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Definitioner och förkortningar 

Allmänt 

 LSO – Lag om skydd mot olyckor 

 FSO – Förordning om skydd mot olyckor 

 MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 

 SLS – Svenska Livräddningssällskapet 

 FIP – Första insatsperson 

Definitioner 

 Olycka - Plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras 
medföra skada. Det kan vara händelser som sker i naturen eller på annat 
sätt utan människors inblandning. Det kan också vara händelser som 
beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Exempel 
på olyckor är bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder 
och utsläpp av skadliga ämnen.  
 

 Olyckstyp – Av MSB definierade typer av olyckor som ska finnas med i 
kommuners handlingsprogram för skydd mot olyckor.  
 

 Risk - En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa 
och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. 
 

 Riskområde – Av Västerås stad definierade och prioriterade riskområden, 
d.v.s. ett något vidare begrepp än olyckstyperna definierade av MSB.  
 

 Räddningstjänst - De räddningsinsatser som staten eller kommunerna 
ansvarar för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Till 
räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-
4 §§ LSO utan att det har inträffat någon olycka eller föreligger 
överhängande fara för en olycka. 
 
En räddningsinsats med kommun eller stat som ansvarig inleds endast om 
det är motiverat med hänsyn till:  

o Behovet av ett snabbt ingripande 
o Det hotade intressets vikt 
o Kostnader för insatsen  
o Omständigheterna i övrigt 

Förkortningar för Västerås stads olika förvaltningar och bolag 

 TFF –  Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 KIFF –  Kultur-, idrotts,-  och fritidsförvaltningen 

 SBF – Stadsbyggnadsförvaltningen 

 IFF – Individ- och familjeförvaltningen 



 

 

 BUF – Barn- och utbildningsförvaltningen 

 MHF – Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

 SK – Stadsledningskontoret 

 VOF –  Vård- och omsorgsförvaltning 

 Mimer – Bostads AB Mimer 

 ME – Mälarenergi 

 MBR – Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

Inledning 
Inom Västerås kommun bedrivs ett omfattande och aktivt arbete inom området 
skydd mot olyckor. Detta arbete bedrivs både inom Västerås stads olika 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund, men även inom andra myndigheter 
och organisationer med ansvar och uppgifter inom området skydd mot olyckor.  
 
Denna handlingsplan utgör handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
3 kap. 3 § LSO och gäller Västerås kommun. 
 
I 3 kap. 3§ LSO framgår att: 
 

”En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet ska kommunen ange 

1. målen förverksamheten 
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser, och 
3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras 

Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande 
förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt 
berörs av förändringarna.” 

Framtagandet av en hållbar handlingsplan över tid kräver ett nära samarbete 
mellan förvaltningar, kommunala bolag, kommunalförbund, berörda myndigheter 
och andra organisationer. Arbetet har bedrivits i projektform med workshops och 
avstämningar inom och mellan de olika organisationerna. Stadsledningskontoret 
har sedan sammanställt och formaliserat handlingsplanen.  

Beskrivning av kommunen 
Västerås är Sveriges sjunde största kommun sett till befolkningsmängden 31 
december 2019. Kommunen har ca 155 000 invånare. Under hela 2000-talet har 
befolkningen i genomsnitt ökat med ungefär 1 400 personer per år, men de 
senaste fem åren har folkökningen varit ovanligt stor. Under den perioden har 
befolkningen ökat med i genomsnitt 2000 personer per år. Folkökningen beror på 
ett stort flyttningsöverskott (att fler flyttar till Västerås än från Västerås) och på 
den naturliga folkökningen med fler födda än avlidna. Totalt har invånarantalet 
ökat i kommunen med drygt 10 000 personer från 2014 - 2019 (Västerås Stad, 
2020). Befolkningsutvecklingen speglar också den bild som statistik från MBR ger 



 

 

vad gäller ett ökat antal räddningsinsatser från 2014 och framåt. 2019 
genomförde man drygt 300 fler insatser än 2014. Enligt den kommunprognos för 
befolkningsutvecklingen 2020-2029 som finns tillgänglig kommer 
befolkningsmängden i Västerås kommun sannolikt att börja närma sig 170 000 
invånare år 2026.  
 
Inom Västerås kommun finns 17 tätorter där tätorten Västerås är Svergies femte 
största. Kommunens fem största tätorter redovisas nedan med ungefärligt 
invånarantal inom parentes.  

 Västerås (127 800) 

 Skultuna (3 400) 

 Irsta (2 750) 

 Tillberga (2 100) 

 Barkarö (1 650) 
 
Västerås kommun består av 958 km2 land, 175 km2 inlandsvatten i form av 
Mälaren och 4,6 km2 övriga sjöar och vattendrag.  
 
Västerås kommun utvecklas ständigt och det pågår flera stora 
exploateringsprojekt inom kommunen. Dessa kopplar dels till behovet av fler 
bostäder, men också till utveckling av staden i övrigt och att fortsätta attrahera 
ledande företag att etablera sig i kommunen. 

Styrning av skydd mot olyckor 
Västerås stad har en riskhanteringsprocess som leds av stadsledningskontoret 
som arbetar strategiskt med olika typer av handlingsplaner och riktlinjer. 
Nämnder, bolag, förbund, styrelser och förvaltningar ansvarar för att 
implementera riktlinjer, mål och åtgärder samt egenkontroll och uppföljning. 
Processens aktörer, roller och ansvar beskrivs vidare i Program för Skydd och 
beredskap. Ideella föreningar ska ges möjlighet att medverka vid utförande av 
åtgärder.  

