Handlingsprogram
för Hudiksvall och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om Skydd mot Olyckor/LSO
för mandatperioden 2019-2022
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SAMMANFATTNING
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha handlingsprogram som beskriver
målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de risker som kan leda till
räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga att
utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och
säkerhetsfrågor och har en gemensam organisation, Norrhälsinge Räddningstjänst.
Verksamhetens organisation, åtagande, förmåga m.m. finns beskrivet i
handlingsprogrammet. För säkerhetsfrågor är dock respektive kommunstyrelse ansvarig.
Båda kommunerna har valt ett gemensamt program för det förebyggande arbete och för
räddningsinsats. Fokus ligger på respektive verksamhetsansvar och förmåga att förhindra
uppkomsten av brand och oönskade händelser. Härmed förstärks Räddningstjänstens ansvar
att stödja verksamheter och enskilde i det förebyggande arbetet.
Kommunfullmäktige i Hudiksvall ansvarar för handlingsprogrammet och miljö- och
räddningsnämnden har delegation att minst en gång under mandatperioden följa upp,
utvärdera och revidera handlingsprogrammet.
Inom både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillämpas ett uppföljningssystem för
internkontroll. I samband med årsredovisning sker rapport till kommunledningarna.
I programmet finns beskrivet bakgrundsfakta och risker som påverkar kommunernas behov
av åtgärder för att förhindra olyckor. Ingående kommuners verksamheter och kommunala
bostadsbolag har brutit ned nationella mål till åtaganden som kommer att ligga till grund för
säkerhetshöjande åtgärder.
MSB vägledning (MSB 246-April 2011 handlingsprogram) ligger till grund för det nya
handlingsprogrammet

Norrhälsinge Räddningstjänst

Anders Zetterlund
Förvaltningschef/Verksamhetschef

Mats Åberg
Räddningschef
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1 ÖVERGRIPANDE MÅL
1.1 Statens övergripande mål
Det statliga målet i arbetet för skydd mot olyckor är att färre ska omkomma, mindre ska
förstöras och färre ska skadas till följd av olyckor i samhället.
1.1.1 Tillfredställande och likvärdigt skydd
Lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt
skydd.

1.2 Kommunernas övergripande mål
”Kommunerna ska vara trygga och säkra att leva och verka i, med en bra miljö och en väl
fungerande beredskap för olyckor och händelser som kan påverka människors hälsa och
miljö.”

2 RISKBILD
2.1 Övergripande riskbeskrivning
En risk och sårbarhetsanalys har genomförts för både Hudiksvall och Nordanstigs kommuner.
Syftet med dessa är att kartlägga de hot och risker som snabbt kan påverka kommunens
kärnverksamhet. För att kunna öka kommunernas förmåga att motstå dessa.
I denna analys har följande större scenarion tagits fram som kan påverka kommunerna.
Klimatförändringar, Störning av dricksvattenförsörjning Störning på It systemet,
Väderhändelse med elbortfall, CBRNE olyckor, transportolyckor, Skogsbrand och pandemi.
Dessa risker kommer påverka även räddningstjänsten till del men framförallt vara händelser
som räddningstjänsten kommer att vara delaktig i att hantera. Utöver de i risk och
sårbarhetsanalysens identifierade risker har kommunerna att hantera följande:
- Högtrafikerade genomfartsleder E4/Rv84.
- Tät järnvägstrafik på Ostkustbanan med farligt gods.
- Omfattande vägbunden godstrafik,
- Sevesoklassad pappersindustri vilken även omfattas av LSO 2kap, 4§.
- Sågverk med brädgårdar och virkesupplag
- Mekaniska industrier
- Hamnar
- Mycket stora skogsarealer
- Många lantgårdar, flera med omfattande djurbesättningar,
- Bränder i bostäder av olika typ
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2.2 Kommunfakta
Hudiksvalls kommun

Nordanstigs kommun

Areal

2498km2

Areal

1380km2

Folkmängd

37 393 inv

Folkmängd

9 480 Inv

Prognos 2022

37 602 inv

Prognos 2022

9 447 inv

Centralort Hudiksvall

16 293 inv

Centralort Bergsjö

2 718 Inv

2.3 Tätorter antal invånare
Hudiksvalls kommun
Iggesund
Delsbo
Sörfosa
Näsviken
Njutånger
Enånger
Friggesund

Nordanstigs kommun
3 375
2 290
1 415
1 038
845
644
606

Gnarp
Harmånger
Jättendal
Hassela
Ilsbo
Strömsbruk
Stocka

2 240
1 385
865
814
731
433
431

3 OLYCKSFÖREBYGGANDE ARBETE
3.1 Kommunernas säkerhetsmål för det förebyggande arbetet
Kommunerna ska vara trygga att leva och vistas i.
Antalet olyckor i kommunerna ska minskas och följder av inträffade olyckor ska minimeras.

