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Sammanfattning	

Lokalisering av brandstationer har historiskt sett  i många fall baserats på tradition, sunt förnuft och 

de  kommungränser  som  bestämmer  ansvarsområdet  för  den  kommunala  räddningstjänsten. Med 

detta  som  bakgrund  uppdrogs  till  Linköpings  universitet  att  undersöka  hur  brand‐  och 

räddningsresurserna  i  Östergötland  borde  lokaliseras  om  ingen  hänsyn  tas  till  nuvarande 

kommungränser och organisationer för räddningstjänst. 

I  detta  projekt  utvecklas  en  matematisk  modell  för  att  ta  fram  underlag  för  hur  brand‐  och 

räddningsresurserna  i Östergötlands  län skall placeras  för att minimera  insatstiderna  till  trafik‐ och 

brandolyckor  inom  länet. Modellen minimerar  en  sammanvägning  av  tiden  det  tar  för  en  första 

enhet  att  nå  en  viss  olycka,  den  så  kallade  förstainsatsen,  och  tiden  det  tar  för  tillräckligt med 

resurser  för att utgöra en  full styrka att nå olyckan. Exempel på en  full styrka  för  trafikolyckor är  i 

modellen en släckbil och fem personer. Ett antal olika scenarier konstrueras och en mängd lösningar 

skapas  för  att  ta  fram  så  bra  och  generella  lokaliseringsförslag  som  möjligt.  I  samråd  med 

Räddningstjänsten Östra Götaland väljs 10 scenarion ut för närmare analys. Scenarierna skiljer sig åt i 

sammansättningen av olika värden på parametrar och olika resursegenskaper. 

Det  som  framförallt  visar  sig  skilja  resultatmässigt mellan  de  optimerade  resultaten  jämfört med 

nuläget  är  andelen  olyckor  som  kan  nås  inom  10 minuter.  Andelen  olyckor  som  kan  nås  av  en 

förstainsatsenhet  inom 10 min ökar från 74 % till 84 %  i ett scenario, och andelen olyckor som kan 

nås av en  full styrka ökar  i samma scenario  från 64 %  till 79 %. Medelinsatstiderna  för  förstainsats 

och  full  styrka  i  samma  scenario minskar med drygt 20 %. Vid en  reduktion av antalet  tillgängliga 

enheter  kan en optimerad  lösning ge ett bättre  resultat med avseende på  täckningsgrad  inom 10 

minuter och medelinsatstid, samt  likvärdigt med avseende på täckningsgrad  inom 20 minuter, som 

dagens läge.  

Lokaliseringen av resurser  i de optimerade  lösningarna skiljer sig något mellan de olika scenarierna, 

men tillräckligt många gemensamma komponenter finns för att det ska vara möjligt att dra slutsatser 

kring  vilka platser  i  länet  som, enligt modellen, bör ha  en brandresurs  i närområdet.  I många  fall 

överensstämmer modellens  förslag med  den  nuvarande  lokaliseringen, men  de  förändringar  som 

görs i de optimerade lösningarna skulle ändå kunna bidra till en markant sänkning av den förväntade 

insatstiden till brand‐ och trafikolyckor i Östergötlands län.  
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1. Introduktion	

1.1 Bakgrund	

Lokalisering av brandstationer har historiskt sett  i många fall baserats på tradition, sunt förnuft och 

de  kommungränser  som bestämmer  ansvarsområdet  för den  kommunala  räddningstjänsten. Även 

om  avancerade metoder,  och  välgrundade  antaganden  har  använts  vid  beslut  om  lokalisering  av 

räddningsresurser  i  en  kommun,  och  denna  lokalisering  kan  anses  vara  effektiv  för  den  enskilda 

kommunen,  är  det  inte  säkert  att  den  skulle  vara  effektiv  om  hänsyn  även  ska  tas  till  områden 

utanför kommungränsen. Med detta som bakgrund uppdrogs av kommunerna i Östergötlands län till 

Linköpings  universitet  att  undersöka  hur  brand‐  och  räddningsresurserna  i  Östergötland  borde 

lokaliseras  om  ingen  hänsyn  tas  till  nuvarande  kommungränser  och  organisationer  för 

räddningstjänst 

1.2 Syfte		

Syftet med projektet är att utveckla en matematisk modell  som kan ge  förslag på hur brand‐ och 

räddningsresurser  i Östergötlands  län  ska  lokaliseras  för  att minimera  insatstiderna  till  trafik‐ och 

brandolyckor i länet. Modellen och de förslag den ger ska kunna fungera som underlag för strategiska 

beslut gällande resurshanteringen.  

1.3 Metod	

Metoden som har använts  för att  lösa själva problemet är baserad på operationsanalys.  Indata  för 

projektet består huvudsakligen  av  kvantitativ data  som  erhållits  från utomstående organisationer, 

alltså  sekundärdata.  Mestadels  har  indata  bestått  av  Excel‐  eller  Databasfiler.  En  dialog  med 

Räddningstjänsten  Östra  Götaland  har  förts  under  projektets  gång  för  att  säkerställa  att 

informationen tolkats och använts på rätt sätt, samt att arbetet genomförts efter korrekta riktlinjer. 

När ett problem angrips med operationsanalys kan arbetet delas in i följande steg: 

 Studera problemet 

 Förenkla problemet 

 Kvantifiera problemet 

 Välja en lösningsstrategi 

 Lösa problemet 

 Analysera resultatet 

Utefter ovanstående steg delades arbetet in i olika faser. 

Fas  1  –  Här  studerades  och  analyserades  problemet med  hjälp  av  räddningstjänsten  så  att  de 

viktigaste faktorerna kunde identifieras och  lyftas fram. Problemet kunde därmed förenklas för att i 

nästa fas kunna kvantifieras. Viktigt i denna fas var att se till så att förenklingen av problemet hölls på 

en  lämplig nivå så att syftet med projektet  fortfarande kunde uppfyllas. Om alltför många eller  fel 

komponenter tas bort kommer resultatet att ha begränsat värde.  I Fas 1 togs också hänsyn till den 

indata som fanns tillgänglig för problemet. 
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Fas  2  –  I  Fas2  kvantifierades  problemet.  Med  hänsyn  till  tillgänglig  indata  konstruerades  en 

matematisk  modell.  En  optimeringsmodell  utvecklades,  se  kapitel  2.  Optimeringsmodell  för 

lokalisering av brandresurser. När modellen började bli klar planerades en  lösningsstrategi  för hur 

den skulle kunna lösas, vilket är direkt relaterat till hur problemet är kvantifierat. Eftersom modellen 

är alltför komplex  för att kunna  lösas med en exakt  lösningsmetod, utvecklades  istället en variable 

neigborhood search heuristik (Hansen et al. 2001) så att tillåtna lösningar kunde produceras. 

Fas 3 – När modellen var redo att  lösas genererades  lösningar med heuristiken som utvecklades  i 

föregående steg. För att ta fram så bra  lokaliseringsförslag som möjligt skapades ett antal scenarior 

där  parametrar  och  egenskaper  varieras  i  modellen.  Modellen  löstes  sedan  och  ett  antal  olika 

varianter av  lösningar producerades.  I  samråd med Räddningstjänsten  valdes ett antal  intressanta 

scenarier ut för att studeras närmare, se kapitel 4. Scenariokonstruktion. 

1.4 Avgränsningar	

Det här projektet syftar till att ge förslag på hur brand‐ och räddningsresurser i Östergötlands län kan 

lokaliseras för att minimera insatstiderna till brand‐ och trafikolyckor. Projektet tar endast hänsyn till 

ett begränsat antal resurser, alltså ingår inte alla resurser som finns tillgängliga inom länet  i det här 

arbetet.  Det  är  Räddningstjänsten  Östra  Götaland  som  beslutat  vilka  resurser  som  skall  ingå  i 

projektet,  vilka  är  ett  antal  släckfordon,  höjdfordon  och  ett  antal  mindre  fordon.  De  utvalda 

resurserna anses av Räddningstjänsten stå för ett lämpligt representativt urval för att besvara syftet 

med projektet. Resurserna  som  ingår  anses också  vara de  viktigaste med hänsyn  till påverkan på 

insatstiden för de olyckstyperna som ingår i projektet.  

Vad gäller olyckor, så tas endast hänsyn till olyckstyperna brand  i bostad och trafikolyckor eftersom 

dessa olyckstyper står för majoriteten av skadekostnaderna samt utgör större delen av de allvarliga 

skador och dödsfall som uppstår vid olyckor (Norrköpings brandförsvar, 2008). Olyckstyperna utgör 

även  en  stor  del  av  alla  utryckningar  som  görs  av  räddningstjänsten.  Därför  ansågs  de  två 

olyckstyperna av RTÖG utgöra en representativ mängd olyckor för området. 

Projektet  tar alltså endast hänsyn  till olyckstyperna brand  i bostad och  trafikolyckor, vilket  innebär 

att  förmågan  att  hantera  andra  olyckor  inte  har  någon  inverkan  eller  varit  styrande  för 

lokaliseringsförslagen  som  tagits  fram.  Det  har  heller  inte  tagits  någon  hänsyn  till  förmågan  att 

hantera  flera olyckor  samtidigt eller  att  resurser  skulle  kunna  vara upptagna  för  andra uppdrag.  I 

detta projekt är alltså resurserna alltid tillgängliga. 
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2. Optimeringsmodell	för	lokalisering	av	brandresurser	

Modellen  som  tagits  fram  har  konstruerats  för  att  lokalisera  tre  typer  av  resurser  med  olika 

bemanning.  Resurserna  utgörs  av  släckfordon,  höjdfordon  och mindre  fordon.  Ett  släckfordon  är 

bemannat med fyra eller fem brandmän, ett höjdfordon med en brandman och de mindre fordonen 

är  bemannade  med  två  till  tre  brandmän.  I  modellen 

lokaliseras  resurserna  efter  de  två  olyckstyperna  brand  i 

bostad och  trafikolyckor. För varje olycka  som  sker krävs 

minst  ett  släckfordon  och  fem  brandmän.  Om  olyckan 

består  av brand  i  ett område med hög bebyggelse  krävs 

dessutom ett höjdfordon och en extra brandman, alltså en 

bemanning med  sex  brandmän.  Ett  krav  är också  att  ett 

höjdfordon alltid måste vara placerat tillsammans med ett 

släckfordon. 

Optimeringsmodellen  som  tagits  fram  minimerar 

insatstiderna  till  olycksplatserna.  Samtidigt  som  det  är 

viktigt  att  resurserna  når  ut  snabbt  till  olyckorna,  är  det 

också  viktigt  att  full  styrka,  beroende  på  olyckstyp,  når 

olycksplatsen  så  fort  som  möjligt.  Modellen  är  därför 

konstruerad  så att den både  tar hänsyn  till  tiden det  tar 

för den resurs som når olyckplatsen först och tiden det tar 

för en full styrka att nå olycksplatsen. I modellen kan även 

tiderna viktas olika i förhållande till varandra beroende på 

vilken  av  de  två  insatstiderna  som  önskas  ha  störst 

inflytande på resultatet. 