Ansvar 

Denna handlingsplan utgör, i enlighet med Program för skydd och beredskap (KS 
2020/00246-1.3.2), grunden för det förebyggande arbetet kopplat till skydd mot 
olyckor inom Västerås kommun. Handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. Då 
handlingsplanen sträcker sig över två mandatperioder ska en avstämning göras 
efter skifte av mandatperiod om stadens politiska ledning förändrats.  
Stadsledningskontoret ansvarar för att utarbeta handlingsplanen i nära samverkan 
med andra berörda förvaltningar, kommunala bolag, kommunalförbund, berörda 
myndigheter och andra organisationer. Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund har ett särskilt ansvar att utarbeta de delar som berör 
riskområdet brand.  
 
Antagen handlingsplan skickas till Länsstyrelsen Västmanlands län, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, till de som har deltagit i samråd samt de som 



 

 

har varit berörda av samrådet. När handlingsplanen är antagen åligger det varje 
nämnd och styrelse att: 
 

 Implementera de mål och åtgärder som berör nämndens/styrelsens 
ansvar och verksamhetsområde på lämpligt sätt. 

 Aktivt styra och följa upp nämndens/styrelsens olycksförebyggande 
arbete i enlighet med handlingsplanen och intentionerna i LSO.  

 Samverkan med de övriga nämnder/styrelser och andra relevanta 
organisationer i den utsträckning som krävs för att målen och åtgärderna i 
handlingsplanen ska uppnås. Det innebär bland annat att delta i det 
uppföljningsarbete som sker för respektive riskområde. 

 Rapportera sin uppföljning och utvärdering till stadsledningskontoret. 
Former för detta ska överenskommas.   

Process för årlig uppföljning, utredning och lärande av olyckor 

Stadsledningskontoret ska efter varje avslutat kalenderår göra en samlad 
uppföljning av mål och åtgärder baserat på redovisningar från respektive 
riskområde. Stadsledningskontoret och styrgruppen för LSO, ansvarar för 
kontinuerlig samordning av implementering och uppföljning.  
  
Inför att ny handlingsplan ska tas fram ska befintlig plans måluppfyllelse 
utvärderas av stadsledningskontoret och styrgruppen för LSO. Ansvaret för 
utvärdering följer samma struktur som för årlig uppföljning.  
  
Årlig uppföljning och utvärdering rapporteras till kommunstyrelsen för att 
säkerställa genomförande av handlingsplanen. Utvärdering bifogas som underlag 
till kommunstyrelsen inför fastställande av kommande mandatperiods 
handlingsplan. Detta är en del i kommunens internkontroll.   
 
Stadsledningskontoret och styrgruppen för LSO bistår nämnder, förvaltningar, 
styrelser och bolag för att säkerställa att mål uppfylls. Varje berörd 
nämnd/styrelse är ansvarig för sin del och egen internkontroll.  

UPPFÖLJNING AV OLYCKSSTATISTIK 

Mittuniversitetet (MIUN) medverkar årligen under april månad, genom avtal med 
Västerås stad, med uppföljning och utvärdering av handlingsplanens mål 
avseende det förebyggande arbetet. Handledning av aktuell student/studenter 
utförs av MIUN enligt ordinarie instruktioner i samråd med Västerås stad. 
Olycksstatistik ska årligen presenteras till grupperna för respektive riskområde.  

OLYCKSUTREDNING 

I enlighet med 3 kap. 10 § LSO ska olyckor undersökas för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.  
En olycksundersökning kan bestå av flera olika moment. Den undersökning som 
åsyftas här är dels händelserapporter som skrivs av MBR efter varje avslutad 
räddningsinsats, och dels särskilda olycksutredningar som görs i vissa specifika fall. 
 



 

 

Stadsledningskontoret ansvarar för att undersöka olyckor avseende orsak och 
förlopp vid s.k. särskild olycksutredning. Detta gäller ej bränder, då MBR har 
ansvaret för dessa utredningar i enlighet med förbundsordningen. MBR ansvarar 
även för undersökning av själva räddningsinsatsen.  

LÄRANDE FRÅN OLYCKOR 

Kommunens särskilda olycksutredning syftar till att: 

 Ge underlag för att finna olyckstrender i samhället som grund i det 

förebyggande arbetet med skydd mot olyckor. 

 Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att liknande olyckor uppstår, 

som en del i det skadeförebyggande arbetet. 

 Hitta orsaker till olyckans konsekvenser för att kunna mildra framtida 

olycksförlopp, som en del i det skadebegränsande arbetet. 

Förmågan i samhället att förebygga och hantera olyckor och kriser bör 
kontinuerligt förbättras genom lärande från inträffade händelser. Även 
erfarenheter och erhållna kunskaper från tillsyn, uppföljning och utvärdering ska 
tillvaratas och förmedlas. Att inhämta och förmedla kunskap ska ske på ett 
systematiskt och strukturerat sätt. 
 
Följande olyckstyper (inom riskområdena brand, trafik, drunkning, utsläpp av 
farliga ämnen) ska utredas:  
 

 Olyckor innebärande dödsfall  

 Olyckor innebärande allvarlig kroppsskada 

 Olyckor med allvarlig miljöpåverkan 

 Olyckor med stora ekonomiska skador 

Avseende andra enskilda utredningar tas beslut på tjänstemannanivå av 
Stadsledningskontorets utsedde olycksutredare. Som exempel vid olyckstillbud 
med risk för allvarliga konsekvenser eller annan omständighet som pekar på att 
en viss olycka bör utredas. 

