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Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2009-2010 slogs Norrköpings brandförsvar samman med Linköpings 
räddningstjänst och bildade Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. 
Sammanslagningen innebar att det nya förbundet förfogade över totalt 12 stationer i de 
båda kommunerna, varav 4 st. är heltidsbemannade och de andra 8 är 
deltidsbemannade. Rapporten avser att ge en bild över samtliga stationers 
täckningsförmåga (serviceområde) inom ett antal olika tidsintervall samt att ge en 
helhetsbild över hur väl de två kommunerna täcks in. Arbetet skall även svara på vilken 
station som skall fungera som andra insatsstation vid händelse av att primärstationen är 
upptagen vid inkommande larm eller när primärstationen behöver assistans vid större 
insatser. 

Räddningstjänstens arbete regleras av ett antal lagar och bestämmelser, bland annat 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) som syftar till att i hela riket skydda människoliv, 
egendom samt miljö. Det är räddningstjänstens ansvar att förhindra och även i händelse 
av ett tillbud utföra en i relation till olyckan lämplig räddningsinsats inom en rimlig 
tidsram. 

För att Räddningstjänsten Östra Götaland skall kunna utföra ett effektivt arbete utefter 
LSO är det av stor vikt att veta vilken enhet som skall svara mot larm inom ett specifikt 
geografiskt område. Ett sådant område kallas i rapporten för ett serviceområde och för 
att ta fram dessa har en beräkningsmodell tagits fram i programmet ArcGIS. I detta fall 
använder sig ArcGIS av data från de båda kommunernas vägnätverk. Dijkstras-
algoritmen används för att för varje enskild station ta fram dess serviceområde.  

Efter att ett larm har kommit in till räddningstjänsten skall den aktuella stationens 
resurser kunna nå hela serviceområdet inom 20 minuter, vilket innefattar 
anspänningstiden. Rapporten svarar också på, om brandstations A:s resurser är ute på 
insats, vilka närliggande brandstationer som kan täcka upp brandstation A:s 
serviceområde inom 20 minuter.  

Efter att ha studerat resultatet går det att se att Räddningstjänsten Östra Götaland inom 
20 minuter har en täckning på närmare 93 % av kommunernas vägnät. Detta innebär att 
RTÖG:s resurser kan vara på plats inom 20 minuter i ca 93 % av fallen vid idealiska 
förhållanden. De geografiska områden som räddningstjänsten inte når inom 20 minuter 
ligger dels i Norrköpings kommuns östra del ute vid Vikbolandet men också uppe i 
Kolmårdsskogen saknas täckning. De norra delarna av både Linköping och Norrköpings 
kommun har dålig täckning men dessa delar består till största delen av glesbygd eller 
obefolkad terräng. För de övriga tidsintervallen (5 och 10 minuter) som rapporten berör 
är siffrorna 9,5 % respektive 42,5 %. 

En av slutsatserna som författarna drar är att ett bredare samarbete med de övriga 
grannkommunerna borde utredas. 

  



 

 

Relevanta begrepp och förkortningar 

Här följer en beskrivning begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

Begrepp 

Anspänningstid: tiden från att ett larm kommer in till dess att första fordon är 

bemannat och lämnar räddningsstationen, anspänningstiden är 90 sekunder för en 

heltidsbemannad station samt 300 sekunder för den deltidsbemannad station. 

Multimodala nätverk: olika typer av förflyttning inom samma nätverk. 

Polygon: En figur med tre eller flera räta sidor som inte korsar varandra. 

Polylinje: En kontinuerlig linje bestående av ett eller flera linjesegment. 

Räddningschef i beredskap (RCB): RCB ansvarar för att Insatsledaren har tillräckliga 

resurser för sitt uppdrag och för att beredskapen för nytt larm, så långt det är möjligt, 

säkras även under pågående insats. (Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda) 

Serviceområde: Det geografiska område runt en brandstation som kan nås inom utsatt 

tid (5,10, 20 minuter) i händelse av ett tillbud. 

Rekommenderat serviceområde: Ett område runt en brandstation som visar hur stor 

yta som brandstationens resurser inom rimlig tid kan täcka upp. Området tar dessutom 

hänsyn till grannstationernas serviceområden så att gränsdragningen mellan de två 

serviceområdena delas in till den station som snabbast kan vara på plats. 

Maximalt serviceområde: Det område som en enskild brandstation kan täcka upp helt 

själv, utan att ta hänsyn till hur granstationernas områden är utformade. 

Förkortningar 

LSO: lagen om skydd mot olyckor 

LXO: lagen om extraordinära händelser 

RC: Räddningschef 

RCB: Räddningschef i beredskap 

RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland 

GIS: Geografiska informationssystem  
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1 Inledning 

Denna rapport är ett examensarbete om 16 högskolepoäng på utbildningen Samhällets 
logistik vid Linköpings tekniska högskola, campus Norrköping. 

1.1 Bakgrund 

Sedan årsskiftet 2009-2010 har Räddningstjänsten Linköping och Norrköpings 
brandförsvar slagits samman till en organisation, kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Götaland.  Sammanslagningen har inneburit nya möjligheter 
med totalt 12 gemensamma hel- och deltidsstationer samt två brandvärn. Innan 
sammanslagningen så fokuserade de två organisationerna i huvudsak enbart på tillbud 
inom respektive kommun.  Nu ska en organisation täcka upp behovet i två kommuner 
varför en utvärdering av täckning samt behov inom RTÖG:s aktionsområde bör göras. 
(Räddningstjänsten Östra Götaland, 2010). 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att med hjälp av GIS genomföra en analytisk utvärdering av 
serviceområdet (dvs. det område som en brandstations resurser kan nå till inom anvisad 
tid) för samtliga brandstationer i Linköpings- och Norrköpings kommun. Rapporten ska 
utöver detta svara på hur täckningsförmågan påverkas då ett tillbud sker och närmaste 
brandstation är upptagen med annat uppdrag. 

1.3 Förtydligande av syfte  

Examensarbetet behandlar det önskemål från uppdragsgivaren om att utföra en analys 
av de 12 brandstationernas serviceområde som uppdragsgivaren förfogar över, genom 
att framställa kartor som primärt är till för att författarna skall kunna analysera och dra 
slutsatser. Målet är även att kartorna skall vara till hjälp för beställaren i dennes 
fortsatta arbete. Serviceområden för varje brandstation ska visa hur snabbt en 
brandstations resurser kan vara på plats.  För heltidsbrandstationer skall 
serviceområden för 5, 10 och 20 min studeras, för deltidsbrandstationer gäller 
serviceområden för 10 och 20 minuter då anspänningstiden är 5 minuter för en 
deltidsstation (att jämföra med 90 sekunder för en heltidsbemannad station). 

Utöver ovanstående skall examensarbetet undersöka och analysera hur en 
brandstations täckningsområde kan täckas upp av andra stationer när stationen är ute 
på uppdrag. 

1.4 Frågeställningar 

Examensarbetet kommer att beröra två frågeställningar: 

- Hur ser serviceområdet ut för de olika brandstationerna, samt hur väl samtliga 

stationer tillsammans täcker in de två kommunernas område? 

- Om primärstationen vid ett larm är upptagen, vilken stations resurs bör då åka 

på larmet? D.v.s. vilken station är andra insatsstation? 
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1.5 Metod 

Examensarbetets uppdrag har tagits fram i samverkan med examinator, handledare och 
samtal med RTÖG. För att kunna lösa uppdraget genomförs en litteraturstudie där 
relevant litteratur och teori presenteras. Indata till ArcGIS har samlats in via e-
postkontakt med Linköpings kommun samt genom universitetet gemensamma kartarkiv. 
För att ta fram kartorna har indatan bearbetats i programmet ArcGIS. Figur 1 beskriver 
arbetsplaneringen för de olika faserna i examensarbetet.  

 

Figur 1. Examensarbetets tidsplanering. Tid i procent beskriver under vilken tidsperiod 
som aktiviteten genomfördes.  De gråa fälten visar under vilken fas författarna arbetat 
med de olika aktiviteterna.  

1.5.1 Beskrivning av tidsplan. 

Uppdrag: Möten med beställare, examinator och handledare där lämpligt problem 
formulerades och diskuterades igenom. I denna fas togs syftesformuleringen och 
problemformuleringen fram.   

Förberedelser: Författarna satte sig in i problemet ytterligare, letade upp behjälplig 
litteratur samt tog kontakt med personer som senare under examensarbetet delgivit 
författarna information i någon form. 

Litteraturstudie: I denna fas gjordes djupare studier i den litteratur som förvärvades i 
förberedelsefasen. Detta innefattade bl.a. LSO, kommunal räddningstjänst, planering av 
räddningstjänst, responstid, larmvägar vid kommunal räddningstjänst samt GIS och 
ArcMap.   

Datainsamling: Vägdata från kommunerna har varit en vital del av arbetet. I denna fas 
samlade författarna in och förberedde relevant data genom att komplettera den datan 
med nödvändig information samt att data som ej behövdes sållades bort.   

Arbete i ArcGIS: Författarna började arbetet genom att med vägledning av Carl-Henrik 
Häll sätta sig in i tilläggen Network Analyst samt Spatial Analyst. Dessa var vid 
examensarbetets början helt främmande för författarna. Den data som samlats in 
bearbetades sedan i mjukvaruprogrammet ArcGIS som en del i ledet för att ta fram ett 
resultat. 

Rapportskrivning: Har fortgått under hela tiden för examensarbetet och mynnar ut i 
denna slutrapport. 

Nulägesbeskrivning: Författarna satte sig ytterligare in i hur problembilden såg ut vid 
tiden för examensarbetets början genom att titta djupare på RTÖG:s organisation.   
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Analys: Resultatet av arbetet analyserades och ifrågasattes. Författarna drar egna 
slutsatser utifrån resultatet.   

1.6 Avgränsningar  

På RTÖG:s uppmaning har ingen hänsyn tagits till den enskilda stationens unika resurser. 
I beräkningarna av serviceområdena har varje station bara en enhet som kan skickas ut 
på uppdrag. I verkligheten är det givetvis annorlunda, vilket kan beskådas i kapitel 3.2. 
De mer välutrustade stationerna behöver troligtvis mer sällan hjälp av en ytterligare 
station än de mindre välutrustade stationerna. Det är bara de 12 stationerna i 
Linköpings och Norrköpings kommun som tas med i beräkningarna av serviceområdena 
(brandvärn utelämnas). 