Den  resurs  som  når  olyckan  först  benämns  som  en 

förstainsats,  och  behöver  inte  ha  uppnått  kravet  på 

bemanning.  Så  fort  resurs‐  och  bemanningskravet 

uppfyllts, antingen direkt genom förstainsatsen eller något 

senare med kompletterande resurser, kan hela insatstiden 

för  olyckan  fastställas.  En  förstainsats  görs  alltså  för  alla 

olyckor;  däremot  kan  förstainsatsen  även  utgöras  av  en 

full styrka direkt. Det sker exempelvis om ett släckfordon 

med  fem brandmän når olyckan  först  (se Exempel 1 och 

2). En förstainsats kan göras med ett släckfordon eller ett 

mindre  fordon,  men  däremot  inte  av  ett  höjdfordon. 

Höjdfordonen används endast vid olyckor som sker  i områden med hög bebyggelse och kan varken 

användas som förstainsatsenheter eller i syfte att komplettera bemanningen vid andra olyckor. Syftet 

med de mindre fordonen är främst att de ska rycka ut som snabba förstainsatser, men de kan också 

vid behov komplettera underbemannade resurser så att kravet på bemanning uppfylls.  

Varje  resurs har även en  specifik anspänningstid, vilken är  tiden  från  larm  till att  resursen  lämnar 

stationen. Denna beror främst av om resursen verkar som hel‐ eller deltidsresurs (se Appendix 1 för 

Exempel 1 

Till  en  trafikolycka  kommer  en 

släckbil  med  5  personer  efter  3 

minuter och en mindre enhet efter 

5  minuter.  Förstainsatstiden  blir 

då  3  minuter,  och  tiden  för  full 

styrka  också  3  minuter  eftersom 

samtliga  fordons‐  och 

personalkrav  uppfylls  av 

släckbilen.  

Den  sammanvägda  insatstiden 

beräknas med  en  vikt  på  0,5  för 

förstainsats och 0,5 för full styrka:  

0,5*3 + 0,5 * 3 = 3 minuter 

Exempel 2 

Till  en  brand  i  ett  höghusområde 

kommer  en mindre  enhet med  2 

personer  efter  2  minuter,  en 

släckbil  med  5  personer  efter  5 

minuter  och  ett  höjdfordon  efter 

10 minuter.  

Den  sammanvägda  insatstiden 

beräknas med  en  vikt  på  0,5  för 

förstainsats och 0,5 för full styrka:  

0,5*2 + 0,5 * 10 = 6 minuter 
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en listning av de resurser med tillhörande anspänningstider som används). Resursens anspänningstid 

är alltid inräknad i insatstiden till olycksplatsen.  

Modellens målfunktion, som minimerar insatstiderna, består av summan av en viktad kombination av 

tiden för en förstainsats och tiden för en full styrka multiplicerat med förväntat antal olyckor: 

	 ∑ ∑ 	 	 		∈		∈	 		 	 	 	 (1)	
	
Foj är förstainsatstiden för olyckstyp o i zon j. Foj är tiden då full styrka uppnås för olyckstyp o i zon j. 

doj är  förväntat antal olyckor av  typ o  i zon  j. Tiderna  för  förstainsats  respektive  full  styrka kan då 

viktas olika beroende på  vilken av  tiderna  som önskas ha mest  inverkan på  resultatet, genom att 

variera  vikterna α och β  i ekvation  (1). Om det  exempelvis  anses  som  viktigare  att nå ut med en 

förstainsats  så  fort  som möjligt  än  att en  komplett  styrka når  olycksplatsen  snabbt,  kan  tiden  för 

förstainsatsen  viktas  högre  än  tiden  för  att  den  kompletta  styrkan  når  olycksplatsen,  tex  genom 

viktsättningen  α=0,9  och  β=0,1.  På  så  sätt  kan  förstainsatstiden  ge  en  högre  inverkan  på 

lokaliseringsresultatet.  

De villkor som ingår i modellen kan sammanfattas enligt följande punkter: 

 Ett specifikt fordon kan bara förekomma i en zon. 

 Ett höjdfordon kan bara placeras i zoner där det finns ett släckfordon. 

 Ett släckfordon krävs för varje brand‐ eller trafikolycka. 

 Ett höjdfordon krävs till en brandolycka om det förekommer höghus i zonen. 

 För varje olycka görs en förstainsats. 

 En viss bemanning krävs för varje insats. 

 Ett höjdfordon kan  inte agera som förstainsats. Det kan ej heller bidra med personal för att 

uppfylla bemanningskravet. 

Den fullständiga matematiska modellen återfinns i Appendix 2.  
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3. Indata	

För det här projektet har följande indata använts: 

 Prognoser för brand i bostad exklusive fritidshus 

 Prognoser för trafikolyckor 

 Körtider, mellan alla zoner/punkter 

 Brand‐ och räddningsresurser 

 Områden med höjdbebyggelse 

Indata  för projektet har huvudsakligen erhållits  från utomstående organisationer. Prognoserna  för 

brand  i  bostad  (exkl.  fritidshus)  är  baserade  på  regressionsanalys  tillhandahållen  från  Karlstads 

Universitet.  Prognoserna  för  trafikolyckor  är  baserade  på  prognosmodeller med  data  från  NVDB 

(Nationella vägdatabasen)  som erhållits  från VTI, Statens väg och  transportforskningsinstitut. Såväl 

brand‐  som  trafikolycksprognoserna  har  utvecklats  inom  ramen  för  projektet  Behovsstyrd 

Räddningstjänst  (BeRädd),  vilket  drivs  av  Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap. 

Prognoserna är baserade för att fungera nationellt, och för att kunna användas med indata som finns 

tillgängligt för hela riket. Möjligheten att ta hänsyn till lokala variationer är därför något begränsad.  

Både prognoserna anger förväntat antal olyckor per zon och år. Dock är antalet olyckor baserade på 

historisk data för ett antal år tillbaka i tiden, och därmed något lågt om det jämförs med statistik för 

Östergötland för de senare åren. Därför har det totala antal olyckor för länet justerats för att bättre 

spela dagens situation, medan den geografiska fördelningen av olyckor  i  länet gjorts  i enlighet med 

erhållna prognosmodeller.  

Historiskt antal brand  i bostad och  trafikolyckor  i Östergötland  för åren 2007 – 2009 presenteras  i 

Tabell 1. En enkel modell för att prognostisera antal olyckor  i  länet 2010 fås genom att beräkna ett 

medelvärde  och  en  trendkomponent  för  dessa  tre  datapunkter.  En  prognos  för  2010  kan  sedan 

beräknas  genom  att  addera  prognoskomponenten  till  medelvärdet.  Denna  prognos  ger  att  det 

kommer att uppstå 270 brand  i bostad och 700 trafikolyckor under 2010  i Östergötlands  län. Dessa 

totalvärden fördelas sedan över länet med hjälp av de prognosmodeller som erhållits från Karlstads 

universitet och VTI.  

  2007  2008 2009 medel  Trend  Prognos 

brand  i 

bostad 

266  293 262 273,7 ‐1,5  270 

trafikolycka  557  659 680 632,0 67,5  700 

Tabell 1: Prognos för antal olyckor i Östergötland (källa: ida.msb.se) 

Körtidsdatan  som består  av  körtiderna  från  varje  zon  till  varje  annan  zon  har  tillhandahållits  från 

Tillväxtanalys,  myndigheten  för  tillväxtpolitiska  utvärderingar  och  analyser.  Körtiderna  består  av 

kortaste‐väg‐beräkningar,  där  uppgifterna  är  hämtade  från  NVDB  med  hastighetsklasser  som  är 
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anpassade för räddningsfordon. Koordinaterna för var brand‐ och räddningsresurserna är placerade i 

dagsläget har erhållits från Räddningstjänsten Östra Götaland. 

Prognoserna för både brand‐ och trafikolyckor var från början indelade i 250‐meters rutor, vilket gav 

närmare  45 000  olyckspunkter  inom  det  aktuella  området.  För  att  kunna  hantera  indatamängden 

bättre i modellen aggregerades prognoserna till 3 000 olyckspunkter. Punkterna aggregerades genom 

aggregeringsmetoden K‐means clustering (Erkut och Bozkaya, 1999). Körtiderna har alltså genererats 

mellan de 3000 olyckspunkterna som används som indata till modellen.  

Uppgifter  om  vilka  brand‐  och  räddningsresurser  som  ska  användas  i modellen  har  erhållits  från 

RTÖG.  I grundmodellen  ingår 38  fordon och 143 brandpersonal. 23  stycken  fordon är  släckbilar, 6 

stycken höjdfordon och 9 stycken mindre fordon. Koordinater för nuvarande placeringar har också de 

erhållits från RTÖG, och varje fordon har placerats  i den olyckspunkt  (av de 3000 genererade) som 

ligger  närmast  den  erhållna  koordinaten.  Alla  resurser,  deras  anspänningstider,  deras  bemanning 

samt deras startkoordinater åskådliggörs i Appendix 1. 

Områden med  höjdbebyggelse  (och  höjdfordon)  finns,  enligt  RTÖG,  i  orterna  Linköping, Mjölby, 

Motala, Norrköping  och  Söderköping.  En  något  grov  uppskattning  har  gjorts  för  att  välja  ut  vilka 

olyckspunkter  som  innehåller  höjdbebyggelse.  Detta  genom  att  helt  enkelt  selektera  ut  de 

olyckspunkter som ligger inom tätortsmarkeringen i den i projektet använda bakgrundskartan, för de 

aktuella orterna.  

3.1 Validering	av	prognoser	

Validering av prognoserna har gjorts gentemot historisk data  för händelsetyperna ”brand  i bostad” 

och  ”trafikolycka”  i  Norrköpings  kommun,  för  vilken  en  större  mängd  koordinatisatta  insatser 

erhållits från RTÖG. Datan har kvalitativt validerats genom okulär besiktning, bland annat genom att 

överlagra de koordinatsatta insatserna på prognoserna, se Figur 2.  
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Figur 1 Visualisering av brandprognos 

Figur 2 Kvalitativ validering av brandprognos 
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Kartan  i Figur 1 visar prognosen över brand  i bostad  runt Norrköping; varje punkt betyder att det 

finns risk för brand i motsvarande geografiska område. Mörkare röd färg betyder ökad risk. Kartan i 

Figur  2  visar  brandprognoserna med  historiska  positionerade  insatser  i  form  av  blå  punkter  som 

ligger ovanpå punkterna för prognosen. Motsvarande för trafikolyckor visas i Figur 3 och i Figur 4.  

Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser av enbart en okulär besiktning, så ser de historiska 

insatserna ut att ha inträffat i områden där prognoserna pekar på en ökad risk för olyckor.  

Då  prognoserna  är  för  områden  som  motsvarar  kvadrater  med  250  meters  sidor,  är  det  inte 

meningsfullt att undersöka hur många verkliga olyckor som skett i respektive ruta, och jämföra detta 

med prognosen. Rutorna är för små och prognosen  i de flesta rutor är mycket mindre än en olycka 

per år. I stället delas Norrköping kommun  in  i ett mindre antal områden för vilka prognosvärde och 

historiskt utfall beräknas och jämförs 

Figur 3: Visualisering av trafikprognoser 
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Figur 4: Kvalitativ validering av trafikprognoser 

Figur 5: SAMS områden för Norrköping kommun 

Här  används  SAMS  (Small  Area Market  Statistics)  områden,  se  Figur  5.  Norrköpings  kommun  är 

indelat  i  82  SAMS  områden  av  varierande  storlek,  både  med  avseende  på  yta  och  befolkning. 
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Generellt gäller att områdena är mindre (avseende yta) i tätort och större på landsbygden. Då detta 

stämmer bra med förväntat antal olyckor är områdena användbara för syftet.  