FÖRDJUPAD OLYCKSUTREDNING 

Om utredningen behöver vidgas eller fördjupas, kan det vara motiverat att 
genomföra en fördjupad olycksutredning i grupp. Beroende på typ av olycka och 
var fokus på utredningen ska ligga, sammansätts gruppen av personer från olika 
organisationer. Genom tidig identifiering skapas ett lokalt nätverk av personer 
inom olika organisationer som kan delta i arbetet med olycksutredningar. 
 
Särskild lycksutredning utförs enligt särskild, av säkerhetsdirektören beslutad, 
riktlinje. 
 



 

 

Årscykel för uppföljning, utvärdering och rapportering 

 Kontinuerliga träffar mellan stadsledningskontoret och styrgrupp för LSO. 

 MIUN, årlig uppföljning av olycksstatistik inom de fyra riskområdena. 

 Årligen görs en samlad uppföljning av föregående års åtgärder och 

måluppfyllelse per riskområde. Det görs också en uppföljning av riskbild, 

förmåga, verksamhet och mål. Handlingsprogrammet ska revideras när 

det sker betydande förändringar av någon eller några av dessa faktorer. 

 Kontinuerlig leverans av genomförda olycksutredningar till respektive 

riskområde. 

 Årlig uppföljning och utvärdering rapporteras till kommunstyrelsen.  

 Vid skifte av mandatperiod utvärderas hela programmet av 

stadsledningskontoret och styrgrupp för LSO enligt samma procedur som 

för årlig uppfölning.  

 Inför att arbetet med ny handlingsplan påbörjas görs en slutlig 

utvärdering av gällande handlingsplan och hur arbetet enligt 

handlingsplanen fungerat. 

Underliggande och styrande dokumentation 

Utöver denna handlingsplan finns dokumentation som utgör underlag vid 
utarbetandet av handlingsplanen, och styrande dokumentation som vägleder det 
förebyggande arbetet på en mer detaljerad nivå.  

UNDERLIGGANDE DOKUMENTATION TILL HANDLINGSPLANEN 

 Program för skydd och beredskap, (dnr. KS 2020/00246-1.3.2), 2020-07-
29, Kommunfullmäktige 

 Tjänsteutlåtande - Beslut om prioritering av olyckstyper (dnr. 
2018/00850), 2018-04-13, Säkerhetsstrateg 

 Under dnr. 2020/01796 finns följande dokumentation samlad: 
o Projektplan - Handlingsplan Skydd mot olyckor 2021-2026, rev 

2020-11-17, Säkerhetsstrateg 
o Arbetsmaterial Uppföljning åtgärder, 2020-11-18, 

Säkerhetsstrateg 
o Faktaanalys – En sammanställning av olyckor och riskområden, 

Västerås stad, 2018-03-09, Mittuniversitetet 
o Redovisning workshop Brand, 2018-12-07, Lloyd´s register 
o Redovisning workshop Drunkning, 2018-12-07, Lloyd´s register 
o Redovisning workshop Trafik, 2018-11-28, Lloyd´s register 
o Redovisning workshop Utsläpp farliga ämnen, 2018-11-27, Lloyd´s 

register 
o Riskanalys workshop Brand, 2019-02-05, Säkerhetsstrateg 
o Riskanalys workshop Drunkning, 2019-02-05, Säkerhetsstrateg 
o Riskanalys workshop Trafik, 2019-02-05, Säkerhetsstrateg 
o Riskanalys workshop Utsläpp farliga ämnen, 2019-02-05, 

Säkerhetsstrateg 



 

 

 Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2024 (dnr. 2019/591 MBR – 
K132), 2020-02-11, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

STYRANDE DOKUMENTATION FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 

 Riktlinje för fysisk säkerhet och brandskydd (Dnr KS 2020/00104-2.7.0), 
2020-01-23, Säkerhetsdirektör 

 Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete inom Västerås stad (Dnr 
2017/00092), 2017-01-02, Processägare säkerhet 

 Tillsynsplan, årlig revidering, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

 Riktlinje för Västerås stads interna försäkringsfond (Dnr 2015/01136) 

 Nödvattenförsörjningsplan (Dnr 2012/511-KS), rev 2018-04-09, 
Kommunstyrelsen 

 Oljeskyddsplan för Mälaren (Dnr 2012/00213), 2012-05-23, 
Kommunstyrelsen 

 Västerås stads plan för storskalig utrymning, maj 2017 

 Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer, rev maj 2019 

 Beredskapsplan för värmeförsörjning, 2019-06-14, Säkerhetsdirektör 

 Utredning av Västerås stad angående farligt gods på vägar inom Västerås 
(dnr. 2009/00538), 2009-11-26, Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 

Risker 
I detta avsnitt presenteras de vanligaste olyckstyperna sett ur frekvens, 
konsekvens och miljöperspektiv. Utöver dessa tas även naturolyckor upp i 
enlighet med inriktningen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2020:1). Generella 
slutsatser kring olycksutvecklingen över tid är att antalet insatser som 
räddningstjänst gör har ökat de senaste åren och beror till viss del, som tidigare 
nämnts, på en ökad befolkningsmängd. Redovisad statistik och olyckstyper som 
presenteras här ligger i linje med nationell statistik. Hur kommunen arbetar med 
risker och sårbarheter kopplat till höjd beredskap redovisas årligen Risk- och 
sårbarhetsanalys Västerås kommun.  