3.2 Kommunernas prestationsmål för den förebyggande verksamheten.
Anlagda bränder ska minska och eller förebyggas så att konsekvenserna av en anlagd brand
minimeras. Detta genom att erbjuda barn i förskoleklass, 5e klass samt sjunde klass
brandskyddsinformation.
Kommunerna skall verka för en ökad kunskap inom förebyggande och systematiskt
brandskyddsarbete genom att erbjuda utbildning samt ge råd och information.
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Kommunerna skall genomföra tillsyn enligt särskild tillsynsplan på objekt där personer
riskerar att skadas eller omkomma till följd av brand. Detta redovisas i särskild tillsynsplan

3.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra olycksförebyggande
verksamhet
Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå. Det innebär att kommunerna
har ansvar för samordning av de inblandade aktörerna i det geografiska området såväl inför
som under och efter en olycka.
Kommunerna ska ha en god förmåga att motstå allvarliga störningar, så att verksamhet kan
upprätthållas på ett tryggt sätt. Arbetet ska utgå från tre grundprinciper som är ansvar,
likhet och närhet.
Kommunerna samarbetar med kommunalförbundet Hälsingland för tillståndshantering
gällande explosiv vara.

3.3.1 Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar
under krissituationer.
3.3.2 Likhetsprincipen
En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma med
normala förhållanden.
3.3.3 Närhetsprincipen
Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är
närmast berörda och ansvariga.
3.3.4 Kompetenskrav och resurser för den förebyggande verksamheten
Personal med ansvarsområden som berörs av lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall ha
erforderlig kompetens att genomföra intentionen i handlingsprogrammet.
Inom Räddningstjänsten ska finnas personal med kompetens motsvarande
Brandingenjörsexamen och Tillsyn B.
3.3.5 Tillsynsplanering och tillståndsgivning
Räddningstjänstens utövar fysisk tillsyn på fastigheter och verksamheter inom Hudiksvalls
och Nordanstigs kommun enligt LSO 2.2. Planeringen av tillsyn genomförs som Teman vilka
väljs baserat på bland annat olycksstatistik. Detta redovisas i särskild tillsynsplan.
I det förebyggande arbetet ingår även tillståndsgivning samt tillsyn enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor.
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3.3.6 Råd och information till allmänheten
Kommunen ger genom räddningstjänsten råd och information till den enskilde för att
underlätta dennes möjligheter att leva upp till sina skyldigheter enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Detta sker i huvudsak genom rådgivning på telefon, information via
kommunens informationsavdelning och platsbesök.
3.3.7 Sotning och brandskyddskontroll
Kommunerna svarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt lag om skydd mot
olyckor. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte för att minska
risken för olyckor och skydda människors liv. Det kommunala ansvaret för sotning har lagts
på Miljö- och räddningsnämnden som i sin tur uppdragit ovanstående uppgifter på
entreprenad i båda kommunerna.
För att verka som entreprenör gäller kompetenskraven enligt MSBFS 2014:6. 3 kap § 4 Lag
om skydd mot olyckor ger kommunerna möjlighet att medge att en fastighetsägare utför
eller låter annan utföra sotning på egna fastigheten. För de fastighetsägare som medges
sotning av den egna fastigheten skall sotning ske från ett ur brandskyddssynpunkt
betryggande sätt.
Möjlighet för egen sotning förtar dock inte ansvaret från kommunerna eller fastighetsägare,
att sotning skall ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande
återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig sotning inte skett på
sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt. Miljö- och
räddningsnämnden har tagit fram riktlinjer för prövning av medgivande för egen sotning.
Tillstånd till egensotning medges genom delegationen av Räddningschefen.
Uppföljning sker årligen i samband med årsberättelsen. Tillsyn och utvärdering sker vid årliga
uppföljningsmöten, redovisning av klagomålshantering samt genom analys av
räddningstjänstens insatsrapporter avseende brandtillbud.
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4 RÄDDNINGSINSATS
4.1 Kommunernas säkerhetsmål för räddningsinsats
4.1.1 Kommunernas övergripande säkerhetsmål för insats.
Norrhälsinge Räddningstjänst ska ha förmåga till flera mindre insatser med litet
ledningsbehov i syfte att rädda människors liv, miljö samt egendom.
Norrhälsinge Räddningstjänst ska ha förmågan att verkställa en större insats i syfte att
begränsa skador på liv, egendom och i miljön. Exempel är skogsbrand, industribrand
Norrhälsinge Räddningstjänst ska öka sin förmåga att ta tillvara på erfarenheter från utförda
räddningsinsatser
Norrhälsinge Räddningstjänsten ska öka sin förmåga till ledning av räddningsinsatser under
mandatperioden. Ökade krav på kommunens förmåga till ledning av räddningsinsatser
kommer troligtvis bli en följd av utredningen en effektivare kommunal räddningstjänst SOU
2018:54 och skogsbrandsutredningen SOU 2019:7. Detta kommer enligt inrikesminister
Mikael Damberg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan
Eliasson mynna ut i lagstiftning som reglerar området ledning och dessa kommer att komma
under denna mandatperiod. Norrhälsinge räddningstjänst kommer att behöva hantera dessa
krav under mandatperioden.

