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Sammanfattning 

För att hantera en komplex riskbild har kommunalförbundet i uppgift att inför varje mandatperiod anta ett 

handlingsprogram enligt LSO vars syfte är att dels öka kunskapsnivån hos medborgarna i kommunerna, dels 

förbättra och driva verksamheten inom skydd mot olyckor framåt. Denna riskanalys är tänkt att utgöra ett 

underlag i framtagandet av handlingsprogrammet.  

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) bildades 1 januari 2019 och ägs av kommunerna 

Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommun. Förbundsområdet omfattar en geografisk yta som 

motsvarar lite mer än hälften av hela Dalarnas län och inrymmer ca 56 900 invånare.  Detta innebär 

utmaningar i form av stora avstånd och bitvis glesbefolkat landskap.  

I riskanalysen har risker identifierats och analyserats. Sammanfattningsvis kan konstateras att riskbilden är 
divergerande, det vill säga att det inte finns någon specifik risk som sticker ut utan det är det totala spektrat 
av olika risker som måste hanteras.  
 
Åldersstatistiken visar att en stor del av befolkningen är åldrande och över 65 år. Dessa är klart 
överrepresenterade i den nationella dödsbrandsstatistiken. 
 
Av det totala antalet insatser som genomförs i förbundsområdet är 65 % räddningsinsatser enligt LSO, 2018 
genomfördes knappt 900 räddningsinsatser enligt LSO. Flest insatser sker i distrikt Mora, det är också här 
antalet insatser ökat succesivt under senaste 10-årsperioden. I övriga distrikt har antalet insatser legat på en 
jämn nivå över tid. Statistiken visar att förhållandevis många insatser sker inom förbundsområdet jämfört 
med både Dalarna och Sverige i stort. Bland dessa utmärker sig brand i byggnad och trafikolyckor, där 
snittet ligger betydligt över rikssnittet 
 
De många skogsbränderna som drabbade de nuvarande medlemskommunerna 2018 var ett bevis på vad ett 
förändrat klimat med långvarig torka och höga temperaturer kan leda till. Ett extremare väder kan också 
leda till ökad nederbörd under kort tid vilket kan föranleda översvämningar och ras. Händelser till följd av 
klimatförändringar kommer av allt att döma bli vanligare och räddningsinsatser kopplade till dessa kommer 
i många fall bli stora, komplicerade och komplexa.  
 
Det finns ett flertal återkommande evenemang inom förbundsområdet, några av dessa är Vasaloppet 
(vinter/sommar), Vansbrosimningen, flygfesten i Dala-Järna (vart 3:e år) och Midsommarveckan i Leksand. 
Vintertid lockas tusentals skidturister till förbundets nordligaste delar. Vid alla dessa mångdubblas antalet 
personer som vistas i delar av förbundsområdet. Detta innebär att risken för olyckor ökar under vissa delar 
av året. 
 
I framtiden förväntas den generella riskbilden i förbundet som helhet inte förändras avsevärt. Lokalt 
förväntas dock den samlade riskbilden i de norra delarna av förbundsområdet (Älvdalen – Idre) öka. Detta 
som en konsekvens av den kraftiga expanderingen av turistnäringen som bland annat innebär fler 
byggnader och mer trafik. 
 
Den samlade riskbilden för förbundet medför att brandkårens förmåga till räddningsinsatser måste vara 
väldigt bred. Förmåga att kunna hantera allt ifrån räddningsinsats vid dammhaveri, skogsbrandsläckning vid 
stora skogsbränder, rökdykning vid livräddning till att kunna hantera vattenlivräddning både sommar och 
vinter samt båtbränder till sjöss måste finnas. Detta genom egen förmåga eller i samverkan med andra 
kommuner, organisationer och myndigheter. Brandkåren Norra Dalarnas förmåga redovisas i 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.    



 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

Innehåll 

1 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 6 

1.1 SYFTE ..................................................................................................................................................... 6 

1.2 MÅL ....................................................................................................................................................... 6 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................ 6 

1.4 METOD .................................................................................................................................................. 6 

2 Brandkåren Norra Dalarna .............................................................................................................................. 8 

2.1 MEDLEMSKOMMUNERNA ................................................................................................................... 8 

2.2 DEMOGRAFI .......................................................................................................................................... 9 

3 Riskinventering ............................................................................................................................................. 10 

3.1 FARLIG VERKSAMHET (2:4 ANLÄGGNING) OCH SEVESO .................................................................. 10 

3.2 TRANSPORTLEDER ............................................................................................................................... 11 

3.3 BYGGNADER ......................................................................................................................................... 11 

3.3.1 SAMLINGSLOKALER ......................................................................................................................... 11 

3.3.2 INDUSTRI .......................................................................................................................................... 11 

3.3.3 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET ................................................................................................... 12 

3.4 DAMMHAVERI ..................................................................................................................................... 12 

3.5 NATUR .................................................................................................................................................. 14 

3.6 SOCIAL ORO ......................................................................................................................................... 14 

3.7 ÖVRIGA RISKER ................................................................................................................................... 14 

3.8 FRAMTIDSPROGNOS – RISKBILD OM 3 ÅR ........................................................................................ 15 

3.8.1 DISTRIKT MORA .............................................................................................................................. 15 

3.8.2 DISTRIKT ORSA................................................................................................................................ 15 

3.8.3 DISTRIKT ÄLVDALEN ....................................................................................................................... 15 

3.8.4 DISTRIKT LEKSAND ......................................................................................................................... 16 

3.8.5 DISTRIKT VANSBRO ........................................................................................................................ 16 

3.8.6 ALLMÄNT ......................................................................................................................................... 16 

4 Insatsstatistik ................................................................................................................................................ 17 

4.1 TOTALA ANTALET INSATSER .............................................................................................................. 17 

4.2 ANTAL RÄDDNINGSINSATSER ............................................................................................................ 19 

4.3 BRAND ELLER BRANDTILLBUD I BYGGNAD ...................................................................................... 21 

4.3.1 BRANDORSAK ................................................................................................................................. 22 

4.3.2 BRAND I BOSTAD ............................................................................................................................ 22 

4.4 BRAND ELLER BRANDTILLBUD I ANNAT ÄN BYGGNAD ................................................................... 24 

4.4.1 BRANDOBJEKT ................................................................................................................................ 25 



 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

4.5 TRAFIKOLYCKA .................................................................................................................................... 26 

4.6 DRUNKNING ELLER DRUNKNINGSTILLBUD ...................................................................................... 27 

4.7 AUTOMATLARM .................................................................................................................................. 28 

5 Analys ............................................................................................................................................................ 29 

5.1 BRANDKÅREN NORRA DALARNA I JÄMFÖRELSE MOT RIKET ......................................................... 29 

5.2 FARLIG VERKSAMHET (2:4 ANLÄGGNING) OCH SEVESO .................................................................. 30 

5.3 TRANSPORT ......................................................................................................................................... 30 

5.4 BRAND.................................................................................................................................................. 31 

5.4.1 BRAND I BYGGNAD ......................................................................................................................... 31 

5.4.2 BRAND I ANNAT ÄN BYGGNAD ...................................................................................................... 32 

5.5 DAMMHAVERI ..................................................................................................................................... 33 

5.6 NATUR .................................................................................................................................................. 33 

5.7 SOCIAL ORO ......................................................................................................................................... 33 

5.8 FRAMTIDENS RISKBILD ....................................................................................................................... 34 

6 Resultat ......................................................................................................................................................... 35 

7 Slutsats .......................................................................................................................................................... 37 

 



Sida 6 av 37 
2019-08-22 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

1 Bakgrund 
År 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Bestämmelserna i lagen syftar till att ge 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela 

landet, med hänsyn till lokala förhållanden. 

För att hantera en komplex riskbild har kommunalförbundet i uppgift att inför varje mandatperiod anta ett 

handlingsprogram enligt LSO vars syfte är att dels öka kunskapsnivån hos medborgarna i kommunerna, dels 

förbättra och driva verksamheten inom skydd mot olyckor framåt. I grund och botten är 

handlingsprogrammet ett kommunalt styrdokument. Vid regeringens presentation av arbetet med LSO 

fanns målet och förväntningen att ”det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som 

förstörs”. 