Övergripande 

Genom kommunen går europaväg 18 samt riksväg 56 och 66. Vägarna har hög 
belastning av persontrafik samt farligt gods, vilket är några faktorer som bidrar till 
ökad risk för olyckor. Inom kommunen förekommer en omfattande järnvägstrafik 
med farligt gods i flera riktningar från och till Västerås, liksom transittrafik. I 
kommunen finns flygplats samt Nordens största insjöhamn. Västerås har också ett 
mycket rikt friluftsliv till sjöss och därtill även småbåtsverksamheter vilket 
påverkar riskbilden.  
 
Västerås har stora komplexa byggnader. Fler än 100 inrättningar för vård och 
omsorg samt ett länslasarett med drygt 450 sängplatser. I tätorten finns stora 
köpcentra, konsert- och teaterlokaler, och idrottsanläggningar som kan ta upp till 
10 000 besökare.   



 

 

 
Länsstyrelsen fattar beslut om det som i LSO 2 kap. 4 § benämns som "farlig 
verksamhet". Detta görs i samråd med kommunen. Inom Västerås stad finns 
förnärvarande beslut från länsstyrelsen angående ett femtontal verksamheter 
som benämns som farlig verksamhet och kan innebära fara för att en olycka ska 
orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. 

STATISTIK 

7000 kronor per invånare och år uppgår Västerås kommuns totala kostnad för 
olyckor till (SKR, 2018). Med en kommun som passerat 150 000 invånare finns det 
lika många anledningar för kommunen att arbeta med ett olycksförebyggande 
arbete.  

 
Det totala antalet insatser under perioden är 6181 st. Jämför man ovanstående 
period med tidigare år ser man en tydlig ökning fram till 2019, men att antalet 
insatser 2019 åter minskade något. Vad nedgången 2019 beror på är svårt att 
säga, och framtiden får visa om det är en positiv trend vi nu ser.  

Redovisning per olyckstyp 

Handlingsplanen omfattar de riskområden som, inom ramen för syftet med 
handlingsprogrammet, är beslutat att vara i fokus för det förebyggande arbetet 
under 2021-2026. Redovisningen grundar sig dels i riskanalyser gjorda i förarbetet 
till detta handlingsprogram och dels i riskanalys (Dnr. 2013/370-MBR-191) som 
gjorts i förarbetet till handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2024. Utöver de 
riskområden som beslutats lokalt finns olyckstyper definierade av MSB och som 
riskerna ska beskrivas för.  
 
Dessa riskområden (olyckstyper inom parentes) är: 

 Brand (brand i byggnad och brand utomhus) 

 Trafik (trafikolycka) 
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 Drunkning 

 Utsläpp av farliga ämnen (olyckor med farliga ämnen) 

 (Naturolycka) 

BRAND I BYGGNAD OCH UTOMHUS 

Många bränder drabbar Västerås. Detta är ett samhällsproblem som en ensam 
aktör inte kan hantera. Västerås stads verksamheter måste arbeta tillsammans för 
att erhålla effekt internt, samt tillsammans med MBR, Polis och andra aktörer för 
att erhålla effekt i samhället. 
 
Anlagd brand på skolor är ett riksproblem. De inträffar ofta och kan ge stora 
skador. Västerås stad och MBR belyser därför detta område extra. Skolor är en 
allmän byggnad och i Västerås utgörs 24 % av bränderna i allmänna byggnader av 
skolor, förskolor och fritidsidrottsanläggningar. Inga personer har skadats i 
skolbränder, men stora materiella skador har skett. 
Många bränder drabbar Västerås. Detta är ett samhällsproblem som en ensam 
aktör inte kan hantera. Västerås stads verksamheter måste arbeta tillsammans för 
att erhålla effekt internt, samt tillsammans med MBR, Polis och andra aktörer för 
att erhålla effekt i samhället. 

Olycksstatistik brand (sammanfattning) 

 Bränder (både i byggnad och i annat än byggnad) är den vanligaste 
orsaken till utryckning om man bortser från onödiga utryckningar till följd 
av automatlarm.  

 Av dessa utryckningar är brand i annat än byggnad utmärkande och där 
MBR sett en ökning av bilbränder framförallt koncentrerat till områdena 
Bäckby och Skallberget.  

 Av de bränder som sker i byggnader sker 56 % i privata bostäder såsom 
villor, radhus och flerfamiljshus.  

 De mest förekommande orsakerna till brand i byggnad är kvarglömd spis, 
bränder anlagda med uppsåt, brand av okänd anledning och tekniska fel.  

 Kvarglömd spis står för 32 % av dessa fyra orsaker och drabbar i regel 
äldre personer i åldern 65+. 

Brand i bostad 

 Västerås kommun växer kraftigt. Över 126 000 har sitt boende i Västerås 
tätort. Prognoser anger att befolkningen i Västerås stad kommer att öka 
ytterligare de närmaste åren liksom antalet bostäder i Västerås centrala 
delar. Ett ökat antal äldre utgör en väsentlig faktor att ta hänsyn till i 
räddningstjänstsammanhang. I slutet av 2014 var ca 8900 personer över 
80 år inom MBR:s utryckningsområde.  

 I Västerås centralort finns ett stort antal byggnader (>200) högre än 4 
våningar vars utrymningsstrategi bygger på alternativ utrymning genom 
fönster med hjälp av MBR:s höjdfordon.  