4.2 Prestationsmål för insats
4.2.1 Miljö- och räddningsnämnd
Räddning av människors liv, miljön samt egendom i samband med räddningstjänst enlig lag
om skydd mot olyckor ska genomföras med hjälp av räddningsenheter med specifika
förmågor från den egna organisationen eller i samverkan med andra kommuner.
Räddningsenheterna ska finnas dokumenterade i områdes och aktivitetsspecifika
larmplaner.
Räddning av människor vid andra nödlägen, (ex sjukvårdsuppdrag enligt hälso- och
sjukvårdslagen) ska genomföras med hjälp av räddningsenheter bestående av egen personal
eller i samverkan med andra kommuner.
Vid insatser i syfte att begränsa skador på egendom eller miljö ska räddningstjänsten ges
tillgång till resurser från andra förvaltningar och kommunala bolag. Förmågan till system-,
insats- och uppgiftsledning ska finnas hos räddningstjänsten.
Räddningstjänsten har Räddningschef i beredskap (RCB) för att upprätthålla systemledning.
RCB är en funktion som delas med och bemannas av kommunerna i Hälsingland genom
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samverkansavtal. RCB fungerar även som kommunernas ”vakthund” under dygnets alla
timmar.
Norrhälsinge räddningstjänst kan tillämpa differentierade insatsstyrkor. Med detta menas
att räddningstjänsten ska möta samhällets behov utifrån tillfälliga eller ändrade riskbilder
inom kommunerna, t.ex. stormar eller liknande
Norrhälsinge räddningstjänst ska utveckla sina rutiner för att ta tillvara på erfarenheter från
räddningsinsatser genom nya rutiner för utvärdering samt årsplanering
Norrhälsing räddningstjänst skall arbeta med utveckling av metoder för räddningsinsats
genom att arbetsgrupper bildas inom de olika områden som berör räddningsinsatser
Norrhälsinge räddningstjänst skall fortsätta att arbeta för en fortsatt utveckling av
samverkan med andra räddningstjänster
Norrhälsinge räddningstjänst skall fortsätta planering för arbete under höjd beredskap.

4.3 Kommunernas förmåga att verkställa och genomföra räddningsinsatser
4.3.1 Kommunal ledning vid extra ordinära händelser
Vid extra ordinära händelser kan respektive kommuns krisledningsnämnd sammankallas på
order från kommunstyrelsens ordförande. Kommunchef aktiverar vid behov kommunens
ordinarie krisorganisation. Detta kan ske efter inrådan av räddningstjänstens räddningschef i
beredskap eller på annat sätt

4.3.3 Räddningstjänstens organisation
Organisationen utgår från miljö- och räddningsnämnden, tillika kommunernas myndighet
vad gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ingår i förvaltningen
Bygg-miljö och räddning (BMR) Det finns en förvaltningschef/verksamhetschef och en
räddningschef.
Bemanningen inom Räddningstjänsten är uppdelad på deltidsanställda
brandbefäl/brandmän och heltidstjänster.
Verksamheten är förlagd till den hel- och deltidsbemannade stationen i Hudiksvall och de
fem deltidsstationer som finns fördelade över de båda kommunerna. Se kartbild.
.
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4.3.4 Kompetenskrav för operativ verksamhet
Funktion/befattning
Räddningschef
Räddningschef i beredskap