Den historiska positionerade datan över  insatser har  inga tidsangivelser, varför det utifrån den  inte 

direkt  går  att  se  hur många  insatser  som  utförts  per  tidsenhet.  Istället  beräknas  antalet  utförda 

insatser  per  SAMS  område.  Därefter  beräknas  andelen  utförda  insatser  för  varje  SAMS  område 

genom  att dela  värdet  för  varje  SAMS område med  summan  av  samtliga  insatser  i  alla områden. 

Denna andel multipliceras sedan för varje område med förväntat antal  insatser, baserat på statistik 

från MSB (ida.msb.se). I Tabell 2 redovisas de värden som använts för att uppskatta förväntat antal 

händelser per år i Norrköpings kommun.  

Händelsetyp  2008  2009  Medel 

Brand i bostad (exkl fritidshus)  114  87  100,5 
Trafikolyckor  212  223  217,5 

Tabell 2: Statistik över olika händelsetyper i Norrköpings kommun 

Efter ovanstående beräkningar har varje SAMS område ett antal olyckor per år  som är baserat på 

historisk data av typerna brand i bostad och trafikolyckor.  

Motsvarande  beräkning  görs  för  prognosvärdena.  På  samma  sätt  som  för  den  historiska  datan, 

beräknas  andelen  av  händelserna  som  förväntas  inträffa  i  ett  område  genom  att  dela  områdets 

enskilda prognosvärde med summan av samtliga områdens prognosvärden. Andelarna multipliceras 

sedan med medelvärdena  i Tabell 2 (trafik 217,5 och brand 100,5) för att få antal händelser per år. 

När  förväntat  antal  händelser  per  år  har  beräknats  för  varje  SAMS  område,  med  hjälp  av 

prognosmodeller respektive med historiska insatser, kan dessa jämföras.  

Figur 6: Prognosfel för trafikolyckor 
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För  trafikolyckor är summan av antalet olyckor  i kommunen 217,5  i båda  fallen  (per konstruktion), 

och  den  skillnad  som  kan  uppfattas  är  hur mycket  antalet  olyckor  skiljer  sig  åt  i  de  olika  SAMS 

områdena. Figur 6 visar hur värdena för trafikolyckor varierar för områdena. Områdena är sorterade 

efter  ökande  prognosfel,  där  prognosfelet  beräknas  som  prognostiserat  antal  händelser  per  år 

subtraherat med historiskt antal händelser. Som synes i grafen varierar prognosfelet från strax över ‐

5 till strax under 15. Medelfelet är noll, vilket är rimligt då indata är justerad för att ge samma antal 

trafikolyckor per år. Medelabsolutfelet är ca 1,5 olyckor per område och år, vilket kan jämföras med 

att medelutfallet per område som år är ca 2,7. Korrelationen mellan historiska och prognostiserade 

värden beräknas till 0,84, vilket tyder på att det finns ett någorlunda starkt positivt samband mellan 

prognostiserat  antal  trafikolyckor och det historiska utfallet  i Norrköpings  kommun  (korrelationen 

hamnar mellan ‐1 och 1, där negativa tal anger ett omvänt samband). Ytterligare en visualisering över 

sambandet mellan prognostiserade och historiska  trafikolyckor visas  i Figur 7, där en  linjär modell 

ansatts mellan datamängderna.  

 
Figur 7: Historiska och prognostiserade trafikolyckor med linjärt samband 

I Figur 8 är de områden som har ett absolutfel som är större än 2,7 markerade. De röda områdena i 

kartan visar områden där prognosen ger för höga värden och de områden som är blå visar områden 

där prognosen ger för låga värden. Det är svårt att dra några säkra resultat av Figur 8, men samtliga 

områden där prognosen ger för höga värden innehåller en större trafikled (E4, 51 och 55/56), medan 

områden där prognosen ger för låga värden i första hand finns i Norrköpings centralare delar.  
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Figur 8:  I de  röda områdena är det historiska utfallet  för  trafikolyckor  lägre än de prognostiserade 

värdena och i de blå områdena är det historiska utfallet högre. 
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Figur 9: Prognosfel för brandolyckor 

På motsvarande sätt som för trafikolyckor beräknas historiskt utfall för varje SAMS område i termer 

av  insatser  till brand  i bostad per år. Även prognostiserade brandinsatser beräknas  för varje SAMS 

område, varefter dessa värden jämförs. Antal händelser för brand i bostad per år beräknas till 100,5, 

se Tabell 2. Figur 9 visar hur värdena för brandolyckor varierar för de olika områdena. Prognosfelet 

går från strax över 5 till nästan 3.  

Medelabsolutfelet är  ca 0,5 olyckor per område och år, vilket kan  jämföras med att medelutfallet 

(historiskt) per område och år är ca 1,2 och även det prognostiserade antalet brand i bostad är i snitt 

ca  1,2  olyckor  per  område  och  år.  Korrelationen  mellan  historiska  och  prognostiserade  värden 

beräknas  till  0,62,  vilket  tyder  på  att  det  finns  ett  positivt  samband mellan  prognosen  och  det 

historiska utfallet, om dock något  svagt. Figur 10 visar  sambandet mellan prognostiserade brand  i 

bostadsinsatser och historiska brand i bostadsinsatser.  

I Figur 11 är de områden som har större prognosfel än 1,2 tonade. De röda områdena  indikerar att 

prognosen ger för höga värden och de blå områdena visar att prognosen ger för  låga värden. Även 

för brand är det svårt att dra några säkra slutsatser från Figur 11, men möjligen tycks det omvända 

gälla  jämfört  med  Figur  8,  dvs  att  prognosen  ger  för  höga  värden  i  de  centralare  delarna  av 

Norrköping och för låga värden för vissa av de mer glesbefolkade områdena.  
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Figur 10: Historiska och prognostiserade brandolyckor med linjärt samband 

 

Figur 11: I de röda områdena är det historiska utfallet för brand i bostad lägre än de prognostiserade 

värdena och i de blå områdena är det historiska utfallet högre. 
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3.2 Slutsatser	av	prognosvalidering	

Något som är viktigt att ha i åtanke när kvaliteten av de testade prognosmetoderna ska bedömas är 

att de är utformade för att fungera på en nationell bas. De har därmed begränsad möjlighet att ta 

hänsyn till lokala variationer.  

Testerna har utförts  för Norrköpings kommun, då en god mängd historisk data kunde erhållas  för 

detta område. Det är omöjligt att sia om prognoserna skulle gett bättre eller sämre resultat om de 

validerats  mot  hela  Östergötland,  men  då  hela  länet  troligen  bättre  representerar  ett  Sverige‐

genomsnitt än vad en enskild kommun gör, är det nära tillhands att anta att resultaten skulle varit 

något bättre.  

Det beslut som måste tas efter valideringsförfarandet, är om prognoserna är tillräckligt bra  för det 

syfte de ska användas till, vilket är att ligga till grund för beslut om lokalisering av räddningsresurser. 

Båda prognoserna visar på en positiv korrelation mot den historiska datan, men korrelationen hade 

gärna fått vara starkare, speciellt för brandolyckor.  

Naturligtvis önskas en så bra överensstämmelse som möjligt mellan prognos och verkligt utfall, men 

det är också nödvändigt att begrunda vilka krav  som kan  ställas på en prognosmodell  för olyckor. 

Olyckor är slumpmässiga av naturen, och det är omöjligt att med exakthet förutsäga var och när en 

olycka,  oavsett  typ,  kommer  att  inträffa.  Därmed  är  det  också  omöjligt  att  konstruera  en 

prognosmodell  som  exakt  förutsäger  detsamma.  I  ovanstående  valideringsförfarande  är  också 

överensstämmelsen  en  funktion  av  vilka  och  hur många  områden  som  prognosvärdena  och  den 

historiska datan samlas i.  

Författarnas  slutsats blir  att prognosmodellerna är  tillräckligt bra  för det avsedda  syftet. Detta på 

grund  av  den  positiva  korrelation  som  kan  påvisas med  historisk  data, men  också  på  grund  av 

avsaknaden  av bättre alternativ. Hade det  funnits  lika många historiska positionerade  insatser  för 

resten av området som det finns för Norrköpings kommun hade det kunnat vara ett alternativ att  i 

stället använda dessa som underlag. Nu är så inte fallet, och därför är de testade prognosmodellerna 

att bra alternativ.  
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4. Scenariokonstruktion	

För att ta fram så bra lokaliseringsförslag som möjligt från den optimeringsmodell som skapats följer 

nedan en generell problemdiskussion. Diskussionen bygger på att se problemet på ett överskådligt 

sätt och bena ut vilka huvudsakliga faktorer, parametrar och egenskaper i problemet som kan ändras 

i modellen  och  påverka  lokaliseringsresultaten  och  insatstiden  till  olyckorna  beroende  på  hur  de 

varieras.  På  detta  sätt  har  förhoppningsvis  ett  brett  utgångsläge  skaffats  där  hänsyn  tagits  till 

relevanta varianter av modellen som kunnat undersökas i olika sorters scenarier. 

Det som är viktigt för Räddningstjänsten är att snabbt kunna nå ut till en olycka, alltså att minimera 

insatstiden.  Specifikt  för  modellen  som  skapats  är  att  den  både  tar  hänsyn  till  tiden  för  en 

förstainsats till olyckan, samt tiden det tar för full styrka att nå olycksplatsen. I modellen kan tiderna 

viktas i förhållande till varandra beroende på vilken av tiderna som önskas ha störst inflytande på den 

lokaliseringen. Det blir därför  intressant att undersöka olika värden på viktparametrarna  i modellen 

för att kunna se vilken effekt olika värdena får på resultatet.  

 Ta fram  lösningsförslag för olika värden på viktparametrarna för tiden det 
tar  för en  förstainsats  respektive  tiden det  tar  för en  full  styrka att nå  till 
olycksplatsen.  

 
I dagsläget kan vissa resurser endast användas till specifika uppdrag eller lokaliseras tillsammans med 

vissa  andra  resurser.  För  att  se  om  insatstiderna  ytterligare  skulle  kunna minimeras  beroende  på 

förändringar  i sådana egenskaper, är det  intressant att undersöka hur  i så  fall vissa  förändringarna 

kan komma att påverka lokaliseringsförslagen.  

Ett modelldirektiv  från RTÖG är exempelvis att ett höjdfordon måste placeras tillsammans med ett 

släckfordon. Det är dock  intressant att undersöka hur resultatet påverkas om höjdfordonen  istället 

kan placeras godtyckligt.  

 Lösa modellen för scenarier både där ett höjdfordon måste placeras med ett 
släckfordon samt scenarier där höjdfordonen kan placeras godtyckligt.   

 
Ytterligare  ett modelldirektiv  är  att  höjdfordonen  i  dagsläget  endast  kan  nyttjas  för  insatser  där 

olyckan  inträffar  i ett område med höghöjdsbebyggelse. Det skulle därför också vara  intressant att 

undersöka vad som händer om höjdfordonen även kan användas vid andra olyckstyper. 

 Lösa modellen  för scenarier där höjdfordon endast kan utföra  insatser om 
olyckan  inträffar  i ett höghöjdsområde samt scenarier där höjdfordon kan 
göra insatser för alla typer av olyckor.    

 
Likaså kan ett höjdfordon i ursprungsmodellen inte användas för att utföra en förstainsats.  