 En risk som tillkommit är flervånings bostadshus som byggs helt eller 
delvis i trä. Det finns väldigt lite erfarenhet från faktiska bränder i dessa 
byggnader. Trä som används i dessa byggnader är provade och klassade, 



 

 

men i huvudsak för att säkerställa att utrymning kan ske och inte för att 
motstå brand och brandspridning. 

Brand i vårdmiljö 

 Fler än 100 inrättningar för vård och omsorg för fler än 3 personer som 
har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand inklusive ett länslasarett 
med fler än 450 sängplatser i byggnader med upp till 12 våningar som 
mest.  

 Ett mindre antal låsta institutioner och anstalter finns i Tillberga och 
Västerås där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.  

 Ett stort antal personer som vårdas i hemmet och har svårigheter att 
utrymma själva.  

Brand i skola och förskola 

 Fler än 60 förskolor eller skolor, inom MBR:s utryckningsområde, där 
verksamheten inte enbart är belägen i markplan.  

 Fler än 70 skolor, inom MBR:s utryckningsområde, där fler än 90 barn eller 
ungdomar vistas samtidigt.  

 Flera förskolor och skolor där fler än 5 funktionshindrade barn eller 
ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas 
samtidigt. 

Brand i övriga allmänna verksamheter 

 Inom kommunen finns det fler än 15 hotell, pensionat eller vandrarhem 
med platser för minst 9 gäster eller som har minst 5 gästrum.  

 Flera elevhem eller förläggningar med platser för fler än 50 personer eller 
med fler än 25 förläggningsrum.  

 Fler än 30 skolor och andra liknande lokaler som används för tillfällig 
förläggning vid ungdomsarrangemang. Som mest kan det vara upp mot 
300 personer i en skola.  

 Inom kommunen finns drygt 100 samlingslokaler som används av fler än 
150 personer.  

 Stora köpcentra, framför allt i Västerås centrum, på Hälla och på Erikslund 
där många butiker inryms i samma brandcell och ibland i flera 
våningsplan.  

 Stora konsert- och teaterlokaler med personantal upp till 1600.  

 Fler än 100 restauranger och andra liknande verksamheter där många har 
tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 
personer i samma lokal.  

 Flera stora fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1000 
personer, helt eller delvis under tak. 

Brand i industri 

 Fler än 250 byggnader eller andra anläggningar med minst 20 personer 
sysselsatta samtidigt i industriverksamhet. 



 

 

 Ett flertal mycket stora lagerlokaler med en sammanlagd yta större än 
2500m² finns i Västerås, bl.a. ett antal lagercentraler på Finnslätten och 
ett höglager på Hacksta.  

 Ca 100 industrier för vilka det krävs tillstånd enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (lag 2010:1011) 
 

Industrier som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) eller är att betrakta som farlig 
verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor enligt länsstyrelsens beslut. 
 

 Kärnbränslefabriken på Norra Finnslätten i Västerås faller under lagen 
1984:3 om kärnteknisk verksamhet och kontrolleras regelbundet av 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Utöver kärnbränsle förekommer en 
omfattande lagring och hantering av brandfarlig vara och andra farliga 
kemikalier. Inom anläggningen finns en omfattande beredskapsplanering 
för åtgärder vid olyckor. En större olycka inom området kan, utöver 
skador på människor, miljö och egendom inom anläggningen, medföra 
omgivningspåverkan på människor och miljö utanför anläggningen.  

 Kraftvärmeverket i Västerås försörjer de flesta tätorterna inom Västerås 
samt Hallstahammar med fjärrvärme. Anläggningen producerar också 
elenergi för distribution ut på lokala och regionala nät. Inom anläggningen 
används och förvaras förutom bränsle i fast form även brandfarliga gaser, 
saltsyra, natriumhydroxid och stora mängder ammoniak. En olycka inom 
anläggningen kan innebära allvarliga skador på människor och miljö 
utanför anläggningen samt långtgående konsekvenser för Västerås 
kommun som helhet. Då anläggningen omfattas av kravet på 
säkerhetsrapport enligt 10§ lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. 
Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) skall MBR ha en plan för 
räddningsinsatser.  

 Bodycote Värmebehandling AB i Västerås lagrar stora mängder ammoniak 
och gasol som vid en olycka kan medföra allvarliga skador på människor 
inom och utanför anläggningen samt på den omgivande miljön.  

 Inom djuphamnsområdet lagras och distribueras diverse olika kemikalier i 
varierande mängd. En olycka inom någon del av området skulle kunna 
medföra en omfattande skada på miljön i Mälaren och på personer inom 
Västerås södra och västra stadsdelar.  

 Inom oljehamnsområdet lagras och distribueras stora mängder 
brandfarlig vara. En olycka inom någon del av området kan medföra en 
omfattande skada på miljön i Mälaren och allvarliga skador på personer 
inom Västerås södra och västra stadsdelar.  

 Vid oljedepåerna OKQ8 kan det förekomma stora mängder oljeprodukter 
som vid brand eller utsläpp kan vålla allvarlig skada på människor och 
miljö. Då anläggningen omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10§ 
lagen(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesoanläggning enligt högre kravnivån) 
skall MBR ha en plan för räddningsinsatser.  



 

 

 Vid gasolomlastningsstationen Preem gas förekommer det stora mängder 
gasol som vid brand eller utsläpp kan vålla allvarlig skada på människor i 
dess närhet.  