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ ska handlingsprogrammet beskriva de risker som kan leda till räddningsinsatser. 

Exempel på sådana risker är brand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, drunkning och översvämning. 

Detta förutsätter att risker identifieras och analyseras. Den sammantagna riskbilden kan sedan användas 

som grund för hur kommunalförbundet och medlemskommunerna prioriterar och sätter upp mål, planerar 

den förebyggande verksamheten samt bedömer vilken förmåga som krävs för att genomföra 

räddningsinsatser. Riskbilden, vilket presenteras i denna riskanalys, är därför ett grundläggande underlag 

för arbetet med skydd mot olyckor. 

1.1 SYFTE 
Syftet med riskanalysen är att översiktligt identifiera och redovisa vilka risker i kommunalförbundet som 

kan föranleda räddningsinsats enligt 1 kap. 2 § lag, LSO. Riskanalysen ska kunna ligga till grund för 

kommande handlingsprogram enligt LSO för mandatperioden 2019–2022 samt ge andra intressenter en 

möjlighet att skapa sig en samlad bild över riskerna i förbundsområdet. 

1.2 MÅL 
Presentera en övergripande bild av de risker i kommunalförbundet som kan föranleda en räddningsinsats.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Riskanalysen avser enbart sådana risker och händelser som kan föranleda räddningsinsats enligt 1 kap. 2 § 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Sårbarheter i samhället kopplade till Lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap behandlas i en 

separat risk- och sårbarhetsanalys för respektive kommun. 

1.4 METOD 
I framtagandet av riskanalysen har medlemskommunernas tidigare handlingsprogram från 2015 studerats, 

Mora kommuns riskanalys från 2015 samt den riskanalys som togs fram inför förbundsbildandet 2018. 

Utöver det har statistik inhämtats från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) databas IDA. 

Statistik har inhämtats för samtliga medlemskommuner under tidsperioden 2008–2018. Statistik gällande 

dödsolyckor i trafiken har inhämtats från Transportstyrelsens officiella statistikdatabas. Från Mora, Leksand 

och Älvdalens kommun har befolkningsstatistik och framtidsprognoser studerats, övriga kommuners 

befolkningsstrukturer har underlag hämtats från SCB:s och Folkhälsoinstitutets hemsidor. Länsstyrelsen 

Dalarnas inventering av transport av farliga ämnen har även den använts i framtagandet av riskanalysen. 
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Riskanalysen är uppbyggd i fem delar. Först presenteras förbundet, dess geografi och demografi, efter det 

görs en riskinventering där möjliga risker identifierats och presenteras, sedan presenteras statistik för 

utvalda insatstyper med syfte att undersöka eventuella trender och orsaker, en analys där ytterligare 

resonemang förs samt jämförelser mot övriga Sverige görs. Hela riskanalysen avslutas sedan med att 

resultatet presenteras och slutsatser dras.  
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2 Brandkåren Norra Dalarna 
Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) bildades 1 januari 2019 och ägs av kommunerna 

Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommun.  Förbundets direktion består av folkvalda politiker 

från medlemskommunerna, Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten medan vice ordförande 

roterar mellan de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Under mandatperioden 2019-2o22 

innehar Leksands kommun posten. 

2.1 MEDLEMSKOMMUNERNA 
Inom förbundets geografiska område finns enligt statistik från SCB 2019, ca 56 900 invånare. Där Mora är 

störst med ca 20 300 invånare följt av Leksand (ca 15 800), Älvdalen (ca 7 100), Orsa (ca 6 900) och Vansbro 

(ca 6 800).  

Geografiskt täcker förbundet en yta på 15 121,0 km2. Störst är Älvdalens kommun med 7 142,9 km2 följt av 

Mora (3 111,5 km2), Orsa (1797,4 km2), Vansbro (1657,3 km2) och Leksand (1412,0 km2).  I jämförelse 

motsvarar förbundsområdet mer än hälften av Dalarnas län (28 030 km2) och knappt 1,5 gånger hela Skåne 

läns yta (11 302 km2). 

 
Figur 1. Förbundsområdet Brandkåren Norra Dalarna. 
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2.2 DEMOGRAFI 
Med demografi menas befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Kommunerna i förbundet 

har i stor utsträckning liknande demografi. Kommunerna har en förhållandevis hög andel äldre befolkning 

jämfört med snittet i hela riket, personer i åldrarna 65–79 är överrepresenterade inom samtliga kommuner i 

förbundet. Ingen förändring av detta kan förväntas ske under kommande år, då anledningen till 

åldersfördelningen är de stora barnkullarna under 1940- och 1950-talet. 

I Mora, Orsa, Vansbro och Leksands kommun förväntas det totala invånarantalet öka fram till 2030, i 

Älvdalens kommun spår man dock en minskning av antalet invånare. 

Inom förbundets kommuner bor knappt hälften av befolkningen i centralorterna Leksand, Mora, Orsa, 

Vansbro och Älvdalen. I kommunerna Älvdalen, Vansbro och Leksand bor dock en stor andel av 

befolkningen utanför centralorten i mindre samhällen och byar. 
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3 Riskinventering 
För att kunna analysera riskerna som finns inom kommunalförbundet måste först riskerna inventeras. Risk 

definieras ofta som ”en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) 

konsekvenser händelsen kan leda till”.  En hög sannolikhet innebär att det är mer troligt att en händelse ska 

inträffa och en hög konsekvens innebär att följderna av olyckan blir större och mer omfattande än om 

konsekvensen är låg. 

3.1 FARLIG VERKSAMHET (2:4 ANLÄGGNING) OCH SEVESO 
En anläggning som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 

människor och miljön, omfattas av de skyldigheter som ställs i 2 kap. 4 § LSO.  Verksamheter som omfattas 

av denna paragraf har särskilda skyldigheter att förebygga olyckor, prövning om verksamheten omfattas av 

densamma görs av Länsstyrelsen. Dessa anläggningar benämns fortsatt som ”2:4 anläggning”. 

Vissa verksamheter omfattas även av Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, även kallad ”Seveso-lagen”. Verksamheter som hanterar större mängder 

kemikalier omfattas i vissa fall av skyldigheter ur denna lag. I Seveso-lagen finns två kravnivåer, en lägre och 

en högre.  

Inom förbundsområdet finns ett antal 2:4 anläggningar och tre verksamheter som omfattas av Seveso 

lagstiftningen, se tabell 1. 

Tabell 1. Anläggningar som omfattas av LSO 2:4 och Seveso. 

Anläggning Typ av 

anläggning 

Distrikt 2:4 anläggning Seveso 

Swerock AB - Rällsjön Bergtäkt Leksand Ja Ja (lägre) 

Skanska Industrial 

Solutions AB – Hoberget 

Bergtäkt Leksand Ja Ja (lägre) 

FM Mattsson  Industri Mora Ja Nej 

Spjutmo kraftstation Kraftstation Mora  Ja Nej 

Mora Siljan Flygplats Flygplats Mora Ja Nej 

Helikopterlandningsplats 

Mora sjukhus 

Flygplats Mora Ja Nej 

Vässinkoski kraftstation Kraftstation Orsa Ja Nej 

Swedcote Ytbehandling 

AB 

Industri Vansbro Ja Nej 
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Trängslet kraftstation Kraftstation Älvdalen Ja Nej 

Åsen kraftstation Kraftstation Älvdalen Ja Nej 

Maserfrakt AB - Bunkris Bergtäkt Älvdalen Ja Ja (lägre) 

 

3.2 TRANSPORTLEDER 
Dalarnas län och i synnerhet den norra delen har i perioder hård belastning på vägnätet. Vintertid är det 

tusentals turister som dels åker till skidanläggningar inom förbundsområdet, men även många som 

passerar på väg till och från andra skidanläggningar norr och väster om området. Dalarna är norra Europas 

största vinterdestination.  

Sommartid är trafiken också tät då Dalarna är Sveriges fjärde största turismområde. Transporterna sker i 

huvudsak med personbil samt buss.  

Vägnätet är underdimensionerat vilket ofta leder till köbildning, det saknas också säkerhetsfunktioner så 

som mitträcke m.m. på de flesta vägsträckor. Speciellt trafikerade transportleder är Rv 70, Rv 26, Rv 66, E 

16 och E 45.  