Antaganden har gjorts på önskan av kund att brandbilarna vid utryckning ska hålla den 
rådande hastighetsbegränsningen som gäller för respektive vägsträcka. Ingen övrig trafik 
tas med i analysen, exempelvis köer eller ombyggnationer på vägnätet. Det tas heller 
Inte hänsyn till väderlek/årstid eller tid på dygnet.  

Författarna har valt att inte titta på prioriteringsordning i händelse av att en andra 
insatsstation behöver kallas in. Rapporten svarar alltså inte på vilken specifik station som 
skall agera andra insatsstation i den händelsen att det finns flera möjliga. 

Inom Norrköpings kommun fanns redan hastigheten på olika vägelement i rådatan som 
tillhandahölls av kommunen. I Linköpings fall saknades hastigheter i rådatan. I kapitel 
4; GIS-Modell ges en beskrivning av hur Linköpings vägnäts rådata har använts. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel är till för att ge en inblick i de begrepp och teorier som ligger till grund för 
examensarbetet. 

2.1 Lagen om skydd mot olyckor 

Försvarsdepartementet är myndigheten bakom lagen om skydd mot olyckor. Denna lag 
styr och reglerar RTÖG:s verksamhet och trädde i kraft 2004-01-01. Lagen syftar till att i 
hela landet skydda människoliv och deras hälsa samt att skydda egendom och miljö. Det 
är den statliga eller kommunala räddningstjänsten som ansvarar för räddningsinsatser 
vid olyckor eller övergripande fara för olycka. Uppgiften för räddningstjänsten är att 
förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Räddningsinsatsen 
ska vara i proportion till nyttan av insatsen, behov av insats ska också vara akut. 
Räddningstjänsten skall organiseras så att en räddningsinsats kan genomföras på ett 
effektivt sätt och påbörjas inom rimlig tid.  De myndigheter som ansvarar för 
räddningstjänsten på statlig och kommunal nivå skall samarbeta och samverka med 
varandra och andra som berörs. (Regeringskansliet rättsdatabaser, 2010) 

I det fall att farlig verksamhet bedrivs vid en anläggning där risken är stor för alvarliga 
skador på människor, egendom eller miljö är det anläggningens ägare eller dess 
verksamma personal som ansvarar att förhindra olyckor. Detta uppfylls till exempel 
genom att bekosta beredskap, personal och materiel. Analys av olycksrisken skall utföras 
av den ansvarige för den utövade verksamheten. Vid utsläpp eller vid överhängande risk 
för utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen ska detta rapporteras till länsstyrelsen, 
polismyndigheten och kommunen av den som utövar verksamheten. (Regeringskansliet 
rättsdatabaser, 2010) 

Kommunen ansvarar själv för räddningstjänsten inom kommunen, undantag 4 kap. 1-6 
§.  Vid möjlighet att utnyttja varandras resurser ska kommunernas räddningstjänst 
samarbeta. Kommuner får ingå avtal med andra kommuner om att deras 
räddningstjänst ska se till att Lag (2003:778) om skydd mot olyckor uppnås inom den 
egna kommunen. (Regeringskansliet rättsdatabaser, 2010) 

2.2 Kommunal Räddningstjänst 

I varje kommun svarar kommunen själv för de räddningsinsatser som måste göras och 
som inte ingår i det statliga räddningstjänstansvaret. Enligt LSO skall ett 
handlingsprogram för räddningstjänsten finnas där bland annat förmåga att genomföra 
räddningsinsatser och mål för verksamheten skall definieras. I varje kommun skall det 
finnas en räddningschef, som ofta också verkar som räddningsledare. Räddningschefen 
kan dock utse en annan person med rätt behörighet att agera som räddningsledare, 
denne måste då följa räddningschefens anvisningar. Vanligen utses en räddningsledare 
för varje specifik räddningsinsats, men räddningschefen har alltid det övergripande 
ansvaret för både insats och beredskap. Räddningschefen beslutar även om fördelning 
av de tillgängliga resurserna. (Hasslevall K. 2008) 

En kommunal process för det systematiska säkerhetsarbetet består av 7 steg och 
definieras i linje med LSO enligt följande, se figur 2. 

Nuläget 
En översiktlig bild av kommunens situation såsom invånarantal, befolkningstäthet och 
olycksstatistik. Nulägesbeskrivningen utgör en grund för det fortsatta säkerhetsarbetet. 
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Analys 
En fördjupning utifrån nulägesbeskrivningen och politiska beslut utförs för att man skall 
få en tydligare bild av risken för olyckor och skador inom en kommuns geografiska 
område. 

Prioriteringar 
Här görs en riskbedömning utifrån kartläggningen av kommunen. Riskbedömningen 
innehåller värderingsfrågor baserade på behov och resurser, med hänsyn till att 
resurserna är begränsade måste man prioritera med avseende på vilka åtgärder som kan 
utföras och när dessa genomförs. 

Mål 
LSO anger ett antal mål, utöver dessa skall kommunen komplettera med lokalt 
anpassade mål som kan delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål. 

Säkerhetsmål beskriver nivån på skyddet och säkerheten hos den enskilde, som kan vara 
en person, ett företag eller en organisation. Prestationsmål beskriver de konkreta 
åtgärder som kommunen planerar att använda för att nå upp till säkerhetsmålen. 

Genomförande 
Säkerhetsarbetet är ständigt pågående i kommunen. Olika verksamheter inom 
kommunen samverkar för att säkerhets- och prestationsmål uppnås. 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning kontrollerar vad som skett i verksamheten och visar på hur verksamheten 
utvecklats i förhållande till målen man satt upp. Utvärderingen syftar till att analysera de 
resultat som nåtts och söka en förklaring till att arbetet ledde till just dessa resultat. 

Förbättring 
Föregående steg ligger till grund för förbättringar i verksamheten. Förbättringarna 
kommer sedan att utgöra en del i nästa nulägessteg. (Söderberg E., 2006) 

 

Figur 2. Kommunal process för det systematiska säkerhetsarbetet. (Söderberg E., 2006) 
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En sådan utvärdering som författarna med denna rapport utför skulle kunna fungera 
som ett nulägesscenario där Räddningstjänsten östra Götaland tillsammans med 
medlemskommunerna söker efter förbättringsåtgärder för att öka täckningsförmågan 
ytterligare. 

2.3 Planering av räddningstjänst 

Kostnads-nyttoanalys är ett viktigt verktyg när det 
kommer till att prioritera var resurserna skall sättas 
in. En nackdel med kostnads-nyttoanalys är att det är 
svårt att värdera de olika nytto- och 
kostnadsposterna. Därför används oftast en 
kostnads-effektanalys där det går att jämföra 
nackdelar (kostnader) som monetära enheter medan 
fördelar jämförs i andra kvantiteter t.ex. räddade 
människoliv. Kvalitetsjusterade mål kan också finnas 
där ett uppsatt mål ska nås till lägsta kostnad. Det är 
politikerna som styr prioriteringen i arbetet med LSO. 
(Söderberg E., 2006) 

 

2.3.1 Olyckshantering utifrån ledningsperspektiv 

Olyckshantering från ett samhällsperspektiv går 
huvudsakligen ut på att jämföra hjälpbehovet med 
insatsagerandet. Målet vid planeringen eller analysen 
är att insatsagerandet kan svara mot hjälpbehovet 
genom tid och rum.  

Hjälpbehovet går att dela in i egendomsräddning, miljöräddning, livräddning, 
återskapande samt livs- och funktionsstöd. Olyckstypen och påverkan olyckan har på 
samhället avgör hjälpbehovet. Åtgärder mot behov är att inom tid och rum (hur stor är 
olycksomfattningen, vart har olyckan skett) inrikta insatsgaranten mot ”olyckan som 
fysiskt skeende”, ”människan och hennes sociala sammanhang”, samt ”hotade eller 
drabbade samhälliga funktioner”. Figur 3 visar Modellen av olyckshantering i ett 
samhälleligt sammanhang. (Fredholm L., et al., 2006) 

Figur 3. Modellen tagen ur (Fredholm L., et al., 
2006) 
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Det är ledningens uppgift att se till att insatsagerandet motsvarar hjälpbehovet med 
hänsyn till de resurser som finns tillgängliga och deras förmåga. Det är flera olika 
insatsaktörer som måste se till att de åtgärdsdomäner som finns tillgängliga går hand i 
hand med de hjälpbehovsdomäner som finns. Lagstiftningar styr vilka insatsaktörer som 
ska arbeta.  Alla dessa aktörer gör att processen blir komplex och ledningen har 
nyckelrollen för att samordna insatsen. Typen av olycka påverkar omfattningen av 
komplexiteten. (Fredholm L., et al., 2006)  

Den kommunala räddningstjänsten är en av aktörerna vars huvuduppgift är olyckan som 
fysiskt skeende, säkra liv, egendom och miljö. Olika åtgärder måste tas för olika grupper, 
de som är direkt drabbade av olyckan kan t.ex. behöva sjukvård samt omhändertagande. 
Det finns också de som drabbas indirekt utav konsekvenserna av en olycka. Åtgärder 
måste vidtas för att hantera drabbade och hotade samhällsfunktioner så som 
infrastruktur t.ex. vägnätet men också servicefunktioner t.ex. livsmedelstillgången. 
Förmågan att klara akut olyckshantering påverkas av de lagliga förutsättningarna, 
aktörernas kompetens och förberedelser. (Fredholm L., et al., 2006)   

2.3.2 Typ av olycka 

Frekvenser på olyckor varierar beroende på tid på dygnet och årstid. Typen av olycka 
påverkar kostnader för samhället. De vanligaste typer av olyckor som räddningstjänsten 
rycker ut på, bortsett från automatlarm ej brand, är brand ej i byggnad, trafikolycka och 
brand i byggnader. Figur 4 visar de vanligaste insatserna hos räddningstjänsten i Sverige 
under 2009. (Lundqvist M., et al., 2010)  

 