 Vid Västmanlands Lokaltrafiks bussdepå i Västerås finns en större 
naturgas-/biogasanläggning som vid brand eller utsläpp kan vålla allvarlig 
skada på människor i dess närhet.  

 Rangerbangården i Västerås. Ett stort antal tankvagnar innehållande 
kondenserade brandfarliga och giftiga gaser samt andra kemikalier 
rangeras dagligen vid rangerbangården. Bostadsbebyggelse finns inom ett 
avstånd av 100 m från rangerbangården. En olycka inom området kan 
medföra allvarliga skador på människor och miljö.  

 Västerås flygplats som har godkänts enligt 6 kap. 8§ första stycket i 
luftfartslagen och är därmed enligt Lagen om skydd mot olyckor att 
betrakta som farlig verksamhet. Detta framförallt med tanke på de 
allvarliga konsekvenserna på liv, vattenverk och vattentäkt som en 
eventuell olycka på eller i omedelbar närhet till flygplatsen kan medföra. 
Även helikopterplatta på Centrallasarettsområdet och Johannisbergs 
flygplats skall vara godkänd enligt 6 kap. 8§ första stycket i luftfartslagen 
och är därmed enligt Lagen om skydd mot olyckor att betrakta som farlig 
verksamhet.  

 Inom Northvolts anläggning på Finnslätten förekommer storskalig 
tillverkning och utveckling av lithiumbatterier vilket i händelse av brand 
skulle kunna få konsekvenser på omgivningen. Anläggningen är modern 
med högt säkerhetstänk och stor medvetenhet om riskerna och 
omfattande förebyggande åtgärder finns vidtagna i syfte att förhindra och 
begränsa en brand i anläggningen. 

Brand utomhus 

 I Västerås finns flera båtuppläggningsplatser där en brand kan få snabb 
spridning till andra båtar med stora ekonomiska skador som följd. Särskilt 
stor är risken på Lillåudden där en brand från vissa uppläggningsplatser 
under tak dessutom riskerar att snabbt kunna sprida sig till närliggande 
bostadshus. 

 Batterifordon är en ny risk som tillkommit i stor omfattning och som kan 
få stor påverkan på omgivningen vid brand. Brand i denna typ av fordon 
är dessutom mycket svårbemästrade och ofta omöjliga att släcka.  

 Gasbussar har blivit mycket vanliga och utgör en stor risk i samband med 
brand, framförallt om en sådan inträffar i stadskärnan eller motsvarande 
tätbebyggt område. 

 Mark- och mindre skogsbränder förekommer inom kommunen, men inte 
så frekvent och i den omfattning att det upplevs som en stor risk. Planer 
finns dock framtagna kopplat till förstärkningsåtgärder vid högsta 
brandrisk etc. Detta framgår i MBR:s handlingsprogram för 
räddningstjänst 2020-2024 (dnr. 2019/591 MBR – K132).  

TRAFIKOLYCKA 

Trafikolyckor utgör ett folkhälsoproblem och skapar stort personligt lidande men 
också kostnader för samhället.  



 

 

 
I Västerås sker varje år ca 20 olyckor där oskyddade trafikanter skadas allvarligt 
och i snitt omkommer en person per år på det kommunala vägnätet. De flesta 
olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade utgörs av singelolyckor. 
Majoriteten av olyckorna sker på gatu- eller vägsträcka samt gång- och cykelbana.  
Ungefär en tredjedel av olyckorna är kollisionsolyckor och många av dessa sker vid 
passager.  
 
Statistiken berör endast händelser där personer behövt uppsöka sjukhus. 
Mörkertalet gällande trafikolyckor är därmed att betrakta som stort. 

Olycksstatistik trafik (sammanfattning) 

 Totalt 3852 olyckor i trafikmiljö har rapporterats under perioden 2014 – 
2017.  

o Cirka 33 % av dessa olyckor involverar motorfordon.  
o 25 % av dessa olyckor sker på E18 och i synnerhet i anslutning till 

avfart/påfart vid olika mot såsom Bäckbymotet, Rocklundamotet, 
Vallbymotet etc. 

 Unga män i åldern 20 - 35 är den grupp som oftast är inblandade i 
trafikolyckor. 

 Drygt 31 % är singelolyckor med fotgängare.  
o Drygt 50 % av dessa sker under vintermånaderna och beror på 

halka/is.  
o 69 % av dessa olyckor drabbar kvinnor och i synnerhet äldre 

kvinnor i åldern 66 – 97.  

 22 % är singelolyckor med cykel som sker i trafikmiljö på gatu-vägsträcka 
eller gång-cykelbana.  

o Av dessa olyckor är det relativt jämnt fördelat mellan könen men 
dessa olyckor drabbar vanligtvis medelålders män i åldern 36 - 65.  

Trafikolycka, personbil och tunga fordon 

Europaväg 18, riksvägarna 56 och 66 samt länsväg 252 med högt trafikflöde samt 
betydande mängder farligt gods passerar genom området. Totalt kan så mycket 
som 200 000 ton farligt gods transporteras mellan Hallstahammar och Västerås 
under en månad vilket gör denna sträcka till en av de mest belastade i Sverige. 
E18, riksväg 66 mellan Västerås och Surahammar samt riksväg 56 norr om 
Hökåsen är byggda som mötesfria motortrafikleder vilket har positiv inverkan på 
konsekvenserna av trafikolyckor på dessa sträckor. De allvarligaste trafikolyckorna 
med losstagning som följd inträffar i korsningar/utfarter på mitträckesvägar utan 
nedsatt hastighet. En utredning har gjorts av MBR på uppdrag av Västerås stad 
angående farligt gods på vägar inom Västerås tätort. 