Genom förbundet finns i dag järnvägsspår för både gods- och persontrafik, främst i de södra delarna. 

Transporter av gods så som virke och spån sker dock i samtliga fem kommuner. Tågtransporter är 

miljövänliga och effektiva och både nationellt, regionalt och lokalt genomförs satsningar på att utöka 

järnvägskapaciteten.  

Farligt gods så som kemikalier, gaser och drivmedel transporteras både på järnväg och vägar genom 

förbundet.  

3.3 BYGGNADER 
Bebyggelsen i förbundsområdet är varierande. Varje kommun (distrikt) har en centralort med bostäder, 

industrier, samlingslokaler, hotell, vårdbyggnader m.m. Det finns även en hel del mindre byar och 

bebyggelse utanför tätorterna, främst bestående av bostäder och gårdar. Inom förbundsområdet finns 

också byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde, vissa kulturminnesmärkta.  

3.3.1 SAMLINGSLOKALER 
Stora samlingslokaler är Tegera arena i Leksand med 7650 platser och Jalas arena i Mora med 4500 platser. 

Även mindre samlingslokaler såsom idrottshallar, kyrkor, biografer, skolaulor, folkparker, m.m. 

förekommer.  

3.3.2 INDUSTRI 
I förbundsområdet finns även flertalet större industrier utöver de som klassas som 2:4 anläggningar. Bland 

annat finns större sågverk, tillverkningsindustrier som hanterar farliga ämnen samt lagerbyggnader för 

brandfarlig vara. 
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3.3.3 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 
Verksamheter där samhällsfunktionerna skulle kunna påverkas i stor omfattning om en olycka inträffar 

räknas som samhällsviktiga. Inom förbundet finns exempelvis Mora Lasarett, ställverk och anläggningar för 

vatten- och avloppsrening. 

3.4 DAMMHAVERI 
Inom förbundsområdet finns många vattendrag av varierande storlek. Många av dessa är reglerade med 

dammar. Om det blir för mycket vatten i vattendraget kan dammen skadas eller i värsta fall brista. När en 

damm brister innebär det att stora mängder vatten kommer strömma ut okontrollerat. Vilka konsekvenser 

ett dammbrott leder till beror på hur stor dammen är samt hur bebyggelsen nedströms dammen ser ut. 

I förbundsområdet rinner några av Dalarnas största älvar, Väster- och Österdalälven, som senare bildar 

Dalälven samt Oreälven. Alla dessa har kraftverk vars tillhörande kraftverksdammar innebär en stor risk om 

de skulle brista. Fyra dammar (se nedan) bedöms kunna orsaka stora konsekvenser för samhället inom 

förbundet om de skulle haverera. Av dessa är samtliga som ligger inom förbundsområdet klassade som 

farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §.  

Västerdalälven: 

Lima kraftverk (ej inom förbundsområdet, ligger i Malungs-Sälens kommun) 

Österdalälven: 

Trängslets kraftstation (Trängsletdammen) 

Åsens kraftstation (Åsendammen) 

Oreälven: 

Vässinkoski kraftstation 

Länsstyrelsen Dalarna har analyserat hur vattenutbredningen i älvarna skulle se ut om dammbrott skulle 

inträffa. I kartbilden nedan presenteras resultatet från analysen, området som är markerat med rosa skulle 

hamna under vatten i det värsta tänkbara scenariot. Vattendjupet inom området varierar med avseende på 

markens topografi och framgår inte i bilden.  
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Figur 2. Vattenutbredning vid dammbrott (Länsstyrelsen Dalarna). 

 

 
Figur 3. Vattenutbredning vid dammbrott för centralorterna inom förbundet (Länsstyrelsen Dalarna). 
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3.5 NATUR 
Naturen är även den en risk som kan ge upphov till olyckor. Förbundsområdets yta består till stora delar av 

skogsmark som medför risk för stora skogsbränder. Bränderna sommaren 2018 är ett exempel och som 

drabbade förbundsområdet stort. Genom förbundet flyter Österdalälven och Västerdalälven, här finns 

också Sveriges sjunde största insjö Siljan. Dessa tillsammans med sina biflöden har stora tillrinningsområden 

och vid höga flöden finns en risk för översvämningar. Förutsättningar för ras och skred finns främst vid 

Österdalsälvens utlopp i Siljan och längs älven nedströms Siljan.  

3.6 SOCIAL ORO 
Med social oro avses i detta stycke uttryck av sociala risker (sannolikheten för oönskade händelser eller 

beteenden med ursprung i sociala förhållanden), exempelvis anlagda bränder, stenkastning och upplopp. 

Utav dessa är det främst anlagda bränder och stenkastning eller aggressivt beteende vid insats som 

drabbat personal från brandkåren i olika utsträckning i vissa områden i delar av landet.  

I förbundsområdet har det historiskt sett varit lugnt och inte förekommit något fall av aggressivt beteende 

eller stenkastning mot brandkårens personal vid insats. Brandkårens fordon har dock utsatts för 

skadegörelse vid några tillfällen. Antalet bränder där brandorsaken är konstaterad anlagd brand (avsiktlig) 

under den undersökta tidsperioden 20018–2018 framgår nedan: 

Kategori Antal Orsak 

Brand i byggnad 51 st. Avsiktlig brand 
Brand annat än byggnad 110 st. Avsiktlig brand 

Totalt 161 st. (snitt 14,6 st/år) 
 

Under 11-årsperioden visar statistiken att i snitt 14,6 bränder inom hela förbundsområdet konstaterats som 

anlagda. Det är dock rimligt att anta att ett mörkertal finns bland de bränder där orsaken inte kunnat 

fastställas vilket under tidsperioden är 490 st. (44,5 st/år). 

3.7 ÖVRIGA RISKER 
Som tidigare nämnts är förbundsområdet ett populärt resmål för turister från andra delar av Sverige och 

övriga delar av världen.  

Under vintern är det främst förbundets norra delar som lockar. Populära resmål för skidåkning är Idre och 

Orsa-Grönklitt. Vasaloppets vintervecka lockar också mycket folk, främst kring Mora och Älvdalen. 

Under sommaren ökar befolkningsmängden väsentligt i hela förbundet. Toppar i respektive distrikt nås vid 

Midsommar i Leksand, vid Vansbrosimningen och Flygfesten i Dala-Järna i Vansbro, vid Vasaloppets 

sommarvecka i Mora och Älvdalen. På senare tid har besöksnäringen även sommartid kraftigt ökat i 

förbundets norra delar, då det blivit alltmer populärt att besöka fjällvärlden även på sommaren.  

De främsta riskerna kopplat till den tidvis ökande befolkningsmängden är att trafiksituationen blir 

ansträngd samt att personer övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, t.ex. källare i privata 

villor, skolor m.m. Ökat antal turister i förbundets norra delar och i synnerhet i fjällområdena runt Idre och 

Särna innebär att hjälpsökande personer kan befinna sig långt ifrån farbar väg och i otillgänglig terräng. 
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3.8 FRAMTIDSPROGNOS – RISKBILD OM 3 ÅR 

3.8.1 DISTRIKT MORA  
Mora centralort är expansiv. Handelsområdet ”Noret” med flera större butikskedjor etablerade växer vilket 

sannolikt kommer att bidra till fler besökare och flera större handelsbyggnader där brandförloppen kan 

vara kraftiga. Trafiksituationen i centrala Mora kan påverka insatstiderna, framförallt till områden öster om 

Noretbron.  

Mora sjukhus är ett av länets två största sjukhus. Verksamheten har stadigt utökats de senaste åren och 

planer finns att bygga en helt ny vårdbyggnad. En brand vid Mora sjukhus kan vara komplex med ett stort 

antal människor med hjälpbehov att utrymma samt långa och komplicerade inträngningsvägar för att 

bekämpa brand.  

Ett privat företag har under en tid bedrivit försöksverksamhet i syfte att hitta naturgas i området runt Siljan. 

I utkanten av Mora har företaget genomfört flertalet provborrningar där vissa fynd av naturgas har gjorts. 

Företaget planerar för att ta till vara på gasen och den typ av verksamhet kommer då att klassas som ”2:4 

anläggning”.  