Insatsledare/IL
Styrkeledare
Brandman

Räddningsman i beredskap

Kompetens
Brandingenjörsexamen med
påbyggnadsutbildning
Brandingenjörsexamen med
påbyggnadsutbildning alternativt
Räddningsledning B med adekvat påbyggnad
Räddningsledning B
Räddningsledare A
Brandman Heltid, SMO-utbildning,
räddningsinsats eller utbildning som av
verksamheten bedöms som likvärdig
Räddningsinsats eller utbildning som av
verksamheten bedöms som likvärdig

4.3.5 Räddningstjänstens beredskap under fredstid
Bemanning och anspänningstid
Räddningsstation
Räddningsstyrka
Hudiksvall
Heltid

RCB (Räddningschef i beredskap
Hudiksvall
Deltid
Iggesund
Deltid
Delsbo
Deltid
Friggesund
Deltid
Hassela
Deltid
Jättendal
Deltid

Anspänning Bemanning
stid
1 Befäl
90 sek 4 Brandmän
2 Brandmän för bemanning i Nordanstig
vardagar 08-17
90 sek Beredskap delas med övriga Hälsinge
kvittens kommuner
1 Befäl /Arbetsledare
8 min 2 Brandmän
1 Befäl / Arbetsledare
8 min 3 Brandmän
1 Befäl / Arbetsledare
8 min 4 Brandmän
2 Brandmän
8 min Befäl från Delsbo
2 Brandmän
8 min Befäl från Jättendal
1 Befäl / Arbetsledare
8 min 4 Brandmän

Med anspänningstid avses tiden från larm till utryckning påbörjas och här anges längsta
tillåtna anspänningstid vid dimensionerande insats och/eller där människoliv hotas.
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Om inte bemanning kan upprätthållas ska Räddningschefen fatta normativt beslut om
åtgärder vilket kan innebära omfördelning av resurser eller ändra i larmplaner.
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4.3.6 Yt-täckning och Insatstider
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4.3.7 Räddningstjänsten under höjd beredskap
Samhällets räddningstjänst i fred skall utgöra basen för att skydda och rädda liv även vid
höjd beredskap. Ordinarie personal i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och den i
planen angivna organisationen utgör således grunden för uppbyggnad av den
räddningstjänst som erfordras vid höjd beredskap. Planläggning och uppbyggnad startar
efter beslut av regeringen.
Under normala förhållanden planeras för extraordinär händelse vilket löses inom ramen för
ordinarie personal samt samverkan, här inräknas även samverkan med
frivilligorganisationer.
Riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)gällande
räddningstjänstens roll under höjd beredskap väntas komma under mandatperioden och
kommer efter publicering att implementeras i redan pågående arbete.
4.3.8 Räddningstjänstens förmåga vid räddningsuppdrag
Följande förmåga skall räddningsstyrkorna på respektive ort vara utbildad och utrustad för
att klara av, på ett effektivt sätt och inom godtagbar tid.
Ef = efter förstärkning
Brand i Byggnad
Genomföra utvändig
släckning
Kunna genomföra en
rökdykarinsats
Hjälp med utrymning från
stege upp till 3 vån
Hjälp med utrymning från
höjdfordon upp till 8 vån
Utföra samtidig utvändig
och invändig släckning
Utföra rökdykning i
högriskmiljö
Trafikolycka
Säkra skadeplats vid
trafikolycka
Utföra losstagning
Utföra losstagning ur
tungt fordon
Brand i ej byggnad
Begränsa och släcka
mindre bränder i upplag,
fordon, skog och mark
Begränsa och släcka mer
omfattande bränder i
upplag, skog och mark

Hudik
Heltid
Ja

Hudik
Deltid
Ja

Igge- Delsbo Frigge- Jättendal Hassela
sund
sund
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ef

Ef

Ja

Ef

Ja

Ef

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Ef

Hudik
Heltid
Ja

Hudik
Deltid
Ja

Igge- Delsbo Frigge- Jättendal Hassela
sund
sund
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Ef

Ja

Hudik
Heltid
Ja

Hudik
Deltid
Ja

Igge- Delsbo Frigge- Jättendal Hassela
sund
sund
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ef

Ef

Ef

Ja

Ef

Ef

Ef

Ja

Ef

Ef

Ef
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Olyckor med farliga
ämnen
Utföra insats vid utsläpp
av mindre mängd
miljöfarligt ämne
Genomföra livräddning i
kontaminerat område
Utföra insats vid utsläpp
av farligt ämne
Kunna genomföra
sanering av ett fåtal
personer och egen
personal
Utföra släckning av
brandfarligvara vid större
utflöde
Oljeskadebekämpning på
vatten
Oljeskadebekämpning på
land
Vattenlivräddning

