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Sammanfattning
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)har kommunenansvarfiir att ett
handlingsprogramuppr?ittassom beskriverhur den kommunala iddningstjiinstenska
planeras och organiseraspa ett effeklivt sAtt. Fdr aft kunna utfiira detta behdver de
kommunala raddningstj?instematillgang till verktyg som kan leverera objektiva fakta
till beslutsfattare. Riiddningsverket har ett ansvar ftir aft erbjuda verk[rg och metoder
Iiir att underlafia planering av riiddningstjainst. Ett satt att tillgodose att beslutsfattar€
far objektiva fakta ?ir att bedoma den geografiska tillgangligheten till
r?iddningsresurser.Utiliin detta perspektiv syftar derurarapport till att undenoka hur
geogmfiska tillgainglighetsanalyser till?impas vid planering av rAddningstjanst.
I rapporten definieras tillgiinglighet till rAddningstjAnstsom "den liitthet med vilken
medborgare, ndringsliv och offentliga organisationer (och dessegendom) kan nis av
bide personellaoch matedellaraddningsresurser".
Vidare ligger fokus pi geografisk
tillgenglighet och med detta avseshur tillg?ingligheten titl r?iddningsresurserftiriindras
i rummet. Beriikning av geografisk tillguinglighet sker oftast i form av avst6nd
och/eller restid fr6n det t?inktainsatsobjektet till raddningsresursersgeograhska lage.
Natverksanalys er grunden ftir berZikningav geografisk tiltg?inglighet, och den
kortaste vagen mellan riiddningsresurser och insatsobjelcti ett natverk befiiknas oftast
med hjalp av Dijksfia's algoritm.
Fdr att identifiera tankbara anvandare av geografiska tillgiinglighetsanalyser fiir
r?iddningstjZinstoch beskriva deras nuvaxandesituation och framtida behov har en
behovsinventering utliirts. Kommunala riiddningstjzinster identifierades ha det storsta
behovet, men aven Glesbygdsverket, Rnddningsverket och liinsstyrelsen {tirv?intasha
anvandningav geograhskatillgiinglighetsanalyserliir raddningstjanst.Fdr att
kartlAgga den kommunala riiddningstjiinstens behov undersdkt€s RAddningstjrinst Syd,
Bergs kommun och Miilardalens Brand- och Riiddningsforbund. Det behov som
anv,indama uftryckte skapar fiiruts?ittningar ffir en god utformning av applikationer
ftir planering av riiddningsd?inst."Geogmfisk tillganglighetsanalys Ii;r
reddningstjan$en" och "BeRiidd" ?irtvi pigiende projekt som anv?indergeografisk
tillganglighetsanalys ftir att fttrbAftra planering av riiddningstjiinst. I det fiirstnaimnda
av projekten har prototypen Riiddningsenhetsplanemren utvecklats. Fallstudien i
rapporten har utviirderat den ffirsta versionen av Raddningsenhetsplaneraren{iir att se
hur den fungerar i en realistisk situation, dii.rbl.a. test ftir Riiddningstj?inst Syds
upptagningsomrade har genomftirts. Fallstudien har resulterat i rekommendationer
giillande anviindarviinlighet, kartogafi och dvergripaade strukh.[ ftir applikationen.
Fdrslag pi framtida utveckling av Rii.ddningsenhetsplanerarenhar ?ivengivits.
En viktig slutsats lrin behovsinventeringen zirtydliggdrandet av de aspekter av
geografiska tillgiinglighetsanalyser som anvAndarnaanser ha stdrst betydelse vid
utforrnning av en applikation. Den pigaende organisatoriska ftiriindringen inom
raddningstj?instenhar uppmarksammats i rapporten och har bl.a. legat till grund fttr ett
flertal av rekommendationema som givits fiir Riiddningsenhetsplaneraren.Att
beddma den lingsiktiga planeringsnl.ttan av RZiddningsenhetsplanerarenhar visat sig
problematiskt och mer omfattande tillempade studier btir g6ras av en senareversion
av prototypen {iir att undersdka desspotentiella genomslaglsaft.