3.8.2 DISTRIKT ORSA  
Turistanläggningen Grönklitt planerar att expandera de kommande åren, bland annat genom att bygga en 

ny centrumanläggning med ett större hotellkomplex. Antalet bäddar i området förväntas då fördubblas 

från dagens 3500 till ca 7000 st.  

3.8.3 DISTRIKT ÄLVDALEN  
I norra delen av kommunen och främst kring Idre expanderar besöksnäringen kraftigt. I Idre Himmelfjäll 

byggs i detta nu en ny anläggning med 2600 nya bäddar, öppning är planerad till december 2019. I 

översiktsplanen för Himmelfjäll ges utrymme för ca 10 000 bäddar i området. 

Visionen för Fjätervålen (2,5 mil norr om Idre) är att fram till 2028 satsa på en upprustning och utökning av 

anläggningen samt skapa ytterligare 1500 nya boenden. 

Utöver detta finns 8000 befintliga bäddar i Idrefjäll fördelat på hotell, hus och lägenheter.  

Området är redan idag ett stort turistområde och lockar varje vinter och sommar en stor mängd besökare. 

Som framgår ovan kommer området expandera kraftigt under de kommande åren, vilket kommer innebära 

en kraftig ökning av antalet personer som befinner sig i området samtidigt. Det är inte otroligt att antalet 

bäddar kommer fördubblas inom 10 år. Expansionen innebär bl.a. att nya stora hotellbyggnader, hus, stugor 

och lägenheter byggs. Både av privatpersoner och företag. Antalet pister kommer öka, med det kommer 

ett ökat antal arbetsmaskiner röras i området. Trafiken i området och till och från Idre kommer kraftigt öka, 

både personbilstransporter, busstransporter och tunga fordon. Sannolikheten är också stor att nya 

drivmedelsstationer uppförs som en följd av den ökade trafiken.  

Det finns även planer på att eventuellt återöppna den redan befintliga (men tidigare nedlagda flygplatsen) i 

närheten av Idre.   
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3.8.4 DISTRIKT LEKSAND  
I och med en ökning av besöksnäringen i kommunalförbundets norra delar och med den en ökad bil- och 

busstrafik till och från området ökar risken för trafikolyckor.  

3.8.5 DISTRIKT VANSBRO  
Två verksamheter i Vansbro skall utredas om de ska klassas som ”2:4 anläggningar”. Dessa är Orkla Foods 

som hanterar stora mängder gasol och ammoniak samt företaget Lyko Hair som lagerhåller stora mängder 

med aerosoler (sprayburkar).  

3.8.6 ALLMÄNT  
Fler och fler byggnader förses med solcellsanläggningar i varierande storlek. I många fall är anläggningen 

inte anmälningspliktig till byggnadsnämnden och nya etableringar kan ske utan att kommunerna eller 

brandkåren får kännedom om anläggningarna och därför inte heller har möjlighet att ställa krav på dess 

utformning.  

Förekomsten av elektrifierade fordon (bilar, tunga maskiner, batteritruckar) och batterilager kan antas öka 

under kommande år. Batterier som används är av typen litium-jon, som vid termisk rusning och brand bildar 

den högt toxiska gasen vätefluorid. 
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4 Insatsstatistik 
Eftersom kommunalförbundet är nytt sedan 1 januari 2019 saknas intern eller extern statistik för förbundet 

som enhet. Statistiken som presenteras nedan representerar statistik för de respektive kommunerna och 

tidigare egna räddningstjänsterna, vilka nu motsvarar förbundets olika distrikt. Statistiken som presenteras 

är hämtad från MSB:s databas IDA i maj 2019 och bygger på de insatsrapporter och händelserapporter 

(2016–2018) som är inrapporterade till MSB mellan 2008–2018.  

Längre fram i kapitlet redovisas närmare statistik för de vanligaste insatstyperna; brand i byggnad, brand ej 

i byggnad, trafikolycka och automatlarm, även statistik för drunkning redovisas. Det är dock viktigt att 

påpeka att brandkåren även åker på många andra händelsetyper, exempelvis hissnödläge. Brandkåren 

svarar även för inbrottslarm på kommunala fastigheter i Mora vilket innebär att brandmännen rycker ut vid 

inkommit inbrottslarm. Brandkåren rycker även ut för att hjälpa exempelvis hemtjänsten med tunga lyft när 

någon person ramlat i hemmet. Det sker även ett antal djurlivräddningar per år, vilket kan handla om djur 

som gått genom isen eller liknande. Alla dessa mindre insatser ingår i statistiken. 

4.1 TOTALA ANTALET INSATSER  
 

 

Figur 4. Totala antalet insatser under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

Statistiken visar antalet händelser som rapporterats till MSB under perioden 2008–2018. Ur diagrammet 

framgår att antalet insatser mellan 2008 och 2018 har varierat mellan 1016 (2011) och 1241 (2014), senaste 

åren indikerar att antalet insatser per år legat stadigt kring 1200 insatser per år inom förbundet.   

Gällande förbundsdistrikten utmärker sig Mora, med cirka dubbelt så många insatser (ca 500/år) som övriga 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totalt antal insatser - Statistik IDA (MSB)

Leksand Mora Orsa Vansbro Älvdalen Totalt i förbundsområdet



Sida 18 av 37 
2019-08-22 

Brandkåren Norra Dalarna · Eldsläckarevägen 9 · 792 36 Mora 

distrikt (ca 110–290/år). Mora är också det distrikt där antalet insatser per år stadigt ökat under de senaste 

1o åren medan insatserna legat på samma nivå eller minskat i övriga distrikt. En förklaring till detta kan vara 

att man i Mora åker på fler inbrottslarm samt att man har flest automatlarmsobjekt och därför utmärker sig 

i den statistiken, se figur 16. 

Figur 5 och 6 visar hur insatserna är fördelade över dygnet. Det framgår att majoriteten av insatserna sker 

under dagtid 06:00 till 18:00, hela 60 % av insatserna. Kvällstid, vilket i diagrammet är mellan klockan 18:00 

och 24:00, inträffar 27 % av insatserna och nattetid 13 %. I statistiken görs ingen skillnad mellan helg- och 

veckodagar, medelvärdet som presenteras avser därför veckans alla sju dagar. 

 

Figur 5. Procentuell fördelning av totala antalet insatser över dygnet under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela 
förbundet. 

 

Figur 6. Fördelning av totala antalet insatser över dygnet under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela förbundet.  
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4.2 ANTAL RÄDDNINGSINSATSER 
Alla insatser uppfyller inte kriterierna i LSO för att räknas som räddningsinsats (behovet av ett snabbt 

ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt) men ingår i 

den sammanlagda statistiken som presenteras ovan.  

Antalet räddningsinsatser som genomförts under den analyserade tidsperioden framgår i nedanstående 

diagram, figur 7. 

 

Figur 7. Antalet räddningsinsatser under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

Ur diagrammet kan utläsas att av alla insatser i förbundsområdet per år, är mellan 650–900 

räddningsinsatser. Totalt under perioden 2008–2018 genomfördes 12 520 insatser varav 8138 var 

räddningsinsatser enligt LSO. Detta innebär att ca 65 % av insatserna som genomförs i förbundsområdet är 

räddningsinsatser.   

Hur räddningsinsatserna fördelas över dygnet framgår i figur 8, se nedan. Det kan konstateras att 

fördelningen i stort sett överensstämmer med fördelningen av alla insatser (figur 5).  
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Figur 8. Procentuell fördelning av räddningsinsatser över dygnet under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela 
förbundet. 
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4.3 BRAND ELLER BRANDTILLBUD I BYGGNAD 
 

 

Figur 9. Antalet insatser rörande brand eller brandtillbud i byggnad under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

Antalet insatser som rör brand i byggnad har varierat mellan 73 (2015) och 135 (2010) under perioden 2008–

2018. Under dessa år syns ingen tydlig trend, undersöks statistik under längre tid tillbaka, till slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet framgår dock att antalet bränder i byggnader ökat. 