Figur 4. Händelsetyp av olyckor under 2009. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Figuren ovan ger ingen direkt bild av skadeomfattningen p.g.a. att den bara visar 
mängden olyckor, inte hur alvarlig olyckan var. Automatlarm ej brand innebär i de flesta 
fall ett falsklarm av någon anledning (ex. en trasig sensor) men detta tar ändå upp en 
betydande del av räddningstjänstens tid då man måste åka även på dessa larm. 2009 
rapporterades det in 658 st. dödsfall i samband med räddningsinsatser. Denna statistik 
är lite missvisande då räddningsledaren endast kan rapportera in dödsfallen när 
insatsrapporten skrivs. Detta gör att en del dödsfall rapporteras in som allvarligt 
skadade.  45 % av de inrapporterade dödsfallen under 2009 var från trafikolyckor, 
antalet döda i bränder var 15 %. Figur 5 visar dödsfall statistik från 1996 till 2009. 
(Lundqvist M., et al., 2010) 
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Figur 5. Antalet döda av olika typer av olyckor under tidsperiod 1996-2009.(Lundqvist M., 
et al., 2010) 

2.3.2.1 Bränder 

En av de vanligaste åtgärderna räddningstjänsten gör vid brand är invändig släckning, 
brandventilation samt inspektion med värmekamera/IR-teknik.  För att skydda egendom 
användes rökdykning vid 23 % av insatserna under 2009. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Bränder i byggnader  
Bränder i byggnader kategoriseras in i tre olika kategorier: bostad, industri och allmän 
byggnad. 11 100 utryckningar gjorde räddningstjänsten på bränder i byggnader under 
2009. 60 % av dessa var bostadsbränder, 23 % industri och 11 % var bränder i allmänna 
byggnader. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Bränder i bostäder   
Vid en femtedel av bränder i bostäder är brandorsaken okänd. Den vanligaste 
brandorsaken i flerbostadshus är glömd spis vilket orsakade 30 % av bränderna i 
flerbostadshus, bland villabränder orsakades 37 % av soteld, sotbränder leder oftast inte 
till några alvarliga skador då räddningstjänsten under 2009 stoppade tre av fyra soteldar 
i ett tidigt skede. De vanligaste bränderna som sprider sig från startföremålet är glömd 
spis, anlagda bränder med uppsåt och tekniskt fel. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Bränder i allmänna byggnader 
De tre vanligaste bränderna i allmänna byggnader sker i skolor sedan inom 
åldringsvården och handeln. 2009 gjorde räddningstjänsten 2200 st. insatser i allmänna 
byggnader. Anlagd brand med uppsåt är den vanligaste brandorsaken bland allmänna 
byggnader. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Bränder i industrier 
Under 2009 gjorde räddningsverket 1100 insatser i industribränder. Den vanligaste 
brandorsaken i industribyggnader är tekniska fel som ligger bakom mer än en femtedel 
av samtliga industribränder. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Bränder i skog och mark  
Vädret har stor inverkan på hur mycket det brinner i skog och mark. Under 2009 var 
brandorsaken till en tredjedel av insatserna i skog och mark okänd, 13 % var anlagda 
med uppsåt vilket också var den vanligaste kända orsaken till bränder i skog och mark. 
9 % av bränderna var lägereldar, grillning och eldning av annat än gräs, 8 % av bränderna 
var orsakade av barn som lekte. (Lundqvist M., et al., 2010) 
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Skador till följd av bränder  
Det är svårt för räddningsledaren att uppskatta skadan på plats, detta gör att statistiken 
av olyckorna blir missvisande. Skadade till följd av brand under 2009 rapporterade 
räddningstjänsten in 114 döda, 168 svårt skadade och 1067 lindrigt skadade, 90 % av alla 
personskador skedde vid brand i byggnad. (Lundqvist M., et al., 2010) 

2.3.2.2 Trafikolyckor  

Vid trafikolyckor med fastklämd person har räddningstjänsten en mycket viktig roll i att 
frigöra den fastklämda personen så att den medicinska vården kan påbörjas.  
Räddningstjänsten säkrar också olycksplatsen mot brand. (Lundqvist M., et al., 2010) 

2009 gjorde räddningsverket 15900 insatser vid trafikolyckor 98 % av dessa olyckor var 
vägtrafikolyckor, utav de var personbilar inblandade i 85 %. En tredjedel av alla 
personbilsolyckor skedde på vägar med hastighetsbegränsning 50 km/h, 29 % av 
olyckorna skedde på 70-väg, 21 % på 90-väg, 8 % på 110- och 30-väg. Last- och tankbilar 
var inblandade i 10 % av trafikolyckorna, farligt gods var inblandat i 0,5 % av det totala 
antalet insatser. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Skadeomfattningen vid trafikolyckor 2009 var 258 dödsfall och 3500 svårt skadade 
rapporterar trafikverket. (Lundqvist M., et al., 2010) 

2.3.2.3 Drunkningsolyckor och drunkningstillbud  

De vanligaste åtgärder vid drunkningsolyckor och drunkningstillbud är hjärt- och 
lungräddning samt psykisk vård. Räddningstjänsten genomför också dykning, både fridyk 
och med utrustning. Båt används oftast vid insatserna men också helikopter. (Lundqvist 
M., et al., 2010) 

Sjöfartsverket ansvarar för insatser vid havet, Vänern, Vättern och Mälaren medan 
kommunal räddningstjänst ansvarar för insatserna vid insjöar, kanaler och vattendrag. 
Räddningstjänsten utförde 393 insatser vid drunkningsolyckor och tillbud bland dessa 
rapporterades 95 dödsfall. (Lundqvist M., et al., 2010) 

Under 2009 skedde de flesta drunkningsolyckor vid sjö eller damm efter det kom å och 
älv.  Under perioden maj-augusti inträffade hälften av alla olyckor med en pik i juli. 
(Lundqvist M., et al., 2010) 

2.3.2.4 Utsläpp av farligt ämne 

Den vanligaste åtgärden vid utsläpp av farligt ämne är absorption. Det används 
framförallt vid små utsläpp och utfördes vid 60 % av insatserna under 2009. Den näst 
vanligaste åtgärden och den åtgärd som används vid större utsläpp är uppsamling av 
farligt ämne i olika former av uppsamlingskärl.  Vid ogynnsamma situationer kan det 
farliga ämnet spädas ut på olycksplatsen, denna metod används därför restriktivt av 
miljöskäl. Utifall att ämnet är brandfarligt kan skumutläggning användas för att minska 
brandrisken. (Lundqvist M., et al., 2010) 

2009 genomfördes 2500 insatser mot utsläpp av farligt ämne, de vanligaste utsläppen är 
drivmedel, smörjolja eller hydraulolja från fordon som stod för 70 % av utsläppen. Andra 
vanliga utsläpp är farligt gods- last, kylmedel kyl/frys samt brandfarlig gas. Utsläppen 
sker oftast vid lastning och lossning ca 44 %, ca 23 % vid vägtransport, ca 21 % vid 
mellanlagring, ca 11 % vid transport med tåg och ca 1 % vid flygtransport.  
(Lundqvist M., et al., 2010) 
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2.4 Responstid 

Responstiden är en av de viktigaste faktorerna när de kommer till hur stor skadan 
kommer att bli och hur mycket räddningsinsatsen kommer att kosta. Figur 6 visar en 
normalfördelningskurva som beskriver storleken på skadan. Exempelvis vid en 
villabrand; om branden släcks tidigt blir skadan liten. Det går också åt mindre resurser 
för att släcka branden, en handbrandsläckare kan räcka. När någon möbel väl har tagit 
eld går det fort för branden att sprida sig, se figur 6. Den orange zonen visar när branden 
sprider sig som snabbast, om inte insatsen med att släcka branden har inletts inom den 
orange zonen krävs det mycket stora resurser för att släcka branden, samt att det är lite 
kvar av villan att rädda. (Hermelin J. 2009), (Anders Axelsson 2010)     

 

Figur 6. En normalfördelningskurva som beskriver hur tiden procentuellt påverkar 
skadeinverkan beroende på när räddningsinsatsen påbörjas, stapeln till vänster visar hur 
mycket resurser som måste sättas in för att hejda olyckan. (Anders Axelsson 2010) 

2.5 Larmvägar vid kommunal räddningstjänst 

Kommunala räddningsinsatser inleds oftast med att en hjälpsökande kontaktar SOS 
Alarm via telefon på nödnummer 112.  Telefonoperatören vid SOS Alarm utför i 
normalfallet hela intervjun med individen. För att spara tid kan ytterligare en operatör 
kopplas in för att larma ut resurser under tiden som intervjun pågår. SOS Alarm agerar 
utifrån uppdrag av räddningstjänsten. I storstadsregioner har normalt sett den 
kommunala räddningstjänsten egna räddningscentraler som leder räddningsinsatserna.  
SOS Alarm kan koppla in räddningscentralen i intervjun med den hjälpsökande. 
Räddningscentralens uppgift är normalt att leda den kommunala räddningstjänstens 
resurser i regionen, centralen är oftast bemannad med ledningsoperatörer samt ett 
befäl. En annan vanlig larmväg är automatiska brandlarm som är direkt kopplade till SOS 
Alarm eller räddningscentralen. (SOS Alarm AB, 2010),(Hasslevall 2008) 

2.6 Generalisering av kartor 

Kartor tar upp stora mängder data och för att underlätta arbetet med datan görs en 
generalisering, vilket innebär att man förlorar delar av informationen. Ett exempel på 
det är förenkling, se figur 7. (Wellving A. 2001) 
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Figur 7. Linjen kan förenklas för att spara data. 

Förenkling sparar data genom att reducera antalet punkter på linjen.  
Douglas Peuckers algoritm är en metod som bygger på att de brytningspunkterna som 
främst liknar originallinjen sparas. I Figur 8 visas stegvis hur det går till, steg 1 visar 
original datan. För att sedan förenkla dras en linje mellan start och slutpunkt och den 
punkten som avskiljer sig mest utifrån den nya linjen blir ny slutpunkt, steg 2. Processen 
upprepas med den nya slutpunkten steg 3. I steg 4 har slutpunkten flyttats närmare 
startpunkten. Den gröna linjen visar gränsen för hur mycket linjen måste avvika för att 
slutpunkten ska flyttas, i steg 4 håller sig originallinjen innanför det accepterade 
avståndet från den röda linjen vilket innebär att förenklingen går igenom. Avståndet för 
denna gräns avgör hur mycket data som kan sparas. När förenklingen blir av flyttas 
startpunkten fram till föregående slutpunkt, se figur 8 steg 5 och processen börjar om, 
detta upprepas tills hela linjen är förenklad. (Zeiler M. 2001.) 