 Lösa modellen  för scenarier där höjdfordon kan utföra  förstainsatser samt 
scenarier där höjdfordon inte kan utföra förstainsatser.    

 
En annan aspekt som är intressant är bemanningen av resurserna. För att bemästra en olycka krävs 

minst ett släckfordon och fem brandmän och för en olycka  i ett område med hög bebyggelse krävs 

också  ett  höjdfordon med  en  extra  brandman.  Vanligtvis  är  släckfordonen  bemannade med  fem 
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brandmän, men det  finns  även några  som  är bemannade med  endast  fyra brandmän.  Ett mindre 

fordon är bemannat med två eller tre brandmän. Av  intresse här är om exempelvis alla fordon som 

har en  lägre bemanning än fem brandmän klassas som mindre fordon, och därmed  inte kan utgöra 

en  full  styrka  tillsammans  med  ett  annat  mindre  fordon.  En  släckbil  skulle  då  alltid  uppfylla 

bemanningskravet på fem personer, men det blir totalt sätt färre släckbilar  i området. Däremot blir 

det fler resurser som endast kan agera som förstainsatsenheter, vilket skapar andra förutsättningar 

och  blir  intressant  att  utvärdera  resultatmässigt.  Detta  inte  minst  beroende  på  hur  tiden  för 

förstainsatsen viktas i förhållande till tiden för att full styrka skall vara på plats. 

 Lösa modellen för scenarion där släckfordon med mindre än fem brandmän 
klassas som mindre fordon.  

 
En annan sak som kan vara av  intresse är att se vad som händer om alla släckfordon  istället endast 

har en bemanning på  fyra brandmän och den  femte brandmannen  istället övergår  till att vara en 

egen resurs i form av en mindre enhet. Då skulle inget släckfordon klara bemanningskravet på egen 

hand och det skulle för varje olycka alltid krävas en förstainsatsenhet och samt ytterligare minst en 

enhet för att utgöra en full styrka.  

 Ta  fram  lösningsförslag  för  scenarion  där  alla  släckfordon  endast  har  en 
bemanning på fyra brandmän. Den ev. femte brandmannen övergår till ett 
mindre fordon med en bemanning på en brandman.  

 
Den ursprungliga modellen tar  ingen hänsyn till hur resurserna är placerade  i nuläget, vilket gör att 

de föreslagna  lösningarna kan skilja sig mycket  ifrån dagens placering. För att uppmuntra  lösningar 

som  är  mer  lika  dagens  situation,  införs  en  straffparameter  som  i  målfunktionen  till  modellen 

multipliceras  med  den  sträcka  som  en  enhet  befinner  sig  från  sin  ursprungliga  placering  i  den 

föreslagna lösningen. Detta ger lösningar som bör vara mer lika nuläget.  

 Ta  fram  lösningsförslag  där  en  lokalisering  nära  nulägets  positionen 
uppmuntras.  

 
RTÖG hade också önskemål om att testa ett par scenarier där antalet resurser har reducerats enligt 

specifikation.  

 Ta fram lösningsförslag för situationer med färre antal resurser.  
 

Av ovanstående aspekter utformas ett antal olika variationer av scenarier  för att kunna undersöka 

och ta fram så generella lokaliseringsförslag med olika förutsättningar som möjligt. En större mängd 

lösningar  produceras,  varav  ett  antal  anses  intressanta  att  undersöka,  jämföra  och  analysera 

närmare.  Valen  av  scenarier  har  gjorts    i  samråd med  RTÖG.  De  utvalda  scenarierna  och  deras 

förutsättningar  presenteras  i  Kapitel  4.1.  Alla  scenarier  har  genererat  lokaliseringsresultat  vilka 

utvärderas och analyseras i Kapitlen 5 och 6.  

För att säkerställa att resursernas utgångsläge, dvs. hur de är lokaliserade från början, inte har någon 

inverkan  på  de  optimerade  lokaliseringsresultaten  har  tester  genomförts med  såväl  utgångsläge 

enligt  dagens  situation,  som  slumpade  utgångslägen.  Resultaten  från  dessa  tester  visar  på  att 

resursernas  utgångsläge  vid  initiering  av  lösningsalgoritmen  inte  påverkar  resultatet  i  väsentlig 

utsträckning.  
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4.1 Scenarier	

Nedan följer de scenarier som valdes i samråd med RTÖG. 

Nuläge  – En utvärdering har gjorts  för utgångsläget  för att  få  resultatvärden att  jämföra de 
optimerade  lösningarna  mot.  Lokaliseringen  har  inte  ändrats.  Resurserna  är  alltså 
placerade  precis  på  samma  sätt  som  de  är  i  dagsläget  och  med  exakt  samma 
förutsättningar  som de har nu. För nuläget viktas  tiden  för en  förstainsats högre än 
tiden  för  att  en  full  styrka  ska  vara  på  plats  (i  nuläget  påverkar  detta  enbart 
målfunktionsvärdet). 
Vikten för en förstainsats är 0,9 och vikten för en full styrka är 0,1.  

 
Scenario 1  – I det här scenariot viktas tiden för en förstainsats högre än tiden för att full styrka ska 

vara på plats.  
Vikten för en förstainsats är 0,9 och vikten för en full styrka är 0,1.  

 
Scenario 2  –  I detta scenario viktas tiden för att full styrka ska vara på plats högre än för att en 

förstainsats snabbt skall nå olycksplatsen. 
Vikten för en förstainsats är 0,1 och vikten för en full styrka är 0,9. 

 
Scenario 3  –  I det här scenariot viktas  tiden  för en  förstainsats högre än  för att  full styrka skall 

vara på plats, men skillnaden är inte lika stor som i Scenario 1. Denna viktsättning har 
genom initiala tester visat sig vara en bra kompromiss mellan de två insatstidsmålen.  
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3.  

 
Scenario 4  – Det här scenariot viktas tiderna precis på samma sätt som Scenario 3, men här läggs 

dessutom  en  straffvikt  på  avståndet  från  resursens  originalplacering.  Detta  gör  att 
lösningen blir mer lik lokaliseringen för nuläget. 
Vikten  för en  förstainsats är 0,7 och vikten  för en  full styrka är 0,3. Straffvikten som 
läggs på avståndet här är 0,1.  

 
Scenario 5  –  Det  här  scenariot  viktar  tiderna  på  samma  sätt  som  Scenario  3,  men  här  är 

straffvikten på avståndet från resursens originalplacering högre än den som lades till i 
Scenario 4. Detta gör att lösningen blir mer lik lokaliseringen för nuläget. 
Vikten  för en  förstainsats är 0,7 och vikten  för en  full styrka är 0,3. Straffvikten som 
läggs på avståndet här är 1.  

 
Scenario 6  – Det här scenariot viktar tiderna på samma sätt som Scenario 3, men i detta scenario 

kan  höjdfordonet  dessutom  användas  för  att  utföra  förstainsatser  samt  för  att 
komplettera kravet på bemanning, dvs. komplettera släckbilar som är bemannade med 
färre  än  5  brandmän.  Höjdfordonen  lokaliseras  godtyckligt,  de  behöver  alltså  inte 
lokaliseras tillsammans med en släckbil som i övriga scenarier. 
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 

 
Mf 1  – I det här scenariot har alla resurser med en bemanning på 5 brandmän splittrats och 

består  istället av ett släckfordon med en bemanning på 4 brandmän samt ett mindre 
fordon med en bemanning på 1 brandman.  
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 

 
Mf 2  – I det här scenariot har alla resurser med en bemanning på 5 personer splittrats och 

består  istället av en släckbil med en bemanning på 4 personer samt en mindre enhet 
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med en bemanning på 1 person. Däremot viktas tiderna för en förstainsats och tiden 
för att en full styrka precis lika.  
Vikten för en förstainsats är 0,5 och vikten för en full styrka är 0,5. 

 
Red 1  – Det här  scenariot  innehåller ett  reducerat antal  resurser. Några av  resurserna har 

alltså tagits bort jämfört med de som ingår i övriga scenarier.  
De  resurser  som  tagits bort  i detta  scenario är  följande  resurser:  resurs 111  (Station 
Norr) i Norrköping, resurs 531 i Skänninge, resurs 211 och 213 i Lambhov, resurs 281 i 
Vikingstad och resurs 331 i Hällestad. 
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 
 

NL Red 1  – Det här scenariot består av nuläget av det reducerade scenariot, Red 1. Resurserna 
är alltså placerade precis som i nuläget, men innehåller endast det reducerade antalet 
resurser. 
De  resurser  som  tagits bort  i detta  scenario är  följande  resurser:  resurs 111  (Station 
Norr) i Norrköping, resurs 531 i Skänninge, resurs 211 och 213 i Lambhov, resurs 281 i 
Vikingstad och resurs 331 i Hällestad. 
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 

 
Red 2  – Det här  scenariot  innehåller ett  reducerat antal  resurser. Några av  resurserna har 

alltså tagits bort jämfört med de som ingår i övriga scenarier.  
De resurser som  tagits bort  i detta scenario är  följande resurser: resurs 261  i Gistad, 
resurs 531 i Skänninge, resurs 281 i Vikingstad och resurs 331 i Hällestad. 
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 

 
NL Red 2  – Det här scenariot består av nuläget av det reducerade scenariot, Red 2. Resurserna 

är  alltså  placerade  precis  som  i  nuläget, men  innehåller  endast  ett  reducerat  antal 
resurser. 
De resurser som  tagits bort  i detta scenario är  följande resurser: resurs 261  i Gistad, 
resurs 531 i Skänninge, resurs 281 i Vikingstad och resurs 331 i Hällestad. 
Vikten för en förstainsats är 0,7 och vikten för en full styrka är 0,3. 
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5. Resultat	

I  följande  kapitel  presenteras  resultaten  för  respektive  scenario.  Lösningarnas  värden  samt 

lokaliseringsresultaten visualiseras genom en tabell och en kartbild. Resultaten för samtliga scenarier 

återfinns också i Appendix 3.  

I tabellerna för scenarierna förekommer följande poster: 

 Vikt FiR – värde på viktparametern för en förstainsats (FiR). 

 Vikt FuR – värde på viktparametern för en full styrka (FuR). 

 Målfunktion – optimeringsmodellens målfunktionsvärde. 

 FiR 10 min – andel olyckor inom länet som nås av en förstainsats inom 10 minuter. 

 FuR 10 min – andel olyckor inom länet som nås av en full styrka inom 10 minuter. 

 Yta 10 min – andel av länets yta som nås av någon resurs inom 10 minuter. 

 FiR 20 min – andel olyckor inom länet som nås av en förstainsats inom 20 minuter. 

 FuR 20 min – andel olyckor inom länet som nås av en full styrka inom 20 minuter. 

 Yta 20 min – andel av länets yta som nås av någon resurs inom 20 minuter. 

 FiR medel – medeltiden för att nå en olycka inom länet med en förstainsats. 

 FuR medel – medeltiden för att nå en olycka inom länet med en full styrka. 

 %  förbättring  –  den  optimerade  lösningens  procentuella  förbättring  av  målfunktionen, 

jämfört med samma lösning för nulägets lokalisering. 

 Gamma – värde på straffparametern som  läggs på det avstånd resurserna  ligger från deras 

originalplacering.  