En förklaring till den historiska ökningen kan vara att ett automatlarm som visar sig vara en brand eller ett 

brandtillbud (t.ex. rökutveckling från mikrovågsugn) rapporteras som brand i byggnad. Därav finns inget 

som tyder på en generell försämring av brandskyddet i medlemskommunerna. 
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4.3.1 BRANDORSAK 
Beträffande brandorsak för brand i byggnad visar statistiken att soteld är den i vanligaste, se figur 10. Andra 

vanligt förekommande orsaker är fel i utrustning, spis (glömd) och andra typer av värmeöverföring. Även 

orsakerna okänd och annan redovisar höga siffror, dessa representerar fall där brandorsaken inte kunnat 

fastställas och härledas till någon av övriga kategorier. Det är dock sannolikt att flera av dessa rör sig om 

anlagda bränder. I statistiken utmärker sig inte rökning som en stor brandorsak, dock visar statistik från 

hela landet att rökning är den vanligaste kända brandorsaken vid dödsbränder, ofta i samband med 

alkoholintag.   

 

Figur 10. Brandorsak under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela förbundet. 

4.3.2 BRAND I BOSTAD 
Varje år sker cirka 24 000 bränder i bostäder per år i Sverige, av dessa larmas brandkåren till drygt 6000. 

Bränder i bostäder medför stora samhällskostnader med avseende på hälsa och liv. Under de senaste åren 

har 70–80 personer per år omkommit i bostadsbränder.  

I Dalarnas län larmas brandkåren på cirka 250 larm om bostadsbränder per år sett till de senaste 10 åren. 

Motsvarande siffror för förbundsområdet är mellan 40–90 larm per år under den undersökta tidsperioden 

2008-2018, i snitt 61 insatser per år vilket visar att 60 % av alla bränder i byggnader är bostadsbränder inom 

förbundsområdet. 
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Av de bostadsbränder som förekommer inom förbundsområdet framgår fördelningen i figur 11 nedan: 

 

Figur 11. Procentuell fördelning av insatser mot brand i bostad under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela 
förbundet 

Statistiken visar tydligt att de flesta bostadsbränder inom förbundsområdet inträffar i villor, resterande i 

flerbostadshus och fritidshus. Noteras kan att väldigt få bränder har drabbat rad-, par- eller kedjehus.  
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4.4 BRAND ELLER BRANDTILLBUD I ANNAT ÄN BYGGNAD 
 

 

Figur 12. Antalet insatser rörande brand eller brandtillbud i annat än byggnader under 2008–2018 för alla kommuner i 
förbundet. 

I diagrammet visas antalet bränder utöver bränder i byggnader. Det innefattar bl.a. skogsbrand, gräsbrand, 
bränder i fordon och andra utomhusbränder. Statistiken visar att antalet händelser legat på en relativt jämn 
nivå bortsett från 2018 då antalet insatser kraftigt ökade i hela förbundet. 
 
Tabell 2. Insatser mot brand i annat än byggnad, statistikjämförelse.  

Kommun/Distrikt Insatser 2018 

Högsta enskilda 
noteringen per 
kommun under 
perioden 2008–2017 

Högsta totala 
noteringen under 
perioden 2008–
2017 (2008) 

Leksand 25 insatser 31 insatser 31 insatser 
Mora 61 insatser 47 insatser 36 insatser 

Orsa 15 insatser 23 insatser 19 insatser 
Vansbro 22 insatser 24 insatser 19 insatser 
Älvdalen 49 insatser 28 insatser 28 insatser 

Hela förbundsområdet 172 insatser  133 insatser 
 
I tabellen ovan visas 2018 års siffror och de högsta siffrorna från tidigare år under perioden 2008–2017. 

Noteras kan att det totalt genomfördes 39 fler insatser inom förbundsområdet under 2018 jämfört med 

2008, då näst flest insatser gjordes. Det framgår också att det var i Mora och Älvdalens kommun som 

ökningen var som störst. Ökningen kan uteslutande härledas till skogs- och andra markbränder.   
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4.4.1 BRANDOBJEKT 
Kategorin Brand i annat än byggnad innefattar en rad olika typer av bränder. I diagrammet nedan framgår 
fördelningen mellan de olika typerna. 
 

Diagrammet visar att skogs- och markbränder är de vanligaste brandobjekten, utöver dessa är det 
personbilar som är det enskilt vanligaste brandobjektet utomhus. Brandobjekt som klassas under kategorin 
annat är allt som inte passar in i de namngivna alternativen, exempelvis brand i bildäck.  
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Figur 13. Brandobjekt för brand i annat än byggnad under perioden 2008–2018. Statistiken omfattar hela förbundet. 
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4.5 TRAFIKOLYCKA 
 

 

Figur 14. Antalet insatser rörande trafikolycka under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

Trafikolyckor är den efter automatlarm vanligaste händelsen brandkåren larmas till. Ur diagrammet framgår 

att antalet insatser varierat mellan 130–170 per år sedan 2008. En möjlig trend är att antalet insatser ökat 

något under de senaste åren. Inom distriktet är det Mora som utmärker sig med flest insatser, en trend som 

även den ökat de senaste åren.  
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4.6 DRUNKNING ELLER DRUNKNINGSTILLBUD 
 

 

Figur 15. Antalet insatser rörande drunkning eller drunkningstillbud under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

Diagrammet visar insatser gällande drunkning under senare år. Viktigt att ha i åtanke är att statistiken inte 

enbart avser faktiska drunkningar utan alla insatser brandkåren larmats om angående drunkning eller 

förmodad drunkning.  Ur diagrammet framgår att antalet insatser ökat något under senaste åren vilket är i 

linje med statistiken för hela landet. Orsaker till detta är svårt att peka på men en möjlig orsak är att de 

senaste årens somrar varit varma vilket lockat fler personer till badstränderna. 
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4.7 AUTOMATLARM 
 

 

Figur 16. Antalet övriga insatser under 2008–2018 för alla kommuner i förbundet. 

I statistiken framgår antalet automatiska brandlarm som visar sig vara utlösta av någon annan orsak än 

brand. Är det en brand som orsakar automatlarmet dokumenteras det istället som brand i byggnad. I 

statistiken för perioden 2008–2018 framgår att antalet händelser varierat mellan 200–280 per år. Cirka 

hälften av automatlarmen står Mora för, det är också det distrikt som har flest automatlarmsanläggningar. I 

Mora används också sedan 2018 ett system där personer med trygghetslarm (främst äldre) har sin 

brandvarnare kopplad till trygghetslarmet. Får larmcentralen inte kontakt med brukaren om brandvarnaren 

larmar så går larmet vidare till brandkåren. Dessa larm räknas i MSB:s statistik som automatlarm och kan 

vara en förklaring till att antalet händelser ökade under 2018. Orsaker till de onödiga larmen är flera, men 

ofta handlar det om tekniska fel, felaktigt handhavande vid hantverkararbeten eller provning. 

Tabell 3. Antal automatlarmsanläggningar per distrikt. 

Kommun/Distrikt  Automatlarmsanläggningar 
(2019-05-31) 

Leksand 95 st. 

Mora 136 st. 

Orsa 25 st. 

Vansbro 25 st. 

Älvdalen 39 st. 

Hela förbundsområdet 320 st. 
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5 Analys 
I riskinventeringen framgår att det finns ett flertal risker inom kommunalförbundet som kan föranleda och 

komplicera en räddningsinsats. Nedan analyseras de inventerade riskerna, dess konsekvenser och frekvens 

för att ytterligare tydliggöra riskbilden inom förbundet. 

5.1 BRANDKÅREN NORRA DALARNA I JÄMFÖRELSE MOT RIKET  
Som en indikator kan insatsstatistik för förbundet och medlemskommunerna jämföras mot statistiken för 

hela landet under samma tidsperiod (2008–2018). För att kunna göra jämförelsen används antal insatser per 

100o invånare, ett snitt framräknat av MSB där alla insatser under den valda tidsperioden summerats och 

delats på antalet invånare i området under tidsperioden, se tabell 2. 