 

Figur 8. Douglas Peuckers algoritm uppdelad i steg. 

2.7 ArcGIS 

ArcGIS är en mjukvaruprodukt från företaget ESRI:s (Environmental Systems Research 
Institute). GIS betyder geografiskt informationssystem och är ett datorbaserat system 
för att samla in, hantera, analysera och presentera olika former av geografisk 
information och data. Informationssystemet består typiskt av programvara, maskinvara, 
databaser och användare. Databaserna kan innehålla information såsom digitala kartor, 
olycksstatistik, befolkningsregister etc. (Wellving A. 2001) 

2.7.1 ArcMap 

ArcMap är den centrala applikationen i ESRI:s (Environmental Systems Research 
Institute) programvara ArcGIS. Med hjälp av ArcMap kan man bland annat analysera 
data, designa layouter och märka ut specifika kartelement med färger och symboler. 
ArcGIS möjliggör alltså databehandling i ett Geografiskt informationssystem (GIS). 
(Environmental system research institute, Ref 1, 2010)  
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Figur 9. Exempelbild ArcMap. Riskanalysapplikation över Händelö industriområde i 
Norrköping. 

2.7.2 Network Analyst 

Network Analyst är ett verktyg i ArcGIS som används i samband med ArcMap för att 
analysera nätverksbaserade problem i rummet. Med detta menas exempelvis 
körtidsanalyser, punkt-till-punkt ruttning, Service ytor eller optimala rutter. Med 
Network Analyst går det lösa problem som multimodala nätverk och dynamiska 
modeller. (Environmental system research institute, Ref 3, 2010) 

ArcGIS (och i förlängningen Network Analyst) arbetar med två typer av nätverk. 
Geometriska nätverk samt Nätverksdata sets. Det sistnämnda är det som används vid 
beräkningar i den typ av nätverk som detta arbete handlar om, dvs. ett multimodalt 
nätverk av olika vägtyper och transportmedel, ett s.k. transportnätverk. 

 

 

Figur 10. Multimodalt nätverk där de olika vägelementen (färgade) kan motsvara t.ex. 
en tågräls, en landsväg eller en flerfilig motorväg med hög hastighet. (ArcGIS Resource 
Center) 
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För att utföra beräkningar i ett sådant nätverk arbetar Network Analyst utefter den 
välkända Dijkstras-metoden som beskrivits ytterligare i kapitel 2.8. 

Network Analyst är mycket användbart när man vill ta reda på den kortaste sträckan 
från punkt A till punkt B både gällande avstånd och tid. Det går också ta fram den 
individuella tidskostnaden för enstaka stopp, samt köranvisningar och bästa körordning 
(Environmental system research institute, Ref 2, 2010). Eller som i detta fall beräkna 
vilka punkter som befinner sig inom en bestämd tidsenhet från en facilitet (dvs. en 
brandstation), såkallade serviceområden. Med hjälp av informationen från Network 
Analyst är det sedan möjligt att i ArcMap skapa polygonkartor som visar vilka områden 
som ligger på vilket avstånd från en brandstation. (Esri Inc, 2010)  

2.8 Nätverk  

Ett nätverk är uppbyggt av noder och bågar. Exempelvis i ett vägnätverk motsvaras 
noder av korsningar och andra anslutningspunkter till vägnätet och bågar motsvaras på 
samma sätt av vägsträckor, tågräls etc. En brandstation är en form av anslutningspunkt i 
vägnätet och blir alltså en nod. Nätverksproblem är ett problem som ska lösas med 
underliggande nätverkstruktur. Med flödesproblem menas att ett flöde ska skickas från 
en nod till en annan.  Ett exempel på detta kan vara en brandstation som vill skicka en 
brandbil till ett brinnande hus. Brandstationen är då startnoden som har en flödesstyrka 
på 20 vilket i det här fallet motsvarar minuter, slutnoden är det brinnande huset. Varje 
vägsträcka är en båge som har en tidskostnad. Det finns oftast både undre och övre 
kapacitetsbegränsningar på bågarna. Det kan t.ex. vara på motorvägar där långsamma 
fordon inte får köra eller broar som har en maxkapacitet. (Lundgren J., et al., 2008) 

2.8.1 Billigaste väg-problem 

För att enklast hitta den billigaste vägen mellan två noder i ett nätverk underlättar det 
om vi gör vissa antaganden. 

1. Endast riktade bågar förekommer. 

2. Nod nt (slutnoden, t.ex. en olycksplats) är uppnåelig från nod ns.(Startnoden, 
t.ex. en brandstation). 

3. Inga cykler med negativ kostnad förekommer.  

Endast riktade bågar innebär att ett flöde på bågen bara kan gå i en riktning, om det i 
verkligheten är oriktat flöde går det bra att lägga till en båge i motsatt riktning så att det 
finns bågar i båda riktningarna, där bågarna har samma kostnad. Nod nt är uppnåelig 
från nod ns det innebär att det finns bågar med rätt riktning mellan nod nt och nod ns. 
Inga cykler med negativ kostnad får förekomma p.g.a. att det kan orsaka en loop-effekt 
där det blir lönsamt att åka runt i en cirkel mellan ett fåtal noder och på det viset få en 
orealistisk vinst.  

Bellmans ekvation formulerar ett optimalitetsvilkor för billigaste väg-problem. I nätverk 
där n (n är ett godtyckligt tal) noder förekommer kan ekvationen formuleras enligt 
nedan. 
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I nätverket betecknas bågmängden med B, kostnaden på båge (i,j), dvs. bågen mellan 
nod i och nod j betecknas med cij och den billigaste vägen från ns till nj betecknas med yi. 
Det finns flera olika algoritmer som bygger på principer från Bellmans ekvation, 
beroende på vad som söks i nätverket. För att hitta billigaste vägen mellan alla par av 
noder i ett nätverk kan man använda Floyd-Warshall’s algoritm. (Lundgren J. Et al 2008) 

2.8.1.1 Beskrivning av algoritm för billigaste väg-problemet  

Denna algoritm bestämmer en billigaste väg från nod ns. till nod nt där N är nodmängden 
och B är bågmängden. Detta är också den algoritm som ArcMap arbetar med. Nedan 
redovisas lösningsgången stegvis. 

Steg 0 

 Dela upp nodmängden i mängden A = {avsökta noder} = Ø och D = {ej avsökta noder} = 
N. Nod ns märks med (ps, ys) = (föregångare, nodpris) = (-, 0), vilket innebär att det 
saknas föregångare och nodpris ys = 0, de övriga noderna får initialt nodpris yj = ∞.  

Steg 1 

Identifiera i   D den nod med lägst nodpris: yi      
    yk. Det vill säga, identifiera den nod 

med lägst nodpris i de ännu ej genomsökta noderna. 

Steg 2  

 Det andra steget blir att avsöka nod ni, det vill säga undersök alla bågar i bågmängden, 
(i,j)   B utgående från nod ni . Om nodpriset för nod ni adderat med bågpriset cij mellan 
nod ni och nod nj är mindre än nodpriset för nod nj  det vill säga (yi + cij) < yj  så har en ny 
billigaste väg hittats mellan nod ns. till nod nj via nod ni. Nod nj märks med 
(pj, yj) = (i, yi + cij).  
(*) I händelse av att nod nj   A ⟹ flyttas nod nj från A över till mängden D.  

Steg 3 

Flytta nod ni från mängden D till mängden A. 

Steg 4 

 Avbryt algoritmen om alla noder är genomsökta, A = N annars startar processen om från 
steg ett. (Lundgren J. et al. 2008)   

Med denna metod definieras även ett billigaste väg-träd från nod ns till alla andra noder 
i nätverket. (Lundgren J. et al. 2008)   

 För att algoritmen skall kallas Dijkstras algoritm krävs det att det i nätverket bara finns 
icke-negativa bågkostnader (cij ≥ 0), då aktiveras aldrig rad (*) ovan. Om negativa 
bågkostnader finns, aktiveras rad (*) och algoritmen kallas istället för Fords algoritm.   

Dijkstras algoritm används alltså för att finna den billigaste vägen från en given nod till 
alla andra noder. För att istället hitta billigaste vägen mellan alla par av noder i ett 
nätverk finns det Floyd-Warshalls algoritm. (Lundgren J. et al. 2008)   

2.8.2 Billigaste väg - alla till alla 

Vid stora nätverksproblem där antalet bågar är väldigt stort i förhållande till antalet 
noder kan det vara smidigare att använda Floyd-Warshalls algoritm. Hade problemet 
lösts på annat sätt än i ArcMap exempelvis i någon optimeringsapplikation hade Floyd-
Warshalls algoritm kanske varit att föredra i detta fall. 
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Principen bygger på att om möjligt bara direkta bågar används mellan bågpar. Efter det 
omprövas vägen genom att gå via nod 1 för att se om någon bättre väg går att finna. 
Uppstår en förbättring undersöks möjligheterna att sedan gå förbi nod 2, osv. Denna 
process fortsätter tills alla noder har gåtts igenom och den billigaste vägen funnen då 
alla noder har testats.  

För att arbeta med denna algoritm krävs det två matriser (|N| x |N|). Kostnaderna för 
den billigaste vägen i aktuell iteration anges i matris D, där den billigaste vägen mellan 
nod i och j anges med elementet dij. P är matrisen som innehåller elementet pij som 
anger den föregående nod j i den billigaste vägen mellan nod i och j nod. När den sista 
iterationen är gjord innehåller matris D och P information om den billigaste vägen 
mellan varje nod par samt information om föregångare som använts för att hitta de 
billigaste vägarna.  

I iteration k beräknas de billigaste vägarna från nod 1,….,k då är kostnaden för den 
billigaste vägen, 1,…,k-1 känd. Ingår k i den billigaste vägen mellan nod i och nod j 
uppdateras kostnaden dij = dik + dkj. Nedan följer en stegvis förklaring av Floyd-Warshalls 
algoritm. (Lundgren J. et al. 2008)   

Steg 0 

För alla noder i   N sätts dij till 0.  
Finns båge (i,j) sätts dij = cij och pij =i och om båge (i,j) inte finns sätts dij = (oändligheten) 
och k := 1. (Lundgren J. et al. 2008)   

Steg 1 

Undersök för varje nodpar om dik + dkj < dij. Om detta stämmer har en biligare väg via 
nod k funnits, då sätts också dij = dik + dkj och pij = pkj. (Lundgren J. et al. 2008)   

Steg 2 

Avbryt om k =|N|, annars fortsätter uträkningarna med k:= k + 1 och börjar om från 
första steget. (Lundgren J. et al. 2008)   

om dij = ∞ i första steget saknas lösning och det finns ingen väg mellan nod i och nod j. 
(Lundgren J. et al. 2008)   
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3 Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel kommer en presentation av RTÖG och hur RTÖG styrs och är organiserat 
samt vilka resurser RTÖG har till sitt förfogande att presenteras.  

