bedöms och när 
slutsatser om räddningsverksamhetens utvecklingsbehov dras på regional och nationell 
nivå. 
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BILAGA 1 
 
Bilaga 1: Aktionsberedskapstidsbegrepp 

 
Aktionsberedskapstiden har dimensionerats på basis av eldsvådor. En eldsvåda är en 
dynamisk olyckstyp som sprider sig förhållandevis snabbt om ingen effektiv räddnings-
verksamhet sätts in. Aktionsberedskapstiden har dimensionerats så att det i riskklass I 
vanligen finns objekt med över tre våningar, i riskklass II höghus- eller radhusbebyg-
gelse med åtminstone tre våningar, i riskklass III vanligen inte längre finns höghusbe-
byggelse och i riskklass IV endast finns spridda enskilda hus. Riskklasserna I och II är 
sådana där det är sannolikt att bränder sprider sig från en brandavdelning till en annan 
om den effektiva räddningsverksamheten inte snabbt kan inledas. Riskklasserna III och 
IV är sådana där bränder vanligen inte sprider sig från en byggnad till en annan.  
 
Den grundläggande principen är att om räddningsväsendet kan hantera byggnadsbränder 
enligt de principer som nämns i denna anvisning, kan det också hantera andra olycksty-
per tillräckligt snabbt under förutsättning att materielbehoven för olika olyckstyper har 
beaktats.  
 
Figur 1. Aktionsberedskapstidsbegrepp 
 
En olycka  
inträffar  Anmälan Larm   Utryckning Ankomst  Effektiv  

räddningsverksamhet 
   inleds   

       
 
 
           
 
 
          Anmälnings- Alarmeringstid  Utryckningstid     Körtid       Tid fram till de 
  tid         första åtgärderna  
 
  
 
 
 
  Nödcentralens 
  aktionsbered- 
  skapstid 
 
  
Olyckan har Nödanmälan Enheten Enheten Enheten har 
observerats mottagen har larmats har ryckt ut anlänt till 
    olycksplatsen 

Räddningverksamhetens aktionsberedskapstid 

          Väntetid på hjälp 
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Anmälningstiden är tiden mellan att en olycka inträffar och att en nödanmälan görs. 
Anmälningstiden kan vanligtvis inte fastställas noggrant. Däremot är alla andra tider 
möjliga att mäta relativt tillförlitligt. Väntetiden på hjälp är tiden mellan att nödcentral-
en tar emot nödanmälan och att den effektiva räddningsverksamheten inleds. Alarme-
ringstid, d.v.s. nödcentralens aktionsberedskapstid, är tiden från och med nödanmälan 
till att nödcentralen larmar den hjälp som behövs. Utryckningstid är tiden mellan att den 
första enheten tar emot larmet och att den första enheten har ryckt ut. Körtid är tiden 
mellan att enheten har ryckt ut och att enheten anländer till olycksplatsen. Tiden fram 
till de första åtgärderna är tiden mellan ankomst till olycksplatsen och inledandet av den 
effektiva räddningsverksamheten. Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid är ti-
den mellan att den första enheten tar emot larmet och att en räddningsgrupp inleder den 
effektiva räddningsverksamheten.  
 
Nödcentralsverket svarar för nödcentralens aktionsberedskapstid. Inrikesministeriet 
övervakar nödcentralens aktionsberedskapstid och väntetiden på hjälp. Räddningsver-
ken svarar för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid. Regionförvaltningsverket 
övervakar den första enhetens ankomsttid till platsen och uppnåendet medianen av den 
aktionsberedskapstiden för räddningsverksamheten särskilt för varje riskruta.  
 
Figuren nedan förtydligar aktionsberedskapstiderna.  
 
Figur 2: Sammansättningen av väntetiden på hjälp (i minuter). 
   
Riskklass Nödcen-

tralen 
Starttid Körtid En-

heten 
vid 
objek-
tet 

Första 
åtgär-
der 

Effek-
tiv 
rädd-
nings-
verk-
sam-
het in-
leds 

Vänte-
tid på 
hjälp 

Pluton 

Riskklass I 2   1 5 6 5 11 13 20 
                
Riskklass II 2 1–5 5–9  10 4 14  16 30 
                
Riskklass III 2 1–5 15–19  20 2 22  24 30 
                 
Riskklass IV 2 1–5        < 40   
  
När väntetiden på hjälp fastställts har man utgått från antagandet att nödcentralen kan 
larma de formationer som behövs inom två minuter från och med att nödanmälan har 
tagits emot vid nödcentralen. Utryckningstiden beror på typen av brandkår och man an-
tar att en formation som hela tiden är bemannad med personal i huvudsyssla kan rycka 
ut inom en minut efter att larmet inkommit, medan en avtalsbrandkår kan rycka ut inom 
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fem minuter efter att larmet inkommit. Därmed varierar den tid som finns till förfogande 
för körtiden beroende på hur lång utryckningstiden är. Tiden fram till de första åtgär-
derna är en uppskattad tid eftersom denna tid inte mäts alls i nuläget. Avsikten är att 
börja mäta och föra statistik över tiden fram till de första åtgärderna. Uppskattad tid an-
vänds endast när den uppmätta tiden av någon anledning inte har registrerats. I riskklass 
I finns vanligen flervåningsobjekt eller annars komplicerade objekt där tiden fram till de 
första åtgärderna är längre än i riskklasserna II eller III. Vad gäller utvecklingen av 
verksamheten är det väsentligt att få statistikuppgifter om de faktiska tiderna fram till de 
första åtgärderna. Nytt blir också att särskild uppmärksamhet ska fästas vid människors 
egen beredskap i bebyggda områden i riskklass IV om aktionsberedskapstiden översti-
ger 40 minuter. 
 