Hudik
Heltid
Ja

Hudik
Deltid
Ja

Igge- Delsbo Frigge- Jättendal Hassela
sund
sund
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ef

Ja

Ja

Ef

Ja

Ef

Ja
Ja

Ef

Ja

Ja

Ja
Hudik
Heltid
Ja

Ja
Hudik
Deltid
Ja

Ja
Ja
Igge- Delsbo
sund
Ja
Ja

Hudik
Heltid
Första omhänder-tagande Ja
av skadad
Terrängtransport
Ja
Kunna utföra
Ja
djurlivräddning
Begränsa skadorna vid
Ja
översvämning och
vattenskador
Ledning och samordning
Ja
av större insats

Hudik
Deltid
Ja

Igge- Delsbo Frigge- Jättendal Hassela
sund
sund
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Utföra vatten och islivräddning
Övrig Räddning

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Frigge- Jättendal Hassela
sund
Ja
Ja
Ja

Ef

Ja
Ja

Ja
Ef

Ja
Ja

Ef

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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4.3.10 Övningar
För att säkerställa kompetensen hos personalen, skall övningarna bedrivas systematiskt med
klara mål och rutiner. Övningsansvarig skall upprätta en övningsplan.
Övningsplanen ska baseras på erfarenheter från insatser, det arbete som görs inom
respektive kunskapsområde samt enligt rådande regelverk och rutiner.
Heltidspersonal skall öva minst 150 tim/år och deltidspersonal minst 50 tim/år.
Övningarnas innehåll skall varieras så att personalens kunskaper kan vidmakthållas och
vidareutvecklas, samt att Arbetsmiljöverkets krav uppfylls. Deltagande i övningar skall
dokumenteras.

4.3.11 Brandvattenförsörjning i kommunerna
Inom Hudiksvalls kommun där tekniska förvaltningen har verksamhetsansvaret och inom
Nordanstigs kommun där MittSverigeVatten ansvarar ska det finnas ett ändamålsenligt antal
brandposter anslutna till kommunernas nät.
Brandpostnätet ska uppfylla Svenskt Vattens rekommendationer. Alternativsystem med
utglesning av brandposter används inom delar av kommunerna med mindre risk för
omfattande bränder och tillhörande spridningsrisk. För alternativsystem ska
räddningstjänsten förfoga över tankbilar.
Aktuell information om placering av brandposter ska tillhandahållas Räddningstjänsten av
berörd förvaltning. Branddammar i Hudiksvalls kommun ansvarar räddningstjänsten för. I
Nordanstig ansvarar kommunen själva för dessa. I övrigt ska brandvattenförsörjning ske
med tankfordon.
4.3.12 Avtal om samverkan
Genom en omfattande samverkan löses hela skalan av insatser från små insatser där annan
räddningstjänstverksamhet har kortare insatstid (gränslös samverkan) till omfattande
insatser där erforderliga resurser eller uthållighet ej kan skapas utan samverkan. Denna
samverkan har till stor del reglerats i förväg via civilrättsliga avtal, de viktigaste redovisas
nedan.
-