3.1 Räddningstjänsten Östra Götaland 

Vid årsskiftet 2009-2010 slogs Räddningstjänsten Linköping och Norrköpings 
brandförsvar samman till kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. 
RTÖG:s samhällsuppdrag är inte bara att rycka ut på larm vid olyckor och extraordinära 
händelser, utan mycket av deras arbete går ut på förebyggande åtgärder. Till exempel 
genom att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor tillsammans med kommuner, 
myndigheter och organisationer. Målet är att minimera antalet tillbud och olyckor. Det 
är viktigt att arbeta på individnivå för att stärka människors egenförmåga att stoppa och 
förhindra olyckor. En del av den verksamheten är att åka ut till skolor och informera 
barn och ungdomar om hur de ska bete sig vid brand. Under 2009 gjorde RTÖG totalt 
sett 3312 insatser. (Räddningstjänsten Östra Götaland, Ref 5, Ref 6, 2010) 

 

2009 RTÖG insatsstatistik   

Räddningstjänsten 
Linköping 

Norrköpings 
brandförsvar 

Brand i byggnad  125 173 

Brand ej i byggnad  108 187 

Automatlarm, ej brand  770 601 

Trafikolycka  181 228 

Utsläpp av farligt ämne  37 19 

Drunkning/ tillbud  3 7 

Vattenskada  9 8 

Övriga uppdrag 290 566 

Totalt  1523 1789 
 

Övriga uppdrag är allt ifrån dörröppningar till akut sjukvårdslarm. (Räddningstjänsten 
Östra Götaland, Ref 4, 2010) 

 

3.1.1 RTÖG:s organisation 

RTÖG:s verksamhet styrs av medlemskommunerna. Varje kommun har tre politiskt valda 
ledamöter i direktionen. RTÖG arbetar i processer vilket kan ses på deras processtruktur 
inom organisationen, figur 11 visar enligt vilka processer RTÖG arbetar efter. De 
processer som berör denna rapport är huvudprocesser 1 och 5 samt stödprocess 1, 2 
och 3. Alla fem handlar om planering av insatser utifrån vilka resurser som finns 
tillgängliga. Hålla ihop och samordna kommuners och externa aktörers 
olycksförebyggande verksamhet, förberedande insatsledning, larmplanering, 
räddningschef, krisledning och stab. Stödprocesserna omfattar riskanalyser, nuvarande 
materiel, personal, teknik samt drift. (Räddningstjänsten Östra Götaland, Ref 3, 2010) 
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Figur 11. Processer RTÖG arbetar efter. (Räddningstjänsten Östra Götaland, Ref 7, 2010) 

I skrivande stund är det 266 personer som ingår i RTÖG:s utryckningspersonal, 138 
heltidsbrandmän samt 128 deltidsanställda brandmän. I beredskap är det ständigt 30 st. 
heltidsbrandmän och lite mer än 30 st. deltidsbrandmän som kan rycka in. 
(Räddningstjänsten Östra Götaland, Ref 1, 2010) 

Författarna har ingen vetskap om huruvida det sedan tidigare finns bestämmelser för 
vilken station som skall agera som andra insatsstation. 

3.2 Brandstationer 

I dagsläget finns 12 st. stationer 4 heltids- och 8 deltidstationer inom berört område. 
Koordinaterna för dessa har använts för att få en exakt placering i den kartapplikation 
som visar slutresultatet. Kapaciteten varierar mellan stationerna och nedan redovisas 
specifika fakta för de enskilda stationerna. (Räddningstjänsten Östra Götaland, Ref 1, 
2010) 

3.2.1 Heltidsstationer 
Station Lambohov 

Grundbemanning: 1 räddningschef i beredskap (RCB), 2 insatsledare, 1 styrkeledare 

samt 5 brandmän. 

Släckbilar: 2st. 

Station Linköping Centrum 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 6 brandmän. 

Släckbilar: 2st. 
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Station Norrköping Centrum 

Grundbemanning: 1 brandingenjör, 2 insatsledare, 1 styrkeledare samt 5 brandmän. 

Släckbilar: 2st. 

Station Norrköping Norr 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 4 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Av enkelhetsskäl anges här endast antal släckbilar. De fyra heltidsstationer som analysen 
omfattar förfogar även över andra fordon såsom höghöjdsbilar, terrängbilar, 
bandvagnar, befälsbilar samt båtar. 

3.2.2 Deltidsstationer 
Station Gistad 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 2 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Station Ljungsbro 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 4 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Station Vikingstad 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 2 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Station Bestorp 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 2 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Station Krokek 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 4 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Station Östra Husby 

Uppgift saknas 

Station Skärblacka 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 7 brandmän. 

Släckbilar: 2st. 

Station Ulrika 

Grundbemanning: 1 styrkeledare samt 2 brandmän. 

Släckbilar: 1st. 

Även deltidsstationerna har i någon grad andra fordon att tillgå, då främst de större 

stationerna såsom Ljungsbro och Skärblacka. Oftast handlar det om terrängbilar eller 

någon form av transportfordon. 
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4 GIS-Modell  

Network Analyst använder en beräkningsmodell baserad på Dijktstras algoritm (beskrivs 
närmare i kap. 2.8) som beräkna de olika stationernas serviceområden. Enkelt förklarat 
fungerar Dijktras genom att samtliga stationer sätts ut på kommunernas vägnät och 
Dijktras beräknar hur långt varje stations enhet kan ta sig från stationen på alla möjliga 
vägar inom den utsatta tiden. Detta innebär att vägnätet måste ha data på vilka 
hastigheter som gäller på alla sträckor. Resultatet struktureras i tre olika karttyper, den 
första karttypen visar det maximala serviceområdet och den andra karttypen beskriver 
det rekommenderade serviceområdet. Den tredje karttypen beskriver hur 
rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 min.    

Författarna valde att arbeta med GIS då resultatet ges som en enkel grafisk bild som är 
lätt att förstå även om man inte är insatt i optimeringsmodeller sedan tidigare. 

4.1 Vägnät  

Det är två vägnätsdatafiler som har använts, en för Linköpings kommun och en för 
Norrköpings kommun. Figur 12 visar de två kommunernas sammanfogade vägnätverk 
och figur 13 visar en topografisk karta över samma område som datan. I Linköpings 
kommuns vägnät saknades hastighetsparametrar på vägsträckorna. De var istället 
utmärkta med vägtyp, t.ex. landsortsväg, motorväg etc. Då ArcMap inte medger olika 
hastigheter på ett och samma vägelement (dvs. ett Linjesegment i ArcMap) så är 
rapporten avgränsad till följande hastigheter på olika typer av vägelement:  

Centrumring: 50 km/h 
Genomfartsväg: 70 km/h 
Landsortsväg: 70 km/h 
Motorväg: 110 km/h 
Motorväg mittlinje: 110 km/h 
Planerad vägmitt: 50 km/h 
Riksväg: 90 km/h 
Småväg: 50 km/h 
Tätortsgata: 50 km/h 
Ytterring: 70 km/h 

Dessa skattningar avser endast vägdata över Linköpings kommun, och har diskuterats 
med handledare. Då RTÖG heller inte hade några invändningar mot skattningarna kan 
de anses rimliga. Hastigheterna på vägelementen i Norrköpings kommun fanns redan i 
ursprungsdatan. Exempelvis så består Europaväg 4 (E4) i nätverket till stora delar av ett 
enda linjesegment och kan således inte ha olika hastighet på olika delar av sträckan. 
Figur 12 visar vägnätet och figur 13 visar en topografisk bild över kommunerna. 

Med ytterligare tid och information hade man givetvis kunnat ge samtliga väglänkar dess 
exakta hastigheter (och då även inkluderat accelerations samt inbromsninghastigheter) 
men då detta arbete hade behövt göras för hand var det allt för tidskrävande för att 
författarna skulle kunna ta sig an detta. Ett enkelt sätt att simulera en köbildning eller en 
olycka som påverkar framkomligheten skulle dock kunna vara att sänka hastigheten på 
exempelvis Europaväg 4. 
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Figur 12. Linköpings och Norrköpings kommuns vägnät, de svarta linjerna motsvarar 
vägelement och de röda är kommungränser. 

 

Figur 13. Topografisk karta övar Linköpings och Norrköpings kommun. 

Norrköpings vägnät tillhandahölls som färdiga shapefiler (ArcMaps filsystem) medan 
Linköpings vägnät var i form av en databas. 
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Dessa innehöll varierande information. Som nämnts tidigare fick författarna först 
definiera hastigheterna för Linköpings kommun för att få enhetlig data för de båda 
kommunerna. 

För att sammanfoga dessa till ett och samma vägnät (en enhetlig shapefil) så 
konverterades först databasen för Linköping till shapefiler i ArcMap. De båda 
kommunernas shapefiler tilldelades koordinatsystemet RT90 (Rikets triangelnät 90) som 
är det allmänna koordinatsystem svenska kartor baseras på. Sedan användes merge-
funktionen i tillägget Spatial Analyst för att sammanfoga de två vägnäten till ett 
enhetligt vägnät. I detta skede tappade vägnätet 5 meter i noggrannhet då det skiljde 
lite på koordinaterna mellan Linköpings och Norrköpings vägnät. Sammanfogningen 
behövde göras för att Nätverksanalysen skulle kunna ”arbeta över kommungränserna”.  

 

Figur 14. Demonstration av hur merge-funktionen i Spatial Analyst fungerar. (Esri Inc 
(2010) 

4.2 Anspänningstid  

De anspänningstider som används i analysen är för heltidsstationer 90 sekunder och för 
deltidsstationer 300 sekunder. Med anspänningstid menas tiden från det att ett larm 
inkommer till dess att räddningstjänstens resurser lämnar den aktuella brandstationen.  