I riskområdena II, III och IV beror hur snabbt utryckningen sker på typen av brandkår. 
Om det är fråga om en avtalsbrandkår är utryckningstiden längre (vanligtvis fem minu-
ter enligt avtalet) än om det är fråga om en brandstation som hela tiden är bemannad 
med personal i huvudsyssla.  
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BILAGA 2 
 
 
 

Bilaga 2: Bedömning av olycksrisker av nationell betydelse 

 
Olycksrisker av nationell betydelse bedöms med ”Bedömningsmetoden för stora olycks-
risker” d.v.s. Peltori-systemet. Med anvisningarna följer en DVD där Peltori-systemet 
och bruksanvisningarna för systemet finns. Peltori-systemet är utvecklat 2005 och av-
sikten är att under 2012 uppdatera det material som ligger till grund för systemets ut-
räkning av sannolikheten för en olycka. Olycksrisker kan emellertid fastställas med 
hjälp av Peltori-systemet och uppdateras när uppdateringen av materialet blir klar. 
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Riskklasser 
 
 
        

Personriskklasser 
Följderna av skadan 

RINGA VANLIGA BETYDANDE STÖRRE STORA ALLVAR-
LIGA 

MYCKET 
ALLVAR-

LIGA 
Skadans frekvens 1 2 3 4 5 6 7 

Oftare än en gång på 50 per år III IV V V VI VI VI 

Oftare än en gång på 200 per år III III IV V V VI VI 

Oftare än en gång på 500 per år II III IV IV V V VI 

Oftare än en gång på 1000 per 
år II III III IV IV V V 

Oftare än en gång på 2000 per 
år II II III III IV IV V 

Oftare än en gång på 3000 per 
år I II II III III IV IV 

Oftare än en gång på 10 000 
per år I II II III III III IV 

Oftare än en gång på 100 000 
per år I I II II III III III 

Mer sällan än en gång på 
100 000 per år I I I II II III III 
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Miljöriskklasser 
Följderna av skadan 

RINGA VANLIGA BETYDANDE STÖRRE STORA ALLVAR-
LIGA 

MYCKET 
ALLVAR-

LIGA 
Skadans frekvens 1 2 3 4 5 6 7 

Oftare än en gång på 50 per år II IV V VI VI VI VI 

Oftare än en gång på 200 per år II II IV V V VI VI 

Oftare än en gång på 500 per år II II IV IV V V VI 

Oftare än en gång på 1000 per 
år II II III IV IV V V 

Oftare än en gång på 2000 per 
år II II III III IV IV V 

Oftare än en gång på 3000 per 
år I II II III III IV IV 

Oftare än en gång på 10 000 
per år I I II II III III   

Oftare än en gång på 100 000 
per år I I II II II III III 

Mer sällan än en gång på 
100 000 per år I I I II II II II 
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Egendomsriskklasser 
Följderna av skadan 

RINGA VANLIGA BETYDANDE STÖRRE STORA ALLVAR-
LIGA 

MYCKET 
ALLVAR-

LIGA 
Skadans frekvens 1 2 3 4 5 6 7 

Oftare än en gång på 50 per år III IV V V VI VI VI 

Oftare än en gång på 200 per år III III IV V V VI VI 

Oftare än en gång på 500 per år II III IV IV V V VI 

Oftare än en gång på 1000 per 
år II III III IV IV V V 

Oftare än en gång på 2000 per 
år II II III III IV IV V 

Oftare än en gång på 3000 per 
år I II II III III IV IV 

Oftare än en gång på 10 000 
per år I I II II III III IV 

Oftare än en gång på 100 000 
per år I I II II II III III 

Mer sällan än en gång på 
100 000 per år I I I II II II III 
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Följdklasser 
 
 
P: Personskada 
Ma: Materiell skada 

  Ringa Vanlig Betydande Större Stor Allvarlig Mycket allvarlig 
Klass 1 2 3 4 5 6 7 

P 0 4 10 20 50 100 > 100 
M 50 000 100 000 200 000 1 000 000 10 000 000 20 000 000 >20 000 000  

Mi Lokal förorening av 
mark eller smärre 
utsläpp i luften. 

Konsekvenserna 
av utsläppen ska 

utredas. 

Mer omfattande 
förorening av mark 
eller något större 
utsläpp i luften. 

Mindre åtgärder för 
att återställa miljön 

ska vidtas. 

Utsläpp i luft eller 
vatten, orsakar 

skada som sprider 
sig i objektets om-
givning, tillstånds-
gränserna över-

skrids. Föranleder 
åtgärder för att 
återställa miljön 

utanför utsläppsob-
jektet. 

Utsläpp i luften 
som orsakar fara 

för hälsa, utsläpp i 
avloppsvatten som 
försvagar renings-
verkets verksam-

het eller betydande 
utsläpp i marken. 
Svårt att återställa 

miljön. 

Utsläpp som förorenar 
vattenkvaliteten i ett 

grundvattenområde el-
ler ett utsläpp som or-
sakar skada i ett na-
turskyddsområde. 

Mycket svårt att åter-
ställa miljön. 

Mycket allvarligt 
utsläpp i havs-, 

vatten-, grundvat-
ten- eller natur-
skyddsområde. 

Mycket svårt och 
långsamt att åter-
ställa miljön och 
ställvis omöjligt.  

Allvarligt utsläpp 
över statsgränser-

na. 
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