Tabell 4. Antal insatser per 1000 invånare. Snittet avser tidsperioden 2008–2018. 
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Leksand 1,55 1,41 1,70 0,12 3,70 
 

14,26 

Mora 1,57 1,91 2,57 0,10 5,17 
 

20,54 

Orsa 1,81 1,83 2,71 0,08 2,35 
 

15,74 

Vansbro 3,21 2,31 3,77 0,20 3,57 
 

23,92 

Älvdalen 2,13 2,79 3,83 0,15 5,59 
 

32,78         

BRAND 1,86 1,93 2,66 0,12 4,28 
 

20,20 
        

Dalarna 1,53 1,89 2,39 0,08 4,49  19,73 

        

Riket 1,08 1,61 1,77 0,05 3,58 
 

12,27 

 

Tabellen visar att snittet för antalet händelser inom förbundsområdet är 20,20 insatser per 1000 invånare 

jämfört med hela rikets 12,27 insatser per 1000 invånare, även siffror för hela Dalarna framgår i tabellen. Det 

framgår alltså att det inom förbundet sker fler insatser per invånare jämfört med övriga riket och Dalarna. 
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Bland de undersökta insatstyperna är det främst insatser gällande trafikolycka, brand i byggnad och 

drunkning som utmärker sig.  

Bryter man ner förbundet på kommunnivå framgår det att Leksand ligger närmst siffrorna för hela riket och 

att Älvdalen ligger längst ifrån med nästan tre gånger så många insatser per 1000 invånare som för hela 

riket. Det är också tydligt att Älvdalen tillsammans med Vansbro och till viss del Mora drar upp snittet för 

hela förbundet.  

5.2 FARLIG VERKSAMHET (2:4 ANLÄGGNING) OCH SEVESO 
Inom förbundet finns ett antal 2:4 anläggningar och sevesoanläggningar, se tabell 1. De tre sevesoklassade 

anläggningarna är bergtäkter där klassningen kommer av att kemiska sprängämnen hanteras. De ämnen 

som används i processen är var för sig icke explosiva vid transport och hantering. Det är först efter 

blandning i borrhålen som ämnet känsliggörs till sprängämne. Ingen förvaring av explosiva ämnen sker 

därför på anläggningarna. Risken för okontrollerad explosion vid bergtäkterna bedöms därför som liten. 

2:4 anläggningarna som redovisas medför en särskild stor risk och fara. En brand eller ett läckage skulle 

exempelvis kunna innebära utsläpp av brandfarliga, giftiga eller frätande kemikalier, likväl som explosioner 

av brandfarliga gaser. Skulle en sådan händelse inträffa innebär det stor fara för människor som befinner 

sig inom riskområdet, även egendom och miljö kan påverkas kraftigt. 

Risker kopplade mot kraftstationerna är främst brand, oljeläckage och dammbrott. Påverkan på 

omgivningen skulle bli stor om någon av nämnda händelser inträffar. Möjliga konsekvenser är 

strömavbrott, kraftiga översvämningar och oljepåslag i vattendragen. 

I dagsläget förekommer ingen passagerartrafik från Mora Siljan flygplats, kapacitet finns dock att kunna ta 

emot flygplan med upp till 200 passagerare. Mindre privata plan trafikerar dock flygplatsen fortfarande. Vid 

Mora sjukhus finns en helikopterlandningsplats som trafikeras av ambulanshelikopter. Ett haveri i 

anslutning till landningsplatsen kan innebära stora risker för alla som befinner sig i närheten av sjukhuset. 

Möjligen kommer ytterligare 2:4 anläggningar tillkomma under kommande år. I nuläget utreds två 

verksamheter i Vansbro kommun som hanterar stora mängder gasol, ammoniak och aerosoler. I närheten 

av Mora finns eventuella planer på att utvinna naturgas. Det är endast naturgasanläggningen som skulle 

påverka riskbilden eftersom de två verksamheterna i Vansbro är befintliga. 

5.3 TRANSPORT 
Insatsstatistiken visat att trafikolyckor är överrepresenterade inom förbundsområdet sett till antal insatser 

per 1000 invånare (2,66 för förbundet mot rikets 1, 77). I riskinventeringen framgår att vägtrafiken i 

förbundet generellt är stor och att belastningen på vägnätet stundtals är väldigt hög, exempelvis i samband 

med skidsäsongen, olika evenemang och under semestertider. Detta kan också delvis förklara statistiken, 

eftersom vägnätet belastas av betydligt fler individer än de som är bofasta invånare i området. 

Oftast innebär trafikolyckor bara materiella skador, ibland blir dock konsekvenserna mycket värre. 

Trafikolyckor där flera fordon, lastbilar, bussar eller farligt gods-transporter är inblandade medför en ökad 

risk för skada på liv, egendom och miljö, samt leder ofta till komplicerade räddningsinsatser. Gällande 

personskador är bussolyckor en stor risk och inom förbundet trafikeras vägarna av lokal och regional 

busstrafik men även turistbussar förekommer i hög omfattning. 
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Under 2018 omkom 324 personer i trafikolyckor i Sverige, varav 10 av dessa i Dalarna.  

Farligt gods transporteras främst längst Rv70, E45, E16 och Rv26 i nuläget. I samband med att Malung-

Sälens flygplats öppnar förväntas även farligt godstransporterna längs Vasaloppsvägen från Mora till Sälen 

att öka. Vanligast förekommande bland farligt godstransporterna är drivmedelstransporter, utöver dessa 

finns lite information om vad som går på vägarna, många transporter går endast igenom förbundsområdet 

och måste förväntas transportera ett stort spektrum av olika typer farligt gods. Riskerna med farligt 

godstrafiken kan därför antas vara många och på förhand svåra att förutspå, att många av transporterna 

går igenom eller i direkt närhet till större orter ökar också risken för skada på människor. 

Järnvägstransporterna som går genom förbundet är förknippade med vissa risker. Vagnsbromsar som 

orsakar skogsbränder då de går sönder är en sådan, och vid rena olyckor med persontrafik blir dessa 

oerhört resurskrävande för brandkåren. Ofta händer dessa olyckor på avsnitt av järnvägen som är väldigt 

svåra att ta sig till för räddningspersonal vilket ytterligare försvårar insatsen. 

5.4 BRAND  
 

5.4.1 BRAND I BYGGNAD 
Under den undersökta tidsperioden uppgick antalet insatser mot brand i byggnad till 1,86 insatser per 1000 

invånare. Detta kan jämföras mot 1,08 för hela riket och 1,53 för hela Dalarna. Detta tyder på att bränder i 

byggnader sker relativt ofta inom förbundet. I Vansbro uppgår siffran till 3,21 insatser per 1000 invånare och 

i Älvdalen till 2,13 vilket måste betraktas som höga siffror. I övriga kommuner i förbundet varierar siffrorna 

mellan 1,55 till 1,81 insatser per 1000 invånare.  

I brandorsaksstatistiken framgår att soteld är den klart vanligaste brandorsaken inom förbundet. 

Sambandet mellan soteld och vedeldning är också den troligaste orsaken till att antalet insatser mot brand i 

byggnad ligger högre än rikssnittet.  

Den största enskilda risken vid brand i byggnad är att någon människa kommer till skada, eller i värsta fall 

omkommer. Vid brand i villa, hotell och liknande byggnader, samt sjukhus och olika typ av boenden 

(äldreboende, gruppboende, HVB-hem, etc.) är denna risk ännu mer framträdande. Sedan 2010 har antalet 

döda i bränder i hela landet uppgått till cirka 100 personer per år, varav majoriteten omkommer i 

bostadsbränder. I förbundsområdet har sedan 2010 tre personer omkommit.  

Andelen bostadsbränder uppgår till cirka 60 % av alla insatser mot brand i byggnad som brandkåren larmas 

till i förbundsområdet. Av dessa drabbar 75 % villor, 15 % flerbostadshus, 9 % fritidshus och 1 % rad-, par- eller 

kedjehus. Fördelningen kan antas återspegla hur bostadsbeståndet ser ut inom förbundsområdet då en 

stor andel av befolkningen bor utanför centralorterna. Även inom centralorterna är en stor andel av 

bostäderna villor.  