Kartorna för varje scenario har följande symboler: 

 Kvadrat – släckfordon 

 Cirkel – mindre fordon 

 Triangel – höjdfordon 

Vid varje symbol finns dessutom en parantes med två siffror, exempelvis (5,1), där den första siffran 

står för resursens bemanning och den andra för resursens anspänningstid. Anspänningstiden är här 

uttryckt i minuter. (5,1) innebär alltså att fordonet har en bemanning på fem brandmän och 1 minut 

(trunkerat)  i anspänningstid. I modellen beräknas dock anspänningstiden  i sekunder,  i enlighet med 

angivna värden i Appendix 1. En etta i kartorna motsvarar därmed i samtliga fall en anspänningstid på 

90  sekunder. Att minuter  istället visualiseras på kartan är enbart  för att kunna visa  tiderna på ett 

tydligare sätt. 
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5.1 Nuläge	

Det  här  scenariot  motsvarar  nuläget  där  resurserna  är  lokaliserade  precis  som  i  dagsläget,  se 

kartbilden nedan.  I  scenariot  för nuläget viktas  tiden  för en  förstainsats högre än  tiden  för att  full 

styrka  ska  nå  olycksplatsen.  Viktparametrarna  är  0,9  respektive  0,1.  Resultaten  visar  att  en 

förstainsats  i  nuläget  når  74 %  av  alla  olyckor  inom  länet  inom  10 minuter, medan  64 %  av  alla 

olyckor inom länet kan nås av en full styrka inom 10 minuter. Inom 20 minuter nås 98 % av olyckorna 

av  en  förstainsats  och  96 %  kan  nås  av  en  full  styrka  på  20 minuter.  Att  nå  en  olycka med  en 

förstainsats  inom  länet tar  i medeltid ca 8,6 minuter och motsvarande för att nå en olycka med full 

styrka tar i medeltid ca 9,3 minuter. Av tabellen framgår det också att 33 % av länets yta kan nås av 

någon  resurs  inom 10 minuter och  inom 20 minuter kan 89 % av ytan nås.  I nedanstående  tabell 

presenteras resultaten från evalueringen av nuläget. 

Resultat Nuläge 

Vikt FiR  0,9  FiR 10 min  0,74 FiR 20 min  0,98  FiR medel  514 s

Vikt FuR  0,1  FuR 10 min  0,64 FuR 20 min  0,96  FuR medel  556 s

Målfunktion  502 529  Yta 10 min  0,33 Yta 20 min  0,89
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5.2 Scenario	1	

Det här scenariot viktas  tiden  för en  förstainsats högre än  tiden  för att en  full styrka skall vara på 

plats. Målfunktionsvärdet  för detta scenario är 21 % bättre än motsvarande målfunktionsvärde  för 

nuläget. Lokaliseringen för scenariot visualiseras  i kartbilden nedan. 84 % av alla olyckor kan nås av 

en förstainsats inom 10 minuter och 98 % av olyckorna inom 20 minuter. 78 % av olyckorna kan nås 

av en full styrka inom 10 minuter och motsvarande för 20 minuter är 97 % av olyckorna. Medeltiden 

för att en förstainsats når en olycka inom länet är ca 6,8 minuter och för en full styrka är medeltiden 

ca 7,3 minuter. Av resultaten framgår också att ungefär 37 % av  länets yta kan nås av någon resurs 

inom 10 minuter och 89 % av  länets yta  inom 20 minuter.  I  tabellen nedan presenteras  resultatet 

från modellen för Scenario 1. 

Resultat Scenario 1 

Vikt FiR  0,9  FiR 10 min  0,84 FiR 20 min  0,98  FiR medel  406 s 

Vikt FuR  0,1  FuR 10 min  0,78 FuR 20 min  0,97  FuR medel  440 s

Målfunktion  396 922  Yta 10 min  0,37 Yta 20 min  0,89 % förbättring  21 %
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5.3 Scenario	2	

I Scenario 2 viktas tiden för att en full styrka skall vara på plats högre än att en förstainsats snabbt 

skall nå olycksplatsen. Viktparametrarna är satta till 0,1 för tiden för förstainsatser respektive 0,9 för 

tiden för att full styrka ska nå olycksplatsen. Den optimerade lösningen för det här scenariot har ett 

målfunktionsvärde som motsvarar 22 %  förbättring,  jämfört med scenariots  lösning om  resurserna 

placeras enligt nuläget. Lokaliseringen för den optimerade lösningen åskådliggörs i kartbilden nedan. 

En förstainsats når 83 % av alla olyckor inom 10 minuter och 98 % inom 20 minuter. En full styrka når 

81 % av alla olyckor inom 10 minuter och 97 % inom 20 minuter. För en förstainsats tar det i medeltid 

ca  6,2 minuter  att  nå  en  olycka  inom  länet  och motsvarande medeltid  för  en  full  styrka  är  7,2 

minuter. Vidare kan 37 % av  länets yta nås av någon resurs  inom 10 minuter och 88 % av ytan kan 

nås inom 20 minuter. Resultaten från Scenario 2 presenteras i nedanstående tabell. 

Lösning Scenario 2 

Vikt FiR  0,1  FiR 10 min  0,83 FiR 20 min  0,98  FiR medel  412 s

Vikt FuR  0,9  FuR 10 min  0,81 FuR 20 min  0,97  FuR medel  435 s

Målfunktion  419 261  Yta 10 min  0,37 Yta 20 min  0,88 % förbättring  22 %
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5.4 Scenario	3	

I det här scenariot viktas tiden för en förstainsats högre än tiden det tar för en full styrka att nå ut till 

olycksplatsen.  Viktparametrarna  är  satta  till  0,7  för  förstainsatser  respektive  0,3  för  fulla  styrkor. 

Målfunktionens  förbättring  för  den  optimerade  lösningen  av  Scenario  3  är  21  %,  jämfört  med 

nulägesplaceringen. En förstainsats når 84 % av olyckorna i länet inom 10 minuter och en full styrka 

når 79 % av olyckorna på 10 minuter. På 20 minuter når en förstainsats 98 % av alla olyckor och en 

full styrka kan nå 97 % av alla olyckor på 20 minuter. Resultaten visar att tiden det tar i medel för att 

nå en olycka  inom  länet med en förstainsats är ca 6,8 minuter och för en full styrka tar det  i medel 

7,3 minuter att nå en olycka inom länet. Det framgår också att inom 10 minuter kan 38 % av länets 

yta nås av någon resurs och inom 20 minuter kan 89 % av ytan nås av någon resurs. I nedanstående 

tabell  presenteras  alla  resultat  för  Scenario  3 och  i  kartbilden nedan  visualiseras den optimerade 

lokaliseringen. 

Resultat Scenario 3 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,84 FiR 20 min  0,98  FiR medel  406 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,79 FuR 20 min  0,97  FuR medel  435 s

Målfunktion  402 170  Yta 10 min  0,38 Yta 20 min  0,89 % förbättring  21 %
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5.5 Scenario	4		

I Scenario 4 viktas insatstiderna på samma sätt som i Scenario 3. Viktparametrarna för en förstainsats 

respektive  för  full  styrka  är 0,7 och 0,3.  I det här  scenariot  förekommer  även  en  straffparameter 

(med  värdet  0,1)  på  resursernas  avstånd  från  den  placering  de  har  i  nuläget,  vilket  gör  att  den 

optimerade  lösningen blir mer  lik nuläget.  Jämfört med nulägets placering av  resurserna  i det här 

scenariot  är  målfunktionen  för  den  optimerade  lösningen  20  %  bättre  (pga  av  den  förändrade 

målfunktionen  kan  detta  värde  inte  direkt  jämföras mot  tex  Scenario  3s  förbättring).  I  kartbilden 

nedan visualiseras lokaliseringen för den optimerade lösningen. En förstainsats når 83 % av olyckorna 

inom 10 minuter och en full styrka når 80 % av olyckorna inom 10 minuter. Inom 20 minuter når en 

förstainsats 98 % av olyckorna och en full styrka når 97 %. Medeltiden det tar för en förstainsats att 

nå en olycka inom länet är ca 6,8 minuter och medeltiden för en full styrka att nå en olycka är ca 7,3 

minuter. Av resultaten framgår att 39 % av länets yta kan nås inom 10 minuter av någon resurs och 

90 % av ytan  inom 20 minuter. Resultaten av  lösningen  för Scenario 4 presenteras  i nedanstående 

tabell.  

Resultat Scenario 4

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,83 FiR 20 min 0,98 FiR medel  409 s
Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,80 FuR 20 min  0,97  FuR medel  439 s

Målfunktion  409 728  Yta 10 min  0,39 Yta 20 min  0,90 % förbättring  20 %

Gamma  0,1                   
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5.6 Scenario	5	

I det här scenariot viktas förstainsatstiden högre än tiden för den fulla styrkan. Vikterna är satta till 

0,7  respektive  0,3.  I  detta  scenario  ingår  också  en  straffparameter  för  resursernas  avstånd  ifrån 

nuvarande placering, precis som i Scenario 4, men här är straffparametern satt till 1. Målfunktionens 

förbättring  för den optimerade  lösningen,  jämfört med om  resurserna  skulle vara placerade  som  i 

nuläget,  är  16 %.  Lokaliseringen  för  den  optimerade  lösningen  visualiseras  i  kartbilden  nedan.  En 

förstainsats kan nå 81 % av olyckorna inom 10 minuter medan en full styrka kan nå 78 % av olyckorna 

inom 10 minuter. Inom 20 minuter når en förstainsats 98 % av alla olyckor och en full styrka når 96 % 

av olyckorna. Inom 10 minuter kan också 38 % av länets yta nås av någon resurs och inom 20 minuter 

89 % av ytan. Av resultaten framgår det att medeltiden för att nå en olycka med en förstainsats är ca 

7,0 minuter och för en full styrka är medeltiden 7,6 minuter. Resultaten för Scenario 5 presenteras i 

nedanstående tabell. 

Resultat Scenario 5 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,81 FiR 20 min  0,98  FiR medel  422 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,78 FuR 20 min  0,96  FuR medel  458 s

Målfunktion  430 141  Yta 10 min  0,38 Yta 20 min  0,89 % förbättring  16 %

Gamma  1                   
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5.7 Scenario	6	

I det här scenariot viktas också tiderna så att förstainsatstiden viktas högre än tiden för en full styrka. 

Viktparametrarna  är  satta  till  0,7  respektive  0,3. Det  som  är  skillnaden  i  det  här  scenariot  är  att 

höjdfordonen  även  tillåts  utföra  förstainsatser  samt  komplettera  bemanningskravet  för  alla 

olyckstyper. De behöver heller  inte placeras  tillsammans med ett  släckfordon, vilket krävs  i övriga 

scenarion,  utan  kan  placeras  godtyckligt. Målfunktionen  för  den  optimerade  lösningen  är  i  detta 

scenario 25 % bättre än målfunktionen för lösningen av scenariot för lokaliseringen för nuläget. Den 

optimerade lösningen åskådliggörs i nedanstående kartbild. Det framgår att en förstainsats når hela 

87 %  av  alla olyckor  inom 10 minuter och 99 %  inom 20 minuter. En  full  styrka når 79 %  av  alla 

olyckor  inom 10 minuter och 97 %  inom 20 minuter. Medeltiden för en förstainsats att nå ut till en 

olycka  inom  området  är  ca  6,1 minuter  och motsvarande  för  fulla  styrkor  är medeltiden  ca  7,6 

minuter. Inom 10 minuter kan en resurs nå hela 42 % av länets yta och inom 20 minuter kan 90 % av 

ytan nås av någon resurs. Resultaten för Scenario 6 visualiseras i nedanstående tabell. 