4.3 Täckning 

I figur 15 redovisas en nulägesbeskrivning av täckningskapaciteten hos RTÖG vid olika 
tidsintervall. Det röda området är den area kring heltidsstationerna som täcks upp inom 
5 minuter från att larm inkommer (anspänningstid medräknad).  Då deltidsstationerna 
har en anspänningstid på fem minuter saknar dessa helt ett rött område. På samma sätt 
visar de blå och gröna fälten 10 respektive 20 minuter efter larm, anspänningstid 
inräknad (dvs. effektiv körtid 8,5/18,5 min för heltid samt 5/15 min för deltid). 

Denna färgkodning kommer av enkelhetsskäl att gälla i hela rapporten med undantag för 
de kartor som visar serviceområden då en brandstation är på utryckning. Varje färgat 
fält motsvarar en enhetlig polygon. Figur 17 visar ett exempel på Norrköpings centrums 
brandstations maximala täckningsområde och består alltså av 3 polygoner samt ett 
vägskikt. 
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Figur 15. Norrköpings Centrums brandstations serviceområde. 

För att en yta i systemet ska bli färglagd krävs det att hela ytan är helt innesluten av 
vägelement som går att nå inom utsatt tid 20 min. På de två inre områdena (röd och blå) 
sker en viss generalisering av polygonerna då de ”överlappar” med 20-minutersområdet 
(hela 5- och 10 minutersområdet täcks ju även in av 20 minutersområdet) vilket göra att 
områdena inte följer vägnätet lika exakt som det gröna området.  

4.3.1 Deltidsstationer 

Figur 16 visar ett utdrag ur analysen, där Norrköping med omnejd visas. 
Brandstationerna symboliseras här av vita punkter. Det röda området är den ”omkrets” 
kring brandstationerna i Norrköping som täcks upp inom 5 minuter från att larm 
inkommer (anspänningstid medräknad). Då deltidstationerna Skärblacka och Krokek har 
en anspänningstid på fem minuter saknar dessa helt ett rött område. På samma sätt 
visar de blåa och gröna fälten 10 respektive 20 minuter efter larm, anspänningstid 
inräknad (dvs. effektiv körtid 8,5/18,5 min för heltid samt 5/15 min för deltid). 
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Figur 16. Norrköpingskommun.  

Att vissa områden inte ”fylls” av färg i utkanterna av det analyserade området 
(exempelvis i gränslandet mot Söderköpings och Finspångs kommun) beror på att 
endast ytor som helt omsluts av en polygon ”fylls” av färg. Detta beror på att författarna 
använt sig av en marginal på fem meter mellan två närliggande vägelements 
centrumpunkter. Vägar som ligger närmare varandra än fem meter slås alltså ihop 
medan övriga vägar lämnats orörda. Noggrannheten är därför mycket hög i det 
avseendet.  Detta utfördes för att vattendrag skulle utelämnas då det inte är relevant för 
resultatet och endast skapar otydlighet (hade marginalen varit t.ex. 20 meter istället så 
hade vissa vägar nära vatten i ArcGIS uppfattats som en väg istället för de ”förgreningar” 
ut i vattnet som man nu kan se). 

Analysen har tagit hänsyn till anspänningstiden, vilket får till följd att en deltidsstation 
inte hinner täcka ett lika stort område inom exempelvis 20 minuter som den hade gjort 
om stationen varit heltidsbemannad. 

4.4 Beskrivning av kartor 

Med hjälp av ArcGIS har tre st. typer av kartor tagits fram. Den första karttypen 
maximalt serviceområde, finns i bilaga 1, och visar hur stort området som en enstaka 
brandstation kan täcka upp helt själv, utan att ta hänsyn till hur grannstationernas 
områden är utformade.  Maximala serviceområdet har tagits fram för att författarna ska 
kunna svara på den andra frågeställningen, ”Om primärstationen vid ett larm är 
upptagen, vilken stations resurs bör då åka på larmet? D.v.s., vilken station är andra 
insatsstation?”. Maximalt serviceområde visas i tre intervall, De röda zonerna är 
områden som kan nås inom 5 minuter, det blåa zonerna är områden som kan nås inom 
10 minuter och de gröna zonerna visar områden som kan nås inom 20 minuter. 
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Den andra karttypen visar det rekommenderade serviceområdet, och återfinns i bilaga 
2, vilket visar den station som snabbast kan vara på plats inom ett område och därmed 
svarar på den första frågeställningen ”Hur ser serviceområdet ut för de olika 
brandstationerna, samt hur väl täcker samtliga stationer tillsammans in de två 
kommunernas område?”.  Bilagan visar också hur det rekommenderade serviceområdet 
angränsar med andra stationers områden. 

Den tredje karttypen visar hur det rekommenderade serviceområdet för stationen man 
tittar på kan täckas upp av andra brandstationer inom 20 minuter och återfinns i bilaga 
3. Som svar på den andra frågeställningen ”Om primärstationen vid ett larm är 
upptagen, vilken stations resurs kan då åka på larmet? D.v.s. vilken station är andra 
insatsstation?”. I bilaga 3 så är det karttyp 1 som kommenteras i rapporten. 

4.5 Svagheter i GIS-modellen 

Svagheter i vägnätet: Norrköpings vägnät visar en anslutning mellan Vikbolandet och 
Kolmården som en bro över Bråviken med en hastighetsbegränsning på 70 km/h, i själva 
verket är det en färjeanslutning som har en överfartstid på 6 minuter. Detta gör att 
resultatet blir orealistiskt när denna vägsträcka används i ett serviceområde. 

Generaliseringen av Linköpings vägnät bidrar till en felmarginal i hastigheten. T.ex. när 
hastigheten sänks innan en korsning eller en landsväg som går genom en tätort där 
hastigheten sänks från 70 km/h till 50 km/h. På vissa vägsträckor höjs också hastigheten 
t.ex. en landsväg kan ha hastighetsbegränsningen 80 km/h på vissa vägsträckor, samt 
motorväg kan också ha 120 km/h som hastighetsbegränsning. Detta gör att olikheterna 
kompenseras åt båda håll vilket minskar felmarginalen.  (Trafikverket, 2011)   

Det är flera faktorer som påverkar framkomligheten på vägnätet men de är inte med i 
beräkningsmodellen p.g.a. des komplexitet. Några exempel är trafik, väglag, väder, tid 
på dygnet etc. Om dessa faktorer skulle tas med hade författarna varit tvungna att 
bygga en simuleringsmodell. Nu har en generalisering gjorts så att utryckningsfordonen 
alltid håller den rådande hastigheten. 

När de två vägskikten sammanfogades till ett vägskikt sänktes noggrannheten på 
vägnätet med fem meter för att alla vägar skulle sammanfogas. Detta gjordes p.g.a. att 
vissa vägar hade något skiljda koordinater i Linköpings respektive Norrköpings vägnät.  
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5 Analys 

5.1 Andra station på plats 

I händelse av att primärstationens resurser är upptagna av ett annat larm är det 
intressant att se vilken ytterligare station som skall åka på ett larm i en annan stations 
närområde. Detta kallas i rapporten för andra station på plats. Med hjälp av Network 
Analyst kommer därför alternativa scenarion att tas fram där primärstationen inte är 
tillgänglig för att kunna visa på hur täckningen inom denna stations område påverkas.  

5.2  Gränsområden stationer 

Om ett larm inkommer i ett område som täcks av två stationer så kan en gräns avgöra 
vilken station som skall åka på ett larm, detta kommer att åskådliggöras med hjälp av 
Network Analyst och kan fungera som ett stöd i beslutsfattande om vilken station (två 
eller flera) som bör rycka ut på ett specifikt larm. Exempelvis så skulle deltidsstation 
Skärblacka eventuellt kunna ta sig fram snabbare till ett larm inom Linköpings kommun 
än närmaste ”Linköpingsstation”, Gistad.   

5.3 Heltidsstationer 

5.3.1 Station Lambohov 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
5 minuters området för Station Lambohov är inte stort, det täcker in delar av Valla och 
hela Lambohov. Stationen täcker in stora delar av Linköping inom 10 minuter, förutom 
delar av Tallboda och Hjulsbro. 20 minuters området täcker in två orter med egna 
brandstationer, Ljungsbro och Vikingstad. 

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Området för Station Lambohov blir avlångt från norr till söder. Bilaga 2 visar att Station 
Lambohov angränsar till Station Ljungsbro i norr, Station Bestorp i söder, Station 
Vikingstad i väst och Station Linköping Centrum område i öst.  

 
Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Hela Station Lambohovs område täcks upp av andra stationer, framför allt Station 
Linköping Centrum. Station Ljungsbro täcker de norra delarna av området tillsammans 
med Station Vikingstad. Station Bestorp täcker en ytterst liten del av området i söder.  

5.3.2 Station Linköping Centrum 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
5 minuters området täcker in stora delar av centrala Linköping, områden såsom Ryd, 
Skäggetorp, Tornby, Tallboda, Ramshäll, Råberga och stora delar av Valla.  Stationen kan 
nå hela tätorten Linköping inom 10 minuter. 20 minuters området täcker in tre orter 
med egna brandstationer Vikingstad, Ljungsbro och Gistad. 

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar mot Station Ljungsbro i norr, Station 
Lambohov i väst, Gistad i öst och Station Bestorp i söder. 
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Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Det är ytterst små delar av Station Linköping Centrum område som inte täcks upp av 
andra närliggande stationer. De ena området som inte täcks är ett litet område nära 
Grytudden vid Roxen och de andra områdena ligger vid kommungränsen mot 
Valdemarsvik kommun. Det vita området nere i sydöstra delen täcks till stor del in av 
Station Lambohov.  

5.3.3 Station Norrköping Centrum 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
5 minuters området täcker in hela centrala Norrköping innanför promenaderna, stora 
delar av Haga, Ektorp och Ljura. 10 minuters området täcker inte hela tätorten 
Norrköping, men också Ljunga, delar av Jursla och Åby. 20 minuters området sträcker sig 
över fyra orter med egna brandstationer Skärblacka, Krokek, Gistad och Östra Husby. 

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Norrköping Norra i norr, Station 
Skärblacka i öster och Station Gistad i sydost. I väster angränsar stationsområdet med 
Station Östra Husby.   

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Hela Station Norrköping Centrum kan täckas upp av andra brandstationer inom 20 
minuter. Station Norrköping Norra kan själv täcka upp hela Station Norrköping Centrums 
serviceområde.   