Det är dock svårt att dra några slutsatser av statistiken gällande hur ofta dödsbränder inträffar.  Ur 

statistiken framgår dock tydligt att äldre personer löper större risk att omkomma i bränder och att de flesta 

dödsbränderna inträffar i bostaden. Befolkningsstrukturen i förbundsområdet visar att en stor andel av 

befolkningen är äldre, andelen spås också öka i framtiden. Av alla bränder i byggnader så är en majoritet 

bostadsbränder. Sammantaget visar detta att det finns en risk för framtida dödsbränder och det är därför 

en risk som måste beaktas.  
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Brand i industrier medför ofta en stor riskbild, bl.a. långa inträngningsvägar, hantering av brandfarliga 

varor, gasflaskor och hög brandbelastning (sågverk) kan förväntas. Insatserna kan därför bli komplicerade 

och resurskrävande. 

Brand i stora samlingslokaler innebär att många personer förväntas behöva utrymma lokalen samtidigt, 

ofta under alkoholpåverkan. Detta i sig är en risk som kan påverka insatsen. Stora byggnader såsom Tegera 

och Jalas arena medför också långa insatsvägar. 

Signifikant för förbundsområdet är att det finns en relativt stor del äldre bebyggelse och kulturhistoriska 

byggnader. På många platser står byggnaderna väldigt tätt och är i vissa fall sammanbyggda. Byggnadernas 

konstruktion särskiljer sig också från moderna byggnader vilket medför att spridningsrisk till närliggande 

byggnader och ovanliga konstruktionsbränder är stor. Det finns också en risk att byggnadernas bärighet vid 

brand är dålig vilket kan föranleda ras. 

I takt med att tekniken utvecklas och blir billigare är det troligt att förekomst av solcellspaneler och 

elfordon kraftigt kommer öka i byggnader (villor, hyreshus, industrier, mm.). I takt med att 

solcellsanläggningarna ökar kommer även förekomsten av batterilager öka, både i privata bostäder och i 

industrier, då i form av litiumbatterier. Detta betyder att det i framtiden kommer vara viktigt att beakta 

risker kopplade mot el- och batteribränder i alla typer av brand i byggnad.  

5.4.2 BRAND I ANNAT ÄN BYGGNAD 
Förbundsområdet drabbades hårt av skogs- och markbränder under 2018. Det avspeglas också i statistiken 

då antalet insatser ökade kraftigt jämfört med föregående år. Jämförs hela den undersökta tidsperioden 

mot rikssnittet (1,61 insatser per 1000 invånare) framgår även där att bränder i annat än byggnad sker mer 

frekvent i förbundsområdet (1,93 insatser per 1000 invånare). 

Ur brandobjektsstatistiken är det tydligt att bland de specificerade objekten är skogs- och markbränder de 

vanligaste. Inom förbundet finns stora arealer skogsmark och terrängen är i stor utsträckning kuperad, med 

fjäll i de norra delarna. Detta medför att skogsbränder kan växa sig stora och föranleda stora och komplexa 

räddningsinsatser. De största riskerna vid skogsbränder är att elden ska spridas till bebyggelse och antända 

bostadshus eller i värsta fall hela byar eller samhällen. Släckningsarbetet är också riskfyllt, dels uppenbara 

risker som t.ex. svår terräng med fallrisk, utmattning och kraftledningar för el. Även i förväg dolda risker 

kan uppkomma, ett tydligt exempel var bränderna 2018 vid Trängslets skjutfält i Älvdalens kommun, där 

oexploderad ammunition fanns i marken vilket tillförde en helt ny risk till insatsen.   

Riskerna kopplade till brand i personbil och andra fordon kommer öka och bli mer oförutsägbara i takt med 

att andelen fordon som drivs av alternativa bränslen ökar, då i första hand elfordon. Förekomsten av 

gasfordon är relativt liten inom förbundsområdet av den enkla anledningen att det finns väldigt få 

tankställen för gasfordon. 
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5.5 DAMMHAVERI 
Ett dammhaveri i någon av de kraftverksdammar som nämns i avsnitt 3.4 bedöms kunna orsaka stora 

skador på infrastruktur, egendom och miljö. Även personer som befinner sig inom riskområden i anslutning 

till älvarna nedströms dammarna riskerar att skadas eller i värsta fall omkomma vid ett plötsligt dammbrott. 

I figur 2 och 3 presenteras Länsstyrelsen Dalarnas planeringsunderlag för hur vattenutbredningen i värsta 

fall skulle kunna se ut vid dammbrott i någon av kraftverksdammarna. Som framgår av kartbilderna skulle 

alla centralorter i förbundet utom Leksand påverkas kraftigt vid ett dammbrott. Stora delar av bebyggelsen 

skulle drabbas av den höjda vattennivån. Direkta konsekvenser på samhället skulle vara att flertalet 

byggnader vattenfylls, vägar blir oframkomliga, risk för broras och att elförsörjningen slås ut. Detta är bara 

några av de konsekvenser som kan förväntas.  

Det är också en stor risk att brandkårens förmåga till insatser påverkas negativt vid ett dammhaveri av 

denna storlek. Främst om vägnätet påverkas och hindrar brandkårens fordon att ta sig fram. Detta kommer 

då innebära att brandkårens fordon måste ta andra vägar med förlängd insatstid som följd. Det kommer 

också krävas stor uthållighet i resursförsörjningen av främst personal då flertalet räddningsinsatser kan 

förväntas pågå samtidigt och vara tidskrävande.  

5.6  NATUR 
Drunkningsolyckor och drunkningstillbud förekommer med jämna mellanrum. sett till antalet insatser per 

invånare ligger förbundet över rikssnittet även här, 0.12 insatser per 1000 invånare jämfört med 0,05 

insatser per 1000 invånare. Som framgår i larmstatistiken har antalet insatser ökat under senare år, vilken 

en trolig orsak är de varma och badvänliga somrarna som varit de senaste åren. Att förbundsområdet är rikt 

på sjöar och vattendrag, och dessutom har Siljan med sina många badstränder, bidrar till att risken för 

drunkning är stor i förbundet. 

Andra händelser kopplade till naturen är översvämning och ras- och skredolyckor. Dessa händelser kan 

orsaka stora konsekvenser på samhället och för brandkåren kommer det innebära räddningsinsatser samt 

att det finns en risk att körvägar är blockerade. I förbundsområdet finns geografiska och geologiska 

förutsättningar för översvämning samt ras och skred, vilket innebär risker som måste beaktas. Utförligare 

konsekvensbeskrivning och riskanalys rörande dessa händelser återfinns i de enskilda kommunernas risk- 

och sårbarhetsanalyser. 

5.7 SOCIAL ORO 
Förbundsområdet har, utifrån brandkårens upplevelse, historiskt varit förskonat från incidenter kopplade 

till social oro. Anlagda bränder har dock förekommit och förekommer fortsatt. Under den undersökta 

tidperioden konstateras att ca 7 % av de bränder där brandorsaken kunnat fastslås är anlagda. Dock som 

nämns i kapitel 3.5 så kan den faktiska andelen anlagda bränder vara högre eftersom brandorsaken inte 

kunnat fastställas i 21 % av fallen. 

I dagsläget har brandkåren inte sett några tecken på att riskbilden kopplat till social oro skulle öka under 

kommande år. Risken att brandkåren kommer utsättas för aggressivt beteende eller stenkastning vid insats 

är dock ingen omöjlighet utifrån att det förekommit på andra ställen i landet.  
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5.8 FRAMTIDENS RISKBILD 
Den största förändringen i framtidens riskbild omfattar den norra delen av förbundet. Expansionen av 

området kring Idre kommer innebära en generell ökning av i princip alla risker som kan föranleda en 

räddningsinsats. Ökad trafik kommer medföra en större risk för alla typer av trafikolyckor där allvarliga 

bussolyckor medför den största risken för flertalet skadade. Risken för brand i hotell ökar i takt med att fler 

hotell byggs vilket medför en risk för stora, resurskrävande och komplexa byggnadsbränder där många 

personer riskeras skadas. Risk för komplicerade räddningsinsatser långt från farbar väg kommer också öka i 

takt med att fler personer rör sig i terrängen, då främst sommartid. Risken för utsläpp av farligt ämne kan 

även den förväntas öka då fler arbetsmaskiner och fordon i allmänhet rör sig i området, vilket kan orsaka 

skador på miljön.  

I övriga delar av förbundet förväntas den generella riskbilden inte förändras i någon högre utsträckning om 

inget oväntat sker.  