Resultat Scenario 6 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,87 FiR 20 min  0,99  FiR medel  365 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,79 FuR 20 min  0,97  FuR medel  458 s

Målfunktion  381 064  Yta 10 min  0,42 Yta 20 min  0,90 % förbättring  25 %
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5.8 Scenario	Mf	1	

Det här scenariot består av många fler resurser än det vanliga utgångsläget eftersom alla släckfordon 

med en bemanning på 5 brandmän har splittrats till ett släckfordon med 4 brandmän och en mindre 

enhet  med  1  brandman.  Insatstiderna  för  förstainsats  respektive  full  styrka  är  viktade  med 

parametrarna  0,7  samt  0,3,  alltså  viktas  tiden  för  förstainsats  högre  än  tiden  för  full  styrka. Den 

optimerade  lösningen  visualiseras  i  nedanstående  kartbild, målfunktionen  är  25 %  bättre  jämfört 

med målfunktionen  för  lösningen  av  scenariot  för  nulägets  lokalisering.  I  detta  scenario  kan  en 

förstainsats nå 88 % av alla olyckor inom 10 minuter och 99 % inom 20 minuter. En full styrka kan nå 

74 % av alla olyckor inom 10 minuter och 96 % inom 20 minuter. För en förstainsats är medeltiden att 

nå en olycka  inom  länet ca 5,7 minuter och för en full styrka är medeltiden ca 8,6 att nå en olycka 

inom länet. Inom 10 minuter kan 46 % av länets yta nås av någon resurs och inom 20 minuter kan 92 

% nås. Resultaten för Scenario Mf 1 presenteras i nedanstående tabell. 

Resultat Scenario Mf 1 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,88 FiR 20 min  0,99  FiR medel  342 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,74 FuR 20 min  0,96  FuR medel  519 s

Målfunktion  383 373  Yta 10 min  0,46 Yta 20 min  0,92 % förbättring  25 %
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5.9 Scenario	Mf	2	

I  det  här  scenariot  har  alla  släckfordon med  en  bemanning  på  5  brandmän  splittrats  och  består 

istället av ett släckfordon med 4 brandmän och en mindre enhet med 1 brandman. Därför består det 

här scenario av fler resurser än vad som fanns vid utgångsläget precis som för scenariot  innan. Det 

som skiljer det här scenariot åt från Mf 1 är att här viktas tiderna för en förstainsats och för en full 

styrka precis  lika. Viktparametrarna är  satta  till 0,5  för både en  förstainsats och  för en  full  styrka. 

Värdet på målfunktionen för den optimerade lösningen är 21 % bättre än lösningen för scenariot för 

nuläget.  Den  optimerade  lösningen  visualiseras  i  kartbilden  nedan.  Inom  10  minuter  kan  en 

förstainsats nå 84 % av alla olyckor inom länet och inom 20 minuter 98 %. En full styrka kan nå 78 % 

av alla olyckor inom 10 minuter och 97 % inom 20 minuter. I medel så tar det ca 6,3 minuter för en 

förstainsats att nå en olycka  i området och motsvarande så tar det ca 7,8 minuter för en full styrka 

att nå en olycka  inom  länet. 39 % av  länets yta kan  i detta Scenario nås  inom 10 minuter och 88 % 

inom 20 minuter. Resultaten åskådliggörs i nedanstående tabell. 

Resultat Scenario Mf 2 

Vikt FiR  0,5  FiR 10 min  0,84 FiR 20 min  0,98  FiR medel  378 s

Vikt FuR  0,5  FuR 10 min  0,78 FuR 20 min  0,97  FuR medel  467 s

Målfunktion  409 783  Yta 10 min  0,39 Yta 20 min  0,88 % förbättring  21 %
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5.10 Scenario	Red	1	

I  det  här  scenariot  är  några  resurser  borttagna  jämfört  med  utgångsläget,  se  beskrivning  om 

scenariot  i Kapitel 4.1. Tiderna för förstainsats samt för full styrka är viktade med parametrarna 0,7 

respektive  0,3.  Den  optimerade  lösningen  för  scenariot  visualiseras  i  nedanstående  kartbild. 

Målfunktionen för den optimerade lösningen är 22 % bättre jämfört med samma lösning för nulägets 

lokalisering, dvs. Scenario NL Red 1. En förstainsats når 81 % av alla olyckor inom 10 minuter och 97 

%  inom  20 minuter.  En  full  styrka  når  76 %  av  alla  olyckor  inom  10 minuter  och  96 %  inom  20 

minuter. Medeltiden för att nå en olycka för en förstainsats och medeltiden för att nå en olycka för 

en full styrka är ca 7,3 minuter respektive ca 7,9 minuter. Av länets yta, kan 32 % nås av någon resurs 

inom 10 minuter och 84 %  inom 20 minuter. Resultaten  för Scenario Red 1 presenteras  i  tabellen 

nedan. 

Resultat Scenario Red 1 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,81 FiR 20 min  0,97  FiR medel  440 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,76 FuR 20 min  0,96  FuR medel  474 s

Målfunktion  436 657  Yta 10 min  0,32 Yta 20 min  0,84 % förbättring  22 %
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5.1 Scenario	NL	red	1	

Det här  scenariot  innehåller exakt  samma  resurser  som Scenario Red 1, men modellen har endast 

lösts  för utgångsläget,  resurserna har  alltså precis  samma placering  som  i dagsläget. Tiden  för en 

förstainsats och tiden för en full styrka är viktade med parametrarna 0,7 respektive 0,3. Resursernas 

lokalisering illustreras i nedanstående kartbild. Av resultatet framgår att en förstainsats kan nå 61 % 

av alla olyckor inom 10 minuter medan en full styrka kan nå 57 % av alla olyckor inom 10 minuter. 98 

% av olyckorna kan nås av en förstainsats inom 20 minuter och 95 % kan nås av en full styrka inom 20 

minuter. Medeltiden  för en  förstainsats att nå en olycka  inom  länet uppgår  till ca 9,4 minuter och 

motsvarande är medeltiden  för  full  styrka att nå en olycka  inom  länet är  ca 9,9 minuter. 27 % av 

länets  yta  kan nås av någon  resurs  inom 10 minuter och 87 % av  ytan  kan nås  inom 20 minuter. 

Resultaten för detta scenario åskådliggörs i nedanstående tabell. 

Resultat Scenario NL Red 1 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,61 FiR 20 min  0,98  FiR medel  565 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,57 FuR 20 min  0,95  FuR medel  597 s

Målfunktion  556 899  Yta 10 min  0,27 Yta 20 min  0,87
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5.2 Scenario	Red	2	

Det här scenariot  innehåller ett reducerat antal resurser, se beskrivning om scenariot  i Kapitel 4.1. 

Förstainsatstiden  och  tiden  för  full  styrka  är  viktade  med  parametrarna  0,7  respektive  0,3. 

Målfunktionsvärdet  är 22 % bättre  för den optimerade  lösningen  jämfört med  samma  lösning  för 

nuläget,  dvs.  Scenario NL  Red  2. Den  optimerade  lösningen  presenteras  i  nedanstående  kartbild. 

Inom 10 minuter kan en förstainsats nå 82 % av alla olyckor  inom  länet och 79 % av olyckorna kan 

nås av en full styrka på 10 minuter. Inom 20 minuter kan en förstainsats nå 98 % av olyckorna och 97 

% kan nås av en full styrka inom 20 minuter. Att nå en olycka för en förstainsats tar i medeltid ca 6,9 

minuter och för en full styrka är tiden i medel för att nå en olycka ca 7,3 minuter. Inom 10 minuter 

kan  32 %  av  länets  yta  nås  av  någon  resurs  och  inom  20 minuter  kan  88 %  av  ytan  nås. Nedan 

presenteras resultaten för Scenario Red 2. 

Resultat Scenario Red 2 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,82 FiR 20 min  0,98  FiR medel  415 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,79 FuR 20 min  0,97  FuR medel  437 s

Målfunktion  409 145  Yta 10 min  0,36 Yta 20 min  0,88 % förbättring  22 %
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5.3 Scenario	NL	Red	2	

I  det  här  scenariot  ingår  precis  samma  resurser  som  i  Scenario  Red  2, men  i  detta  scenario  har 

modellen  endast  lösts  för  resursernas  utgångsläge,  de  har  alltså  samma  placering  som  i  nuläget. 

Lokaliseringen åskådliggörs i kartbilden nedan. Tiden för en förstainsats viktas högre än för att en full 

styrka skall vara på plats och viktparametrarna är 0,7 respektive 0,3. Resultaten av modellen visar att 

en förstainsats kan nå 65 % av alla olyckor inom 10 minuter och 98 % inom 20 minuter. En full styrka 

kan nå 64 % av alla olyckor  inom 10 minuter och 96 %  inom 20 minuter. En  förstainsats  för detta 

scenario når  i medeltid en olycka på 8,9 minuter och en  full styrka når  i medeltid en olycka på 9,3 

minuter. Av  länets yta, kan 31 % nås av någon resurs  inom 10 minuter och 88 %  inom 20 minuter. 

Resultaten för detta scenario presenteras i nedanstående tabell. 

Resultat Scenario NL Red 2 

Vikt FiR  0,7  FiR 10 min  0,65 FiR 20 min  0,98  FiR medel  533 s

Vikt FuR  0,3  FuR 10 min  0,64 FuR 20 min  0,96  FuR medel  557 s

Målfunktion  524 240  Yta 10 min  0,31 Yta 20 min  0,88
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6. Analys	

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som producerats inom ramen för projektet.  

Scenario 1 är en  lösning av grundmodellen, där  resurserna  i  länet har omplacerats med avsikt att 

minska insatstiderna till de aktuella olyckorna. Om Scenario 1 jämförs med nuläget är det tydligt att 

detta har  lyckats, med avseende på de mått som används. Andelen olyckor som kan  förväntas nås 

inom 10 minuter med en  förstainsatsenhet  (FiR 10 min) har ökat till 84 %  från 74 %  (nuläget), och 

andelen  som nås med  en  full  styrka  inom  10 minuter  (FuR  10 min) har ökat  till  78 %  från  64 %. 

Andelen olyckor  som kan  förväntas nås  inom 20 minuter är dock ungefär  lika hög  i nuläget  som  i 

Scenario 1, vilket också gäller för samtliga  lösningar som producerats av modellen. Anledningen till 

detta är troligen att det redan idag finns en god täckning inom 20 minuter (98 % respektive 96 % för 

förstainsats och full styrka). Då modellen  inte fokuserar explicit på att täcka så mycket som möjligt 

inom 20 minuter, utan snarare på att minimera medelinsatstiderna, har de producerade lösningarna 

karaktären av att enheter  finns nära  zoner med  stor  risk  för olycka,  snarare än  jämt  spridda över 

länet.  Yttäckningen  inom  10  minuter  (Yta  10  min)  ökar  en  aning  från  33  %  till  37  %  medan 

yttäckningen inom 20 min ligger på samma nivå som för nuläget. Medelinsatstiden för förstarespons 

(FiR  medel)  minskar  väsentligt  från  514  s  till  406  s,  dvs.  med  nästan  2  minuter  (21  %),  och 

medelinsatstiden  för  full  styrka minskar  från  556  s  till  439  s  (21 %). Några  väsentliga  skillnader  i 

lokaliseringen  är  att  Finspång  och  Motala  får  deltidssläckbilar  i  stället  för  som  i  nuläget 

heltidssläckbilar. Heltidsenheterna  koncentreras  istället  till  E4an  och  de  större  städerna  Linköping 

och Norrköping. Till exempel placeras en heltidssläckbil strax söder om Ödeshög, troligen på grund av 

det förväntade antalet trafikolyckor längs E4an. Anledningen till att två deltidsenheter placeras nära 

varandra kring Finspång är att den släckbil som är lokaliserad till Finspång enbart har en bemanning 

på fyra personer och därmed inte själv kan utgöra en full styrka. Då det förväntade antalet olyckor i 

och  runt om  Finspång  är  förhållandevis högt blir det modellmässigt  gynnsamt  att  tillse  att en  full 

styrka snabbt kan nå Finspång.  