5.3.4 Station Norrköping Norra 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
5 minuters området täcker in hela Ingelsta, stora delar av Haga och Butängen. 10 
minuters området täcker inte hela tätorten Norrköping utan missar delar ute i Lindö, och 
Navestad.  Jursla och Åby täcks in inom tio minuters området. Delar av Svärtinge och 
Graversfors täcks in inom 10 minuters området. 20 minuters området når inte riktigt 
hela vägen norr ut till kommungränsen. Svärtinge, Krokek och Skärblacka täcks in av 20 
minuters området.   

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Norrköping Centrum i söder och 
med Station Krokek i nordost.   

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Station Norrköping Norras rekommenderade serviceområde täcks till stor del upp av 
Station Norrköping Centrum men också Station Krokek. Norra delen av området kan inte 
täckas upp av någon annan station.  

5.4 Deltidsstationer 

5.4.1 Bestorp 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Bestorp, delar av brokind täcks också in. 20 
minuters området sträcker sig i nord väst upp till Skeda udde samt rakt norr ut till 
ytterkanten av Linköping. Söder ut sträcker sig området till kommungränsen. 
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Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Lambohov i nord väst och Station 
Linköping Centrum rakt norrut.   

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Bestorp rekommenderade serviceområde kan inte täckas upp av andra 
stationer inom 20 minuter. Linköpings två heltidsstationer har störst möjlighet att täcka 
upp området. Station Lambohov visas med röd färg och Station Linköping centrum visas 
med blå färg.  

5.4.2 Station Gistad 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Gistad men också den sydvästra delen av 
Norsholm. 20 minuters området sträcker sig i nordöst upp till centrala Norrköping, i 
nordlig riktning till centrala Skärblacka och i ostlig riktning till centrala Linköping.  

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Linköping Centrum i östlig 
riktning, Station Skärblacka i nordlig riktning och Station Norrköping Centrum i nord 
östlig riktning.   

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Gistad rekommenderade serviceområde kan inte täckas upp i den sydöstra 
delen av andra stationer inom 20 minuter. I övrigt har serviceområdet god täckning av 
andra Stationer. Station Linköpings Centrum och Station Skärblacka visas med grön färg. 
Station Lambohov visas med gul färg, Station Norrköping Centrum visas med röd färg 
och Station Norrköping Norr visas med blå färg. Det är framför allt Linköping och 
Norrköpings centralstationer som har största möjlighet att täcka upp serviceområdet. 

5.4.3 Station Krokek 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Krokek samt Strömsfors. 20 minuters 
området når från Motala ström i Norrköping i västlig riktning nästan hela vägen fram till 
Kvarsebo. Detta gör att Kvarsebo inte kan täckas in inom 20 minuter området.   

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Norrköping Norr i östlig riktning. 
Enligt bilden angränsar Station Krokek med Station Östra Husby i östlig riktning. 
Anledningen till detta är att färjelänken mellan Skensen och Säter i det vägnätet som 
använts vid beräkningarna har antagits vara en landsväg med hastighetsbegränsning 70 
km/h.  

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Krokeks rekommenderade serviceområde kan inte täckas upp i östlig riktning. 
Station Norrköpings Norr (på bild grön färg) har störst möjlighet att täcka upp station 
Krokeks område men Station Norrköping Centrum(på bild röd färg) har också stor 
möjlighet att utföra insatser inom området.  
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5.4.4 Station Ljungsbro 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Ljungsbro. 20 minuters området når ner till 
centrala Linköping dock saknas det täckning i norra delen av Linköpings kommunen.  

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Vikingstad i syd öst, Station 
Lambohov i söder, Station Linköping centrum i sydväst och Station Skärblacka i öst. 

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Station Ljungsbros rekommenderade serviceområde kan inte täckas upp i nordlig 
riktning. Den södra delen av området har bra täckning av Station Linköping centrum (röd 
färg på bilden), Station Lambohov (blå färg) och Station Vikingstad (grön färg). 

5.4.5 Station Skärblack 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Skärblacka. 20 minuters området når ner till 
Gistad i syd samt Norrköping i öster. Dock så saknas det täckning i de västra delarna av 
Norrköpings kommunen.  

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Ljungsbro i väst, Station Gistad i 
söder och Station Norrköping Centrum i väst. 

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Skärblackas rekommenderade serviceområde kan mycket dåligt täckas upp av 
andra stationer. Tätorten Skärblacka kan täckas upp av Station Norrköping centrum(blå 
färg), delar av tätorten kan täckas upp av Station Norrköping norr (grön färg) och Station 
Gistad (röd färg). Den västra delen har en obetydligt liten täckning av Station Ljungsbro 
(grön färg).  

5.4.6 Station Ulrika 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Ulrika. 20 minuters området når upp till 
Haraldsbo i norr och ner till kommungränsen i syd, sydväst och sydost.  

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar enbart på en vägsträcka med Station 
Lambohov i nordlig riktning. 

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Ulrika rekommenderade serviceområde kan mycket dåligt täckas upp av andra 
stationer.  Station Lambohov (blå färg) och Station Vikingstad (grön färg) kan täcka upp 
en obetydligt liten del av den norra delen av serviceområdet.  

5.4.7 Station Vikingstad 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Vikingstad. 20 minuters området når upp 
till ytterkanten av Ljungsbro i norr och ner till Nykil i syd, Linköping öster ut och 
kommungränsen åt väster.  
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Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Ljungsbro i norr och Station 
Lambohov i öster. I bilaga 3 blir det en spik längst med väg E4 från Station Lambohovs 
område.  

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Stations Vikingstad rekommenderade serviceområde kan till stor del täckas upp av både 
Station Lambohov (blå färg) och Station Linköping Centrum (röd färg). Norra delarna av 
serviceområdet kan också täckas upp av Station Ljungsbro (grön färg). Det är ett litet 
område i södra delen av serviceområdet som inte kan täckas upp av någon annan 
station. 

5.4.8 Station Östra Husby 

Maximala serviceområden (Bilaga 1). 
10 minuters området täcker in hela tätorten Östra Husby. 20 minuters området sträcker 
sig till ytterkanten av Smedby i Norrköping i väst. Österut går det inte att nå Arkösund 
inom 20 minuter.  Syd och norr avgränsas av Slätbaken respektive Bråviken. På bilden 
ser det ut som att stationen kan nå över Bråviken tack vare den felande färjelänken.  

Det rekommenderade området (Bilaga 2). 
Det rekommenderade området angränsar med Station Norrköping centrum i väst och 
ingen annan station i någon riktning.  

Hur rekommenderat serviceområde kan täcks upp av andra brandstationer inom 20 
min (Bilaga 3). 
Det rekommenderade serviceområdet kan bara till viss del täckas upp i den västra delen 
av station Norrköping centrum och station Norrköping norr.  Delar av Östra Husby kan 
nås av station Norrköping centrum. 
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5.5 Nyckeltal  

RTÖG kan nå 92,75 % av vägnätet i de två kommunerna inom 20 minuter, inom 10 
minuter är siffran 42,36 % och inom 5 minuter är siffran 9,42 %. Figur 17 visar hur de 
olika stationernas serviceområde täcker upp delar av kommunernas vägnät. 
Anmärkningsvärt är att i Norrköpings kommun saknas täckning ute i Arkösund. Kvarsebo 
saknar täckning vilken inte framgår på bilden då Östra Husbys station täcker upp orten 
på grund av en felande väglänk över Bråviken som i verkligheten är en färjelänk med 
lägre hastighet där överfartstiden är 6 minuter (Färjerederiet Trafikverket, Skenäsleden).  
Detta fel upptäcktes sent i arbetet, författarna valde därför att inte korrigera detta då 
det innebar mycket merarbete i ett sent skede. De norra delarna av både Linköpings och 
Norrköpings kommun har dålig täckning. 

 

 

Figur 17. Linköping och Norrköpings samtliga brandstationer med respektive 
rekommenderade serviceområden. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer författarna att kommentera resultatet samt arbetet i sin helhet. 
Författarna kommer även att lägga fram sina egna åsikter och slutsatser.  

6.1 Vägnätet  

När det kommer till indatan har problemet med den felande färjeanslutningen bara 
påverkat två stationers serviceområden; Station Krokek och Station Östra Husby. Den 
första stationen, Station Östra Husby har fått ett större serviceområde än vad den 
egentligen ska ha. Detta gör att Kvarsebo i våra beräkningar delvis täcks upp av Östra 
Husby station, så är egentligen inte fallet p.g.a. färjelänken som nämns i kapitel 5.5. Inte 
heller station Krokeks maximala serviceområde når fram till Kvarsebo. Det andra felet 
som uppstår p.g.a. detta är att station Krokeks rekommenderade serviceområdet blir för 
litet. Detta eftersom station Östra Husbys rekommenderade serviceområde oriktigt 
avgränsar en liten del av station Krokeks rekommenderade serviceområde i öster. För 
att se hur långt station Krokeks rekommenderade serviceområde borde se ut går det att 
titta på station Krokeks maximala serviceområde. 

Generaliseringen av hastigheterna på Linköpings vägnät har givetvis en negativ inverkan 
på resultatet, då en väg kan ha olika hastigheter på olika sträckor exempelvis innan en 
rondell. Man bör dock tänka på att det är små hastighetsskillnader och oftast bara en 
kortare sträcka av den totala väglängden och att hastigheterna varierar åt båda hållen. 
Ibland med en högre hastighet och ibland med en lägre hastighet. Detta gör att dessa 
generaliseringar inte har någon större inverkan på det slutgiltiga resultatet.   

6.2 Databehandling 

Att olika faktorer som t.ex. mängden trafik varierar mycket beroende på vilken tid det är 
på dygnet har störst betydelse i de centrala delarna av de stora tätorterna, där 
framkomligheten påverkas som mest. Därför blir felmarginalen störst i 5 minuters 
zonerna i serviceområdena. Sikten har också inverkan på hastigheten och varierar 
mellan dag och natt samt årstid och nederbörd. Vid bra vägförhållanden kan hastigheten 
vara högre än den rådande hastigheten på vägen, men vid dåliga förhållanden blir 
hastigheten lägre. Därför är det ett bra genomsnittsvärde att låta modellen göra 
beräkningarna på den rådande hastigheten. I beräkningen ändras hastigheten direkt när 
vägen byter hastighet, vilket innebär att inga accelerations- eller inbromsningssträckor 
är medräknade. Denna faktor har störst inverkan i tätorterna där hastigheterna varierar 
mest, i samband med exempelvis snäva kurvor där en lägre hastighet måste hållas.  