De risker som finns idag kan förväntas finnas kvar, som nämnts tidigare kommer dock ny teknik att 

succesivt göra riskbilden i allmänhet mer komplex.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt är avsikten att på ett enkelt sätt sammanställa och presentera de händelser som kan leda till 

räddningsinsatser och som identifierats och analyserats i föregående avsnitt. Genom att bedöma 

sannolikheten och konsekvensen av identifierade händelser kan resultatet användas för att belysa hur stor 

risk händelserna innebär och sammantaget vilka risker som brandkåren måste kunna hantera. Resultatet 

presenteras i en riskmatris som ses nedan. 

Sannolikheten att dessa inträffar har bedömts med hänsyn till insatsstatistik samt erfarenheter av tidigare 

inträffade händelser inom förbundsområdet och övriga landet. Konsekvensen av händelserna är inte helt 

enkel att bedöma och kategorisera eftersom konsekvenserna av en händelse i många fall kan variera stort 

beroende händelsens (olyckans) omfattning. Utifrån erfarenheter och den analys som återfinns i kapitel 5 

har dock konsekvensbedömning gjorts i den utsträckning det bedömts möjligt. 

Tabell 5. Händelser som kan föranleda räddningsinsats. 

Nummer Händelse  Beskrivning 

1 Trafikolycka Trafikolycka på väg. Ett till flera fordon inblandade. 
Varierande skadeutfall, oskadda till flera svårt skadade 
eller omkomna. 
  

2 Brand i byggnad Brand i byggnader. Kan vara alltifrån fristående förråd 
till stora komplexa byggnader. 

3 Brand ej i byggnad Brand i annat än byggnad. T.ex. fordon, container, 
soptunna, m.m. Ej skogsbrand. 

4 Trafikolycka buss/tåg/flyg Olycka där tåg, flyg eller buss är inblandat.  

5 Skogsbrand  Brand i terräng, t.ex. gräs, skog eller annan mark 
utomhus. 

6 Utsläpp farligt ämne Utsläpp av ämne med farliga egenskaper, t.ex. 
brandfarligt, frätande, giftigt, etc. 

7 Båt/sjöolycka Sjöolycka på kommunalt vatten.  

8 Naturolycka Översvämning, storm, ras eller skred. 

9 Dammbrott Dammhaveri som föranleder att stora vattenmassor 
okontrollerat släpps lös i älven.  

10 Olycka vid 2:4 anläggning Olycka på en anläggning klassad som farlig 
verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §. 

11 Social oro Händelse som kan kopplas till social oro. 
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Tabell 6. Riskmatris, grönt, gult och rött fält indikerar vilken grad av risk händelsen medför. 

Sannolikhet 

  

1 gång per 
dygn 1     

1 gång per 
vecka  1, 5*    

1 gång per 
månad  3, 6 1, 2, 5*   

1 gång per år 
   1, 7 2, 5, 6 

< 1 gång per år 
   11 1, 4, 8, 9, 10 

 

Konsekvens 
Hälsa Ingen skadad Enstaka 

lindrigt 
skadade 

Enstaka svårt 
skadade 

Enstaka döda, 
flera svårt 
skadade 

Flera döda  

Miljö Ingen skada  Liten 
utbredning, 
enkel sanering 

Stor 
utbredning, 
Enkel sanering 

Liten 
utbredning, 
svår sanering 

Omfattande 
utbredning 

Egendom Ingen skada < 10 000 kr 10 000 –  
100 000 kr 

100 000 –   
1 000 000 kr 

> 1 000 000 
kr 

 

*  = sannolikheten avser sommarhalvåret. 

 
I riskmatrisen ovan har de typhändelser som presenteras i tabell 5 placerats in utifrån sannolikheten att de 

inträffar och vilken konsekvens de kan leda till om de inträffar, kort sagt vilken risk de identifierade 

händelserna föranleder. Sannolikheten och konsekvensen har graderats på en 5-gradig skala för att på ett 

översiktligt sätt kunna visa risken av händelserna. Kriterierna för skalan framgår i matrisen, gällande 

konsekvensen så räcker det om någon av kriterierna (hälsa, miljö, egendom) uppfylls.  

I riskmatrisen kan noteras att vissa siffror återfinns i flera rutor. Bakgrunden till detta är att händelsetypen 

kan innebära olika stor risk beroende på händelsens omfattning. Ett typexempel är trafikolycka, en 

singelolycka i låg hastighet som i många fall inte leder till några skador på varken miljö, egendom eller hälsa 

och inträffar relativt frekvent jämfört med en allvarlig trafikolycka i hög hastighet där flera fordon och 

personer är inblandade som kan leda till stora skador men inträffar inte lika ofta. Eftersom båda 

händelserna är trafikolyckor faller de under händelsetypen ”Trafikolycka” och visas med samma nummer 

(1) i riskmatrisen men på olika ställen. 

Resultatet visar att alla identifierade händelser föranleder en stor eller mycket stor risk eftersom de inträffar 

relativt ofta eller att när de väl inträffar så blir konsekvenserna stora. Sinsemellan bedöms risken variera 

något mellan händelsetyperna, dock inte mer än att samtliga måste beaktas och kunna hanteras av 

brandkåren.  
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7 Slutsats 
I riskanalysen har ett försök att tydliggöra riskbilden för kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna 

gjorts. Riskinventering tillsammans med insatsstatistik för utvalda händelsetyper under perioden 2008–

2018 har legat till grund för analysen. Sammanfattningsvis kan konstateras att riskbilden är divergerande, 

det vill säga att det inte finns någon specifik risk som sticker ut utan det är det totala spektrat av olika risker 

som måste hanteras. 

Av det totala antalet insatser som genomförs i förbundsområdet är 65 % räddningsinsatser enligt LSO, 2018 

genomfördes knappt 900 räddningsinsatser enligt LSO. Flest insatser sker i distrikt Mora, det är också här 

antalet insatser ökat succesivt under senaste 10-årsperioden. I övriga distrikt har antalet insatser legat på en 

jämn nivå över tid. Statistiken visar att förhållandevis många insatser sker inom förbundsområdet jämfört 

med både Dalarna och Sverige i stort. Bland dessa utmärker sig brand i byggnad och trafikolyckor, där 

snittet ligger betydligt över rikssnittet.  

De många skogsbränderna som drabbade de nuvarande medlemskommunerna 2018 var ett bevis på vad ett 

förändrat klimat med långvarig torka och höga temperaturer kan leda till. Ett extremare väder kan också 

leda till ökad nederbörd under kort tid vilket kan föranleda översvämningar och ras. Händelser till följd av 

klimatförändringar kommer av allt att döma bli vanligare och räddningsinsatser kopplade till dessa kommer 

i många fall bli stora, komplicerade och komplexa.  

Det finns ett flertal återkommande evenemang inom förbundsområdet, några av dessa är Vasaloppet 
(vinter/sommar), Vansbrosimningen, flygfesten i Dala-Järna (vart 3:e år) och Midsommarveckan i Leksand. 
Vintertid lockas tusentals skidturister till förbundets nordligaste delar. Vid alla dessa mångdubblas antalet 
personer som vistas i delar av förbundsområdet. Detta innebär att risken för olyckor ökar under vissa delar 
av året. 
 
I framtiden förväntas den generella riskbilden i förbundet som helhet inte förändras avsevärt. Lokalt 
förväntas dock den samlade riskbilden i de norra delarna av förbundsområdet (Älvdalen – Idre) öka. Detta 
som en konsekvens av den kraftiga expanderingen av turistnäringen som bland annat innebär fler 
byggnader och mer trafik. 
 
Den samlade riskbilden för förbundet medför att brandkårens förmåga till räddningsinsatser måste vara 

väldigt bred. Förmåga att kunna hantera allt ifrån räddningsinsats vid dammhaveri, skogsbrandsläckning vid 

stora skogsbränder, rökdykning vid livräddning till att kunna hantera vattenlivräddning både sommar och 

vinter samt båtbränder till sjöss måste finnas. Detta genom egen förmåga eller i samverkan med andra 

kommuner, organisationer och myndigheter. Brandkåren Norra Dalarnas förmåga redovisas i 

handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.   