Spårtrafikolycka 

Omfattande järnvägstrafik med farligt gods i flera riktningar från och till Västerås, 
liksom transittrafik. En utredning av farligt gods på järnväg inom Västerås 
kommun har genomförts. Det bedrivs omfattande persontågstrafik till och från 
Västerås. Risken för tågolycka inom kommunen bedöms som störst inom Västerås 
tätort. På sträckan passerar ca.100 tågset måndag-fredag med som mest 400 



 

 

passagerare fördelat på sju vagnar. Risken är lägre på sträckan norra station i 
Västerås - Ransta. Måndag-fredag passerar på dessa sträckor ca. 30 tågset med 
mellan 100 - 150 passagerare fördelat på två vagnar. 

DRUNKNING 

I Västerås kommun har antalet drunkningstillbud som räddningstjänsten larmas ut 
på ökat de senaste åren. Från att 2014-2017 legat på 6 insatser per år har det 
mellan 2016-2019 legat på 8,5 insatser per år. Flest insatser sker i Västerås, i 
anslutning till hamnar och stränder på Mälaren samt i Svartån. På Strömsholms 
kanal har antalet olyckor minskat under senare år och ligger på färre än tre per år. 
Utvecklingen inom Västerås tätort är tyvärr negativ och något som behöver ett 
fortsatt fokus.  

Olycksstatistik drunkning (sammanfattning) 

 Det sker i genomsnitt 2,5 drunkningsolyckor, med dödlig utgång, per år i 
Västmanlands län 

 Totalt antal insatser dit räddningstjänst blivit larmade under perioden 
2016 – 2019 är 34 st.  

 Olyckorna sker i regel på badplatser/badhus och i hamnområden.  

 Riskgrupper specifikt för Västerås kommun är svårt att uttala sig om. 
Däremot är män överrepresenterade nationellt sett och står för drygt 80% 
av olyckorna. 

o Specifikt män i åldern 50 – 79 är överrepresenterade när det 
gäller drunkningsolyckor och tillbud  

 Drunkning är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna för barn i åldern 
0-6 år. 

OLYCKOR MED FARLIGA ÄMNEN 

På E18, riksvägarna 56 och 66 samt länsväg 252 passerar betydande mängder 
farligt gods. Under en månad kan så mycket som 200 000 ton farligt gods 
transporteras genom och till kommunens geografiska område. Omfattande 
järnvägstrafik med farligt gods i flera riktningar från och till Västerås, liksom 
transittrafik.  
 

Västerås stad tar sitt huvudsakliga dricksvatten från Mälaren med 
infiltrationsområden samt från grundvattentäkter. Mälarens omfattande last- och 
tankbåtstrafik samt friluftsliv och småbåtsverksamhet påverkar riskbilden. I 
Mälaren och på dess öar finns ett flertal områden som bedömts speciellt 
skyddsvärda eller känsliga i händelse av ett olje- eller kemikalieutsläpp. Inom 
Västerås kommun finns drygt 20 sådana objekt. Bland annat finns områden med 
särskilt skyddsvärda fågelarter, viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, områden 
av stor betydelse för friluftslivet samt områden med betydande ekonomiska 
intressen. Mer om dessa områden och objekt går det att läsa om i "Miljöatlas för 
Mälaren", framtagen av kommittén för Mälarens vattenvård. Mälaren utgör 
samtidigt ytvattentäkt till flera kommuner. En olycka med farligt gods i inre delen 
av Västeråsfjärden kan innebära avsevärda störningar på Västerås kommuns 
vattenförsörjning.  
 



 

 

Inom kommunens geografiska område finns ett flertal anläggningar som faller in 
under den s.k. Sevesolagstiftningen. Anläggningar som faller in under 
Sevesolagstiftningen tillhör antingen den högre eller lägre kravnivån. Detta 
bestäms helt utifrån den mängd eller kombination av kemikalier som hanteras på 
anläggningen samt vilka risker dessa medför i form av hälsofaror, fysikaliska faror, 
miljöfarlighet och andra faror.  
Det finns även ett antal anläggningar som, av Länsstyrelsen efter samråd med 
kommunen, klassats som ”farlig verksamhet” enligt 2 kap 4§ LSO. Farlig 
verksamhet är anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska 
orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Dit hör t.ex. Seveso-klassade 
anläggningar, flygplatser och kärntekniska anläggningar, men det kan även vara 
andra typer av verksamheter med specifika risker. Dessa anläggningar listas under 
avsnittet brand i industri.  
 
Vanlig förekommande orsak till insats av räddningstjänst när det gäller farliga 
ämnen är läckage av drivmedel, hydraulolja och problem med gasolutrustning. 
 

Under perioden 2016-2019 genomfördes 207 st. Insatser till följd av utsläpp av 
farliga ämnen i Västerås kommun. Av dessa 207 insatser var 8 st inom industrin, 5 
st inom privata boenden samt vård och omsorg. 6 st insatser genomfördes i 
offentlig verksamhet och övriga i övriga samhället.  
 