I Scenario 2 försöker modellen i högre utsträckning än i Scenario 1 att minimera tiden till att en full 

styrka når olyckorna, genom att vikten  för  full styrka  (vikt FuR är 0,9)  i målfunktionen är högre än 

vikten för förstainsats (vikt FuR är 0,1). Jämfört med Scenario 1 (där viktfördelningen var omkastad) 

syns det speciellt tydligt på medelinsatstiderna (FiR och FuR medel) hur resultatet påverkas. FiR ökar 

från 406 s till 412 s medan FuR minskar från 439 s till 435 s. Det är dock fortfarande en förbättring 

jämfört med  nuläget,  oavsett  vilka mått  som  studeras  (med  undantag  av  yttäckningen  inom  20 

minuter som minskar från 89 % till 88 %). Lokaliseringsmässigt syns skillnaden mellan Scenario 1 och 

2  främst  genom  att  båda  de  släckbilar  som  har  en  bemanning  på  fyra  personer  lokaliserats 

tillsammans med en mindre enhet, för att de ska kunna utgöra en full styrka (i Finspång och Brokind). 

Annars är det varken resultatmässigt eller  lokaliseringsmässigt  inga markant stora skillnader mellan 

Scenario 1 och 2, trots att förhållandevis extrema värden använts på vikterna i målfunktionen. Detta 

beror troligen delvis på att många enheter själva kan utgöra en full styrka, samt att det annars krävs 

få enheter för att utgöra en full styrka. Skulle mer komplicerade resurssammansättningar krävas för 

vissa typer av olyckor, så skulle troligen skillnaden mellan de två scenarierna bli större.  
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Scenario 3  löses under samma  förutsättningar som Scenario 1 och 2, men med en viktuppsättning 

som  något  premierar  en  förstainsats  framför  full  styrka  (vikt  FiR  är  0,7  och  vikt  FuR  är  0,3).  Att 

använda  en  exakt  lika  viktuppsättning,  där  både  förstainsatsen  och  full  styrka  viktas  till  0,5,  kan 

tyckas naturligt. Detta gör dock automatiskt att modellen premierar full styrka, då tiden för full styrka 

alltid är högre eller minst lika hög som för en förstainsats, och den komponenten i målfunktionen blir 

därmed mer  intressant att minimera. Genom att ha en något högre vikt för förstainsats,  jämnas de 

två komponenternas betydelse ut något. Scenario 3 ger en  lösning som helt dominerar Scenario 1, 

dvs. alla mått som används för att utvärdera lösningarna har bättre värden i Scenario 3. Jämfört med 

Scenario 2, så når Scenario 2 en större del av olyckorna  inom 10 minuter med en full styrka än vad 

Scenario 3 gör (FuR 10 min, 81 % jämfört med 79 %). Medelinsatstiden för full styrka (FuR medel) är 

dock bara marginellt högre i Scenario 3 än i Scenario 2.  

I Scenario 4 och 5 har ett straff lagts på avståndet ifrån lokalisering i nuläget, vilket ska få modellen 

att  producera  lösningar  som  är mer  lika  dagens  läge.  I  Scenario  4  är  straffparametern  0,1  och  i 

Scenario 5 är straffparametern 1,0. Ett troligt resultat av detta är till exempel att Motala får behålla 

sin heltidssläckbil i Scenario 4, och Finspång får behålla sin i Scenario 5. Trots straffparametern verkar 

det dock vara gynnsamt i båda scenarierna att omplacera en heltidsenhet till E4an, då Finspång har 

en deltidenhet  i Scenario 4 och Mortala en deltidsenhet  i Scenario 5.  I Scenario 4 omplaceras ett 

höjdfordon  ifrån  Linköping  till  Norrköping,  liksom  i  Scenario  1  –  3.  När  straffparametern  ökas  i 

Scenario 5  får denna enhet stanna  i Linköping, men då enbart en släckbil  lokaliseras  till Linköpings 

tätort hamnar då både höjdfordonen tillsammans med denna släckbil (höjdfordon får ju inte placeras 

med mindre enheter). Den höga straffparametern ger alltså upphov till en lösning där en höjdenhet 

inte  alls  bidrar  till  resultatet,  då  en  omplacering  av  den  aktuella  höjdenheten  blir  för  kostsam. 

Enheten söder om Ödeshög förblir en deltidsenhet i båda scenarierna. Flera andra enheter befinner 

sig också närmare sina ursprungliga placeringar. Resultaten visar helt logiskt att en högre straffaktor 

ger sämre lösningar i de mått som resultaten mäts i.  

I  Scenario  6  tillåts  modellen  använda  höjdfordonen  på  samma  sätt  som  mindre  enheter,  vilket 

resulterar i att de utplaceras mer oberoende av var det finns höjdbebyggelse och släckbilar. Det mest 

påtagliga resultatet är att det  inte placeras några höjdenheter  i Mjölby eller Söderköping,  trots att 

det finns hög bebyggelse  i dessa orter.  I stället  lokaliseras två höjdfordon efter E4an och ett nere  i 

Boxholm.  Anledningen  till  detta  är  troligen  att  antalet  trafikolyckor  och  bränder  som  inte  är  i 

höghusbebyggelse är mycket högre än antalet bränder i höghusområden. Det blir därför mer värt att 

använda  höjdenheterna  som  förstainsatsfordon  i  stället  för  att  vara  snabb  till  eventuella 

höghusbränder.  Det  syns  också  tydligt  i  resultaten  att  modellen  har  fokuserat  på 

förstainsatskomponenten, då medelinsatstiden  (FiR medel) är 365  s, dvs.  lägre än  för alla  tidigare 

scenarier medan medelinsatsiden för full styrka är 458 s, vilket är högre än för de andra scenarierna 

(men lägre än för nuläget). 

Gemensamt för Scenario 1, 2, 3 och 6, där modellen utan straffaktor placerar ut resurserna, är att en 

deltidsenhet placeras  i Simonstorp, norr om Norrköping. En deltidsenhet flyttas också från Rejmyre 

(norr om Finspång/Norrköping),  längre norrut mot Skedevi. Finspång och Motala får deltidsläckbilar 

och de  flesta heltidsenheterna  koncentreras  till  E4an.  En deltidsenhet placeras norr om Motala,  i 

Nykyrka, troligen för att kompensera för den förlorade heltidsenheten. Den södra delen av länet ser i 

de olika scenarierna ut ungefär som  i nuläget, med den skillnaden att den mindre enheten  i Ulrika 

(mellan Österbymo och Linköping) försvinner och en högre koncentration av enheter förläggs till de 
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lite  större  vägarna.  Detta  troligen  för  att  andelen  trafikolyckor  i  länet  är  högre  än  antalet 

brandolyckor. Gemensamt för flera av scenarierna är också att ett höjdfordon flyttas från Linköping 

till Norrköping. 

I  Scenario Mf1  och Mf2  utökas  antalet mindre  enheter  betydligt,  vilket  direkt  ger  genomslag  på 

insatstiden  för  förstainsatserna. Liksom  i Scenario 6  får modellen här större möjligheter att minska 

förstainsatstiden, och  fokuserar därmed  i högre utsträckning på att minimera denna  komponent  i 

målfunktionen.  Resultatet  av  detta  är  uppenbart  i  Scenario  Mf1  som  har  den  kortaste 

medelinsatstiden för förstainsatser av samtliga scenarier (33 % förbättring jämfört med nuläget) men 

en blygsam sänkning av insatstiden för full styrka (7 % förbättring). På grund av detta ökas vikten för 

full  styrka  (vikt  FuR  är  då  0,5)  i  Scenario  Mf2,  vilket  då  resulterar  i  att  medelinsatstiden  för 

förstainsats ökar något jämfört med Mf1 medan medelinsatstiden för full styrka minskar något. Det 

kan också urskiljas att enheterna  i Mf2  i  större utsträckning är  samlokaliserade,  speciellt  i mindre 

tätbebyggda områden. Fortfarande verkar det dock vara gynnsamt att sprida resurserna längs E4an, 

troligen för att kunna få en snabb förstainsatstid till trafikolyckorna.  

I Scenario Red1 är ett antal resurser borttagna jämfört med nuläget. Intressant att notera i lösningen 

är att för de stationer som tagits bort, placeras en enhet i närheten av den borttagna stationen i tre 

av fem fall (Norrköping norra, Vikingstad och Hällestad). Red1 får naturligtvis  längre  insatstider och 

sämre  täckningsgrad  än  de  andra  optimerade  scenarierna, men  har  fortfarande  bättre  värden  än 

nuläget vad gäller de  flesta mått  som används,  förutom yttäckningen.  Jämfört med NL Red1, dvs. 

nuläget med ett reducerat antal enheter, så är förbättringen extra markant.  

Scenario  Red2  är  inte  lika  restriktivt  som  Red1,  och  resultaten  för  den  optimerade  lösningen 

dominerar helt nuläget när alla resurser finns på plats  i  länet (Nuläge). Jämfört med Scenario 3 har 

Red2  10  sekunders  ökning  av  förstainsatstiden  och  2  procentenheter  sämre  täckning  av  antalet 

olyckor som nås av en förstainsats inom 10 minuter, men annars ganska likvärdiga resultat. Detta ska 

då ställas mot en reduktion av fyra stycken mindre deltidsfordon.  

En  kommentar  som  är  giltig  för  samtliga  scenarier  är  att  det  inte  görs  någon  prioritering mellan 

trafikolyckor och brand  i bostad. Det anses  således  lika värdefullt att koma  snabbt på plats  till en 

trafikolycka  som  till en brand  i bostad. Då antalet  trafikolyckor  i underlaget är mer än dubbelt  så 

många som antalet brand i bostad (700 mot 270), blir det naturligt att modellen till viss del fokuserar 

på  att  lokalisera  resurser  till  de  vägar  där  trafikolyckor  förväntas  uppstå.  Det  är  i modellen  fullt 

möjligt att vikta nyttan av att förkorta en insatstid till en brand som högre än att förkorta insatstiden 

till en trafikolycka, men det har inte gjorts inom ramen för detta arbete.  
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7. Slutsatser	

I  projektet  har  en  matematisk  modell  utvecklats  för  att  ge  förslag  på  var  brand‐  och 

räddningsresurser bör vara placerade  i Östergötland om  ingen hänsyn tas till dagens organisationer 

för räddningstjänst. Ett antal scenarier har tagits fram och lösningar för dessa har producerats.  

Lösningarna från de framtagna scenarierna visar ett bättre eller minst lika bra resultat som nuläget. 