-

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har avtalat om gränslös samverkan med
angränsande kommuner.
För att kunna hantera större olyckor samverkar räddningstjänsten med Ljusdals
kommun samt Kommunalförbundet Hälsingland om en gemensam
ledningsorganisation. Detta sker genom att en gemensam räddningschef i beredskap
har mandat att föra befäl över samtliga styrkor i Hälsingland.
Avtal har tecknats med Kommunalförbundet Hälsingland om hjälp vid
räddningsinsatser på E4 söder om Enånger.
Avtal finns med Regionen Gävleborg ang sjukvårdslarm.
För att inget glapp ska uppstå efter avslutad räddningstjänst, återställning och
sanering samverkar räddningstjänsten med Försäkringsbranschens
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restvärdesräddning genom att utföra restvärdesarbete där sanering av vägbanor och
järnväg ingår.
4.3.13 Varning och Information
Räddningsarbetet vid en skadeplats leds alltid av en räddningsledare och en bakre
ledningsfunktion bestående av Räddningschef i beredskap upprättas vid de flesta händelser.
Vid omfattande, långvariga eller speciella händelser upprättas en stab där bland annat ett
särskilt informationsbefäl eller personal från kommunernas informationsavdelning ska ingå.
Den ytterst ansvarige för att erforderlig information lämnas samt att allmänheten varnas vid
allvarliga olyckor är dock alltid räddningsledaren.
Följande händelser är exempel som kan medföra särskild information eller varningsbehov:
- Utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser
- Överhängande risk för explosion
- Stora trafikolyckor eller där vägar blir avspärrad
- Utsläpp av radioaktiva ämnen
- Ras och skred
- Skogsbränder
Normalt lämnar räddningsledaren eller stabsbefäl information till allmänheten genom webb,
radio och press. Vid mer omfattande händelser används Hudiksvalls kommuns
informationsavdelning för informationsgivning. Möjlighet finns att lägga ut information på
båda kommunernas hemsidor.
Varning via Sveriges Radio, viktigt meddelande, sker efter begäran av Räddningschef i
beredskap (RCB).
Inom Hudiksvalls och Iggesunds tätorter kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten"
(VMA) sändas via utomhusvarningsaggregat. Signalen som sänds vid större nödlägen består
av upprepade 6-7 sekunder långa ljudsegment, åtskilda av 12-14 sekunder långa pauser, och
innebär att man ska gå inomhus, lyssna på radion och följa de instruktioner som ges.
Signalen kan utlösas i båda orterna från räddningsstation i Hudiksvall eller SOS Alarm.
Start kan ske av enskilt aggregat eller hela grupper och sker via radioförbindelse.
Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av utomhusvarningsaggregaten.
Inom övriga delar av kommunerna varnas allmänheten vid olyckor via Sveriges Radio, TV och
kommunernas hemsidor.
Allmänheten kommer att informeras om rutiner för varning samt om handlingsprogrammet
(förmåga att göra räddningsinsatser) via kommunernas hemsidor.

4.3.14 Alarmering
Kommunerna är anslutna till SOS Alarm som skall sköta alarmering av de räddningsresurser
som kommunerna angett i larmplaner eller efter begäran från räddningsledare:
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Alarmeringsrutinerna gäller även så långt det är möjligt även under extraordinära
händelser men möjligheten att sköta uppgiften från räddningsstationen i Hudiksvall
finns.
Reservalarmering vid avbrott på telenätet sker via Rakelnätet. Samtliga
räddningsstationer har batteribackup för 48 timmars drift av radio och
alarmeringsutrustning.
Automatiska brandlarm inom Hudiksvalls kommuns verksamheter som är
direktkopplade och uppringande är anslutna till Hudiksvalls räddningsstation för
direkt alarmering av räddningsstyrka. Övriga orter och verksamheter har larm
ansluta till SOS Alarm.
Räddningstjänsten svarar för drift och underhåll av alarmeringsutrustningen på
räddningsstationerna.
Trygghetsnav med Rakelmobil kan fungera som backup för larmning av
räddningstjänst vid teleavbrott

-

-

-

-

.

4.3.17 Hamnar och dess gränser i vatten (se bilagor)
Inom följande hamnområden gäller kommunal räddningstjänst:
- I Hudiksvalls hamn ut till inre hamnområdesgränsen (HetvattencentralenFäskärsviken)
- I Iggesunds hamn inom ett område som begränsas av linjen Dukarskär-Dukarsund
och Furuskär-Björkskär.
- Hölicks hamnbassäng
- Stocka hamn inom ett område som begränsas av piren och vägen.
- Mellanfjärdens hamn ut till inre hamnområdesgränsen (Notholmen-Saltspannsviken)
4.3.18 Övrigt
MSB tillhandahåller materiel vid större olyckor enligt nedanstående exempel:
- Oljeskadeskydd, Härnösand
- Kemskydd, Kramfors
- Skogsbrandsläckning, Sundsvall och Söderhamn.
Resurserförteckning finns i RIB.

5 Efterföljande åtgärder
Kommunen jobbar med efterföljande åtgärder efter olyckor på flera nivåer. De flesta olyckor
avhandlas i samband med att händelserapport genomförs och skickas in till MSB. För större
olyckor eller andra händelser av intresse utreds olyckorna i särskild ordning, där
olycksförlopp samt insatsens genomförande gås igenom. Detta för att erfarenheter skall tas
tillvara och förbättra verksamheten. Utbildad personal finns för ändamålet.

6 Internkontroll
Inom både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun tillämpas ett uppföljningssystem för
internkontroll. I samband med årsredovisning sker rapport till kommunledningen.
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