6.3 Kartor 

I och med att en yta endast färgläggs då det är helt omringad av vägar som tillhör ett 
serviceområde blir det ibland vissa stora vita zoner. T.ex. i station Lambohovs karta i 
bilaga 3, syns ett sådant område nere i sydvästra delen. Denna vita zon täcks upp av 
station Linköping centrum.   
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6.4  Kommentarer  

Enlig LSO skall räddningsinsatsen påbörjas inom rimlig tid, det ger utrymme för egen 
tolkning av lagen. Om RTÖG:s mål är att en räddningsinsats ska påbörjas inom 20 
minuter i hela området så kan inte RTÖG till 100 % leva upp till det. Inom 20 minuter når 
man endast ut till ca 93 % av vägnätet. Minskar man till 10 respektive 5 minuter når 
RTÖG ut till ca 42,5 % respektive 9,5 %. Man bör dock notera att dessa siffror inte 
motsvarar antalet boende som kan nås inom denna tid, det bor exempelvis ca 270 000 
(Statistiska centralbyrån) personer i Norrköpings och Linköpings tätorter tillsammans 
och det är främst dessa som nås inom 5 minuter. 270 000 personer motsvarar långt mer 
än 9,5 % av befolkningen, som är ca 428 000 (Statistiska centralbyrån) i det berörda 
området. Det finns också stugor och byggnader som inte ligger i direkt anslutning med 
vägnätet. 

Responstiden har stor inverkan på hur mycket resurser som behöver sättas in i tid för att 
minska skadorna av olyckan. Kostnaden för insatsagerandet måste motsvara 
hjälpbehovet, så här måste politikerna göra en avvägning. Vilken beredskap är man villig 
att betala för vid små samhällen som ligger långt ut vid kommungränserna? Samhällen 
som Arkösund har dessutom en ökad befolkningsmängd under sommarhalvåret då 
sommargäster flyttar ut till orterna. Ett brandvärn kanske täcker behovet vanligtvis, men 
under sommarmånaderna kan ett ökat skydd behövas. 

Författarna tror att beslutet om att lägga ner deltidsstation Åby var riktigt då Åby täcks 
in av Norrköping Norr. I och med att Åby var en deltidsstation med längre 
anspänningstid så fanns det inte belägg för en station där då den enda vinningen med en 
station i Åby är en förbättrad täckning i de glesbefolkade områdena i den Norra delen av 
kommunen. I dessa delar är bebyggelsen gles och det skulle vara mycket dyrt för RTÖG 
att hålla samma täckning där som i tätorterna. Det gjordes troligtvis en övervägning där 
kvalitet (i detta fall tiden det tar för räddningstjänsten att komma fram) ställts mot 
kostnadseffektivitet, där slutsatsen var att nedläggning av station Åby var det bästa 
alternativet. 

Författarna har ingen kännedom om hur samarbetet med grannkommunerna ser ut i 
dag. Är det dåligt borde det ses över då både Bestorp och Ulrika har mycket dålig 
täckning i sina respektive serviceområden då primärstationerna är ute på uppdrag. Det 
skulle också kunna hjälpa de norra delarna av kommunerna att få hjälp inom 20 minuter. 

Det finns vissa områden där täckningen kan uppfattas som dålig, exempelvis i de norra 
delarna av Norrköpings kommun och ut mot Arkösund. Man bör dock ta i beaktning att 
stora delar av dessa områden är obebyggda, eller väldigt glesbefolkade. Det finns alltså 
ett obefintligt, eller mycket litet hjälpbehov i dessa områden.  
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Bilagor 

Här beskrivs bilagorna kort, för att underlätta för läsaren om denne önskar att studera 
dessa noggrannare. 

Bilaga 1 
Visar den enskilda stationens maximala serviceområde. Denna bilaga visar det området 
inom vilket RTÖG själva anser att de uppfyller LSO. Intervallen är 5 min (röd), 10 min 
(blå), 20 min (grön) och det vita är området som ej täcks av stationen.  

Bilaga 2  
Visar det rekommenderade området som har tagits fram med hjälp av ArcGIS, för att 
avgöra hur varje stations serviceområde bör se ut. Kartorna i denna bilaga tar hänsyn till 
grannstationernas serviceområden. Gränsen mellan områdena är dragna efter principen 
att den stationen som snabbast kan vara på plats skall åka på ett larm. Bilaga 2 visar 
bara den enskilda stationen medans bilaga 3 visar alla stationers rekommenderade 
serviceområden. Gränserna för serviceområdena i dessa två bilagor generaliseras vilket 
förklarar varför gränserna inte följer vägarna helt och hållet.   

Bilaga 3 
Visar hur det rekommenderade serviceområdet från bilaga 2 kan täckas upp av andra 
närliggande brandstationer. För att märka ut det rekommenderade serviceområdet har 
den yttersta kanten, 20 min gränsen från bilaga 2 sparats och visas på varje bild som en 
svart linje runt området. I denna bilaga är stationernas täckningsområden indelade i 
transparant färg, för att visa vilka och hur många stationer som kan täcka området.  
Varje enskild stations färg kan skiljas mellan olika kartor.
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Bilaga 1 maximala serviceområden  

Denna bilaga visar de 12 brandstationernas maximala serviceområden, karta 1 visar serviceområdet 
med en topografiskkarta i bakgrunden och karta 2 visar det maximala serviceområdet utan 
topografiskkarta i bakgrunden. De olika färgerna på visar vilken anspänningstid brandstationen har i 
serviceområdet.  

Rött = < 5 min 
Blått =< 10 min 
Grönt =< 20 min  
Ofärgat > 20 min  

Heltidsstationer  
Station Lambohov karta 1
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Station Lambohov karta 2 

 

Station Linköping Centrum karta 1
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Station Linköping Centrum karta 2 

 

Station Norrköping Centrum karta 1
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Station Norrköping Centrum karta 2 

 

Station Norrköping Norr karta 1
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Station Norrköping Norr karta 2 

 

8 Deltidstationer  

Station Bestorp karta1
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Station Bestorp karta 2 

 

Station Gistad karta 1

 



 

 
7 

Station Gistad karta 2 

 Station Krokek karta 1
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Station Krokek karta 2 

 

Station Ljungsbro karta 1 
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Station Ljungsbro karta 2 

 

 

Station Skärblacka karta 1
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Station Skärblacka karta 2 
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Station Ulrika karta 1

 

Station Ulrika karta 2 
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Station Vikingstad karta 1

 

Station Vikingstad karta 2 
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Östra Husby karta 1

 

Östra Husby karta 2 
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Bilaga 2 Rekommenderat serviceområde.  

Denna bilaga visar de 12 brandstationernas rekommenderade serviceområden, de olika färgerna på 
serviceområden visar inom vilken tid en brandbil kan vara på plats inom området. Karta 1 visar 
enbart det aktuella stationens serviceområde, karta 2 visar vilka serviceområden den aktuella 
stationen angränsar med och karta 3 visar samma sak fast med topografiskkarta i bakgrunden. 

Rött = < 5 min 
Blått =< 10 min 
Grönt =< 20 min  
Ofärgat > 20 min 

Översiktskarta över alla RTÖG:s brandstationer 
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Heltidsstationer  
Station Lambohov karta 1 
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Station Lambohov karta 2 

 

Station Lambohov karta 3 

 



 

 
4 

Station Linköping Centrum karta 1

 

Station Linköping Centrum karta 2 
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Station Linköping Centrum karta 3

 

Station Norrköping Centrum karta 1
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Station Norrköping Centrum karta 2 
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Station Norrköping Centrum karta 3

 Station Norrköping Norr karta 1
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Station Norrköping Norr karta 2 

 

Station Norrköping Norr karta 3
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9 Deltidstationer  

Station Bestorp karta 1

 

Station Bestorp karta 2 
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Station Bestorp karta 3
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Station Gistad karta 1 

 
Station Gistad karta 2 
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Station Gistad karta 3 

 

Station Skärblacka karta 1

 

Station Skärblacka karta 2 
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14 

Station Skärblacka karta 3 

 

Station Ulrika karta 1 

 

  



 

 
15 

Station Ulrika karta 2 

 

Station Ulrika karta 3 

 



 

 
16 

Station Vikingstad karta 1 

 

 

Station Vikingstad karta 2
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Station Vikingstad karta 3 

 

Östra Husby karta 1 
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Östra Husby karta 2

 

 

Östra Husby karta 3
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Bilaga 3 Rekommenderat serviceområde täcks av andra 
brandstationer inom 20 min 

Denna bilaga visar hur de 12 brandstationernas rekommenderade serviceområden täcks av andra 
närliggande stationer. Det svarta området visar det rekommenderade serviceområdet, på varje bild 
är en station en transparant färg varje enskild stations färg kan skiljas mellan olika kartor. Karta 1 
visar serviceområdena utan topografiskkarta i bakgrunden och karta 2 visar med topografiskkarta. 
Det är karta 1 som kommenteras i rapporten.  

Heltidsstationer  
Station Lambohov karta 1 
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Station Lambohov karta 2

 



 

 
3 

Station Linköping Centrum karta 1
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Station Linköping Centrum karta 2 
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Station Norrköping Centrum karta 1
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Station Norrköping Centrum karta 2 

 

 

Station Norrköping Norr karta 1 

 

  



 

 
7 

Station Norrköping Norr karta 2 
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10 Deltidstationer  

Station Bestorp karta 1

 

  



 

 
9 

Station Bestorp karta 2 

 



 

 
10 

Station Gistad karta 1

 

  



 

 
11 

Station Gistad karta 2 

 

Station Krokek karta 1  

 



 

 
12 

Station Krokek karta 2 

 

.Station Ljungsbro karta 1  
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Station Ljungsbro karta 2 

 

Station Skärblacka karta 1

 

  



 

 
14 

Station Skärblacka karta 2 

 

Station Ulrika karta 1 

 

  



 

 
15 

Station Ulrika karta 2 

 

Station Vikingstad karta 1 
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Station Vikingstad karta 2

 

Östra Husby karta 1 
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Östra Husby karta 2 

 

 

 