Den  procentuella  förbättringen  av  målfunktionsvärdena  för  scenariernas  optimerade  lösningar 

jämfört  med  om  scenarierna  lösts  för  nulägets  lokalisering  ligger  mellan  16  %  och  25%.  Med 

lokaliseringen  för  de  optimerade  resultaten  visar  det  sig  att  alla  scenarier  har  en markant  lägre 

medeltid  för  att  nå  ut  till  olyckorna  med  både  en  förstainsats  och  en  full  styrka.  Den  största 

skillnaden som resultatmässigt kan urskiljas mellan de optimerade lösningarna jämfört med nuläget, 

är andelen olyckor som kan nås inom 10 minuter. Detta gäller både andelen olyckor som kan nås av 

en förstainsats som för olyckor som kan nås av en full styrka inom 10 minuter. Däremot är andelen av 

länets yta som kan nås av någon resurs  inom 10 minuter  inte  lika signifikant utmärkande, även om 

andelen av  länets yta som kan nås är bättre för de optimerade  lokaliseringarna än för nuläget. Vad 

beträffar  andelen  olyckor  som  kan  nås  inom  20 minuter,  visar  det  sig  från  nulägets  resultat  att 

Räddningstjänsten Östra Götaland redan i dagsläget har en god täckningsgrad här med upp till 98 % 

täckning för förstainsatserna.  

De olika scenarier som konstruerats ger ett antal olika  lokaliseringsförslag. Lokaliseringen skiljer sig 

något mellan de olika scenarierna, men  tillräckligt många gemensamma komponenter  finns  för att 

det  ska  vara möjligt  att  dra  slutsatser  kring  vilka  platser  i  länet  som,  enligt modellen,  bör  ha  en 

brandresurs  i  närområdet.  I många  fall  överensstämmer modellens  förslag  med  den  nuvarande 

lokaliseringen, men de förändringar som görs i de optimerade lösningarna skulle ändå kunna bidra till 

en markant sänkning av den förväntade insatstiden till brand‐ och trafikolyckor i Östergötlands län.  

När resultaten studeras och tolkas är det viktigt att ha  i åtanke de begräsningar som finns  inbyggt  i 

modellen  som  ligger  bakom  de  olika  förslagen.  Till  exempel  så  studeras  ett  begränsat  antal 

olyckstyper, prognoserna för förväntat antal olyckor är osäkra,  liksom de förväntade körtiderna. En 

modell är aldrig mer än en förenkling av verkligheten, och en utmaning som ligger utanför ramen för 

detta projekt är att  kunna  förvalta och dra praktisk nytta av de  resultat  som presenteras  i denna 

rapport.  Författarnas  förhoppning  är  att  resultaten  kan  vara  en  av  byggstenarna  i  den  framtida 

räddningstjänstverksamheten i Östergötland.  
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Appendix	1	‐	Resurser	

Förteckning  över  alla  resurser  som  ingår  i  projektet,  deras  bemanning,  anspänningstider  samt 

ursprungskoordinater.  

Resurs  Ort  Typ  Bemanning  Ansp. tid  X‐kor  Y‐kor 

1  Ydre  Släckfordon  5  240  1468991  6411273

101  Norrköping  Släckfordon  5  90  1521819  6495783

103  Norrköping  Höjdfordon  1  90  1521819  6495783

111  Norrköping  Släckfordon  5  90  1521421  6502951

151  Norrköping  Släckfordon  5  300  1505995  6495372

161  Norrköping  Släckfordon  5  300  1544029  6495124

191  Norrköping  Släckfordon  5  300  1532659  6505094

201  Linköping  Släckfordon  5  90  1491489  6477231

203  Linköping  Höjdfordon  1  90  1491489  6477231

211  Linköping  Släckfordon  5  90  1486786  6474036

213  Linköping  Höjdfordon  1  90  1486786  6474036

231  Linköping  Mindre fordon  3  300  1495392  6456824

251  Linköping  Mindre fordon  3  300  1477905  6444464

261  Linköping  Mindre fordon  3  300  1505235  6482658

271  Linköping  Släckfordon  5  300  1482066  6487746

281  Linköping  Mindre fordon  3  300  1478352  6473434

301  Finspång  Släckfordon  5  90  1500741  6508898

321  Finspång  Släckfordon  4  360  1507072  6523283

331  Finspång  Mindre fordon  3  360  1484625  6511625

351  Söderköping  Släckfordon  5  300  1529611  6484530

353  Söderköping  Höjdfordon  1  300  1529611  6484530

361  Söderköping  Mindre fordon  2  300  1521134  6475743

371  Söderköping  Mindre fordon  3  300  1550725  6474628

401  Motala  Släckfordon  5  90  1454414  6490648

403  Motala  Höjdfordon  1  90  1454414  6490648

431  Motala  Släckfordon  5  300  1469555  6493840

451  Motala  Släckfordon  4  300  1474364  6510242

461  Vadstena  Släckfordon  5  300  1446871  6480644

501  Mjölby  Släckfordon  5  90  1460770  6467237

503  Mjölby  Höjdfordon  1  90  1460770  6467237

531  Mjölby  Mindre fordon  2  300  1458315  6474695

551  Ödeshög  Släckfordon  5  90  1431995  6457027

561  Boxholm  Släckfordon  5  300  1455304  6452782

601  Kinda  Mindre fordon  5  0  1489461  6429270

611  Kinda  Mindre fordon  3  300  1492531  6445499

621  Kinda  Släckfordon  4  300  1501989  6419612

701  Valdermarsvik  Släckfordon  5  360  1544091  6454164

751  Åtvidaberg  Släckfordon  5  360  1510233  6454457
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Appendix	2	–	Lokaliseringsmodellen	

	
Målfunktion	
	

	 	 	 	
	∈		∈	

		

	
	
α		=		viktparameter	för	en	förstainsats		
β		=		viktparameter	för	en	full	styrka	
	
Variabler:	

1	om	släckfordon	 	finns	i	zon	 	
1	om	höjdfordon	 	finns	i	zon	 	
1	om	mindre	enhet	 	finns	i	zon	 	

	
1	om	släckfordon	 	gör	insats	vid	olycka	 	i	zon	 	
1	om	släckfordon	 	gör	en	förstainsats	vid	olycka	 	i	zon	 	

	
1	om	höjdfordon	 	gör	insats	vid	olycka	 	i	zon	 	
1	om	höjdfordon	 	gör	en	förstainsats	vid	olycka	 	i	zon	 	

	
1	om	mindre	enhet	 	gör	en	insats	vid	olycka	 	i	zon	 	
1	om	mindre	enhet	 	gör	en	förstainsats	vid	olycka	 	i	zon	 	

	
insatstiden	för	full	styrka	till	olycka	 	i	zon	 	
insatstiden	för	en	förstainsats	för	olycka	 	i	zon	 	

	
Parametrar:	

1	om	höghus	finns	i	zon	 	
	

förväntat	antal	olyckor	 , i	zon	 	
	

antal	personer	i	släckfordon	 	
antal	personer	i	höjdfordon	 	
antal	personer	i	litet	fordon	 	

	
körtid	mellan	zon	 	och	zon	 	

	
anspänningstid	för	släckfordon	 	
anspänningstid	för	höjdfordon	 	
anspänningstid	för	litetfordon	 	
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Bivillkor:	
	

	∀	 	 	 , 	 	 , ∈ 		
	
	

	
	∈	

1	∀	 ∈ 	

	 	

	
	∈	

1	∀	 ∈ 	

	

	
	∈	

1	∀	 ∈ 	

	
	
	

	
	∈	

1	∀	 ∈ , ∈ 	

	
	

	
	∈	

	∀	 ∈ , ∈ 	

	
	

	
	∈	

	
	∈	

	
	∈	

1	

∀	 ∈ , ∈ 	
	 	
	

	
	∈	

	 1 		

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 		
	

	
	∈	

	 1 	

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 	
	

	
	∈	

	 1 	

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 	
	
	

	
	∈	

	 1 	

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 	
	

	∈	

	 1 	

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 	

Ett	höjdfordon	kan	bara	placeras	i	zoner	där	
det	finns	ett	släckfordon	
	
Ett	specifikt	släckfordon	kan	bara	
förekomma	i	en	zon	
	
Ett	specifikt	höjdfordon	kan	bara	
förekomma	i	en	zon	
	
	
En	specifik	mindre	enhet	kan	bara	
förekomma	i	en	zon	
	
	
	
Ett	släckfordon	behövs	till	en	trafikolycka	
eller	en	brandolycka	
	
	
Ett	höjdfordon	behövs	till	en	brandolycka	
om	det	finns	höghus	i	zonen	
	
	
	
För	varje	olycka	görs	en	förstainsats	
	
	
	
	
Den	längsta	insatstiden	från	zon	i	till	
olyckszonen	j	för	ett	släckfordon	
	
	
Den	längsta	insatstiden	från	zon	i	till	
olyckszonen	j	för	ett	höjdfordon	
	
	
	
Den	längsta	insatstiden	från	zon	i	till	
olyckszonen	j	för	en	mindre	enhet	
	
	
	
Insatstiden	för	förstainsats	för	ett	
släckfordon	
	
	
	
Insatstiden	för	förstainsats	för	ett	
höjdfordon	
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	∈	

	 1 	

∀	 ∈ , 	 	 , 	 	 	
	
	

	∈	 	∈	 	∈	

	 5 	

∀	 ∈ , ∈ 	
	

Insatstiden	för	förstainsats	för	en	mindre	
enhet	
	
	
	
	
En	viss	bemanning	krävs	för	en	insats	
	
	

	
 
 
 
 



 

Appendix	3	‐	Samlade	resultat	

 
 

Scenario  Vikt 
FiR 

Vikt 
FuR 

Gamma  Målfunktion  FiR 10 
min 

FuR 10 
min 

Yta 10 
min 

FiR 20 
min 

FuR 20 
min 

Yta 20 
min 

FiR 
medel 

FuR 
medel 

% 
förbättring 

Nuläge  0,9  0,1  0  502529  0,74  0,64  0,33  0,98  0,96  0,89  514  556  0 

1  0,9  0,1  0  396922  0,84  0,78  0,37  0,98  0,97  0,89  406  440  21 % 

2  0,1  0,9  0  419261  0,83  0,81  0,37  0,98  0,97  0,88  412  435  22 % 

3  0,7  0,3  0  402170  0,84  0,79  0,38  0,98  0,97  0,89  406  435  21 % 

4  0,7  0,3  0,1  409728  0,83  0,80  0,39  0,98  0,97  0,90  409  439  20 % 

5  0,7  0,3  1  430141  0,81  0,78  0,38  0,98  0,96  0,89  422  458  16 % 

6  0,7  0,3  0  381064  0,87  0,79  0,42  0,99  0,97  0,90  365  458  25 % 

Mf 1  0,7  0,3  0  383373  0,88  0,74  0,46  0,99  0,96  0,92  342  519  25 % 

Mf 2  0,5  0,5  0  409783  0,84  0,78  0,39  0,98  0,97  0,88  378  467  21 % 

Red 1  0,7  0,3  0  436657  0,81  0,76  0,32  0,97  0,96  0,84  440  474  22 % 

NL Red 1  0,7  0,3  0  556899  0,61  0,57  0,27  0,98  0,95  0,87  565  597  0 

Red 2  0,7  0,3  0  409145  0,82  0,79  0,36  0,98  0,97  0,88  415  437  22 % 

NL Red 2  0,7  0,3  0  524240  0,65  0,64  0,31  0,98  0,96  0,88  533  557  0 
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