Statistik som visar direkt drabbade personer eller riskgrupper till följd av farliga 
ämnen är svår att finna. Människor som vistas/arbetar på bensinstationer löper 
enligt statistiken marginellt högre risk att komma i kontakt med farliga ämnen, 
som orsakas av olyckor. 
 

Utsläpp av farliga ämnen sker normalt sett i vad MSB beskriver som ”i det fria” 
utan direkt spårbarhet, men sker i huvudsak på väg/gata och beror på utsläpp av 
drivmedel, vilket också den lokala statistiken tyder på då ”övriga samhället” 
innefattar t.ex. väg/gata.  
 

Riskbild och olycksstatistik på nationell nivå skiljer sig inte från den lokala i 
jämförelse insatser per invånare och olyckstyp. Störst fokus nationellt och lokalt är 
dock olyckor kring farligt gods (väg, järnväg, till sjöss) och annan farlig 
verksamhet; olyckor med lägst frekvens men störst konsekvens. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) registrerar inkomna ärenden och har 
möjligheten att få ut information kopplat till utsläpp som sker i naturen (mark och 
vatten) och i bebyggda områden, både ”driftstörningar” och ”akuta händelser” 
som kräver direkta åtgärder. Informationen bygger på underrättelser från SOS 
Alarm AB, MBR, företag och privatpersoner.  
 
En kartläggning av konsekvenser visar att antal döda och skadade är minimal. De 
personer som omkommer sker i regel i samband med trafikolyckor med farligt 
godstransporter.  Personer som skadas i samband med utsläpp av farliga ämnen 
gör oftast detta vid lossning och lastning. Största skadan sker på miljö och 
egendom.  



 

 

 
Det finns troligen ett stort mörkertal i den lokala statistiken då många händelser 
ej rapporteras in och det som rapporteras kan ibland sakna viktiga detaljer 
(mängd utsläpp, orsak och konsekvenser).  
Riskgrupper är de stora verksamheter som hanterar större mängder kemikalier, 
exempelvis badhus, idrottsanläggningar och de företag som har mycket kemikalier 
i sin verksamhet samt verksamheter med fordon och maskiner, men det är också 
de verksamheter som har störst krav på sig och oftast bäst rutiner avseende både 
förebyggande och skadebegränsande arbete. Därför är mindre aktörer ofta en 
större riskgrupp totalt sätt. 

Olycksstatistik utsläpp av farliga ämnen (sammanfattning) 

 Totalt antal händelser som resulterat i en insats och som involverar 
utsläpp av farliga ämnen uppgår till 207 st. under perioden 2016 – 2019.  

o Av dessa 207 insatser var 8 st inom industrin, 5 st inom privata 
boenden samt vård och omsorg. 6 st insatser genomfördes i 
offentlig verksamhet och övriga i övriga samhället.  

 Vanligt förekommande orsak till insats av räddningstjänst när det gäller 
farliga ämnen är generellt läckage av drivmedel, hydraulolja och problem 
med gasolutrustning.  

 Utsläpp av farliga ämnen sker normalt sett i vad MSB beskriver som ”i det 
fria” utan direkt spårbarhet men sker i huvudsak på väg/gata och beror på 
utsläpp av drivmedel 

NATUROLYCKA 

Inom Västerås kommun inträffar endast ett fåtal olyckor per år som föranleder en 
räddningsinsats till följd av naturolycka. Det är framförallt stormskador som 
föranlett insats från räddningstjänsten. Olyckstypen naturolycka är i nuläget inte 
ett lokalt prioriterat riskområde inom Västerås kommun varför olyckstypen inte 
behandlas vidare i denna revision av handlingsplanen. 

Värdering 
Utifrån riskbeskrivningen ovan har en värdering av de olika riskerna genomförts. 
Denna värdering redovisas dels i de riskanalyser som gjorts i förarbetet till denna 
handlingsplan, samt i den riskanalys som gjorts i förarbetet till handlingsplanen 
för räddningstjänst 2020-2024. Värdering av risk har gjorts med hjälp av en 
riskmatris där risker inom de olika områdena ovan placerats in i matrisen utifrån 
sannolikhet för att en händelse uppstår samt konsekvensen av densamma. 



 

 

 
Riskmatris där sannolikhet och konsekvens bedömts. 

Brand i byggnad och utomhus 

Inom denna kategori har följande risker värderats som medelhög eller högre. 

 Sängrökning i privat bostad och i vård- och omsorgsboende 

 Levande ljus i privat bostad och i vård- och omsorgsboende 

 Elfel kopplat till privat utrustning som anslutits i vård- och omsorgsboende 

 Brand på spis i vård- och omsorgsboende 

 Anlagd brand inomhus i skolan 

 Anlagd brand utomhus i förskola / skola 

 Heta arbeten inom kommunala fastigheter 

 Anlagd brand i fordon utomhus 

Trafikolycka 

Inom denna kategori har följande risker värderats som medelhög eller högre. 

 Kollision p.g.a. skymd sikt 

 Kollision/olycka p.g.a. väglag 

 Cykelolyckor p.g.a. dåligt underhåll, t.ex. halka, rullgrus, dålig belysning 

 Cykelolyckor p.g.a. dålig sikt vid viadukter, utfarter etc. 

 Kollision bil/cykel p.g.a. dålig separering mellan gata och cykelbana 

Drunkning 

Inom denna kategori har följande risker värderats som medelhög eller högre 

 Drunkningstillbud vid fall i vattnet intill kajer och bryggor, t.ex. p.g.a. 
avsaknad av belysning, avsaknad av staket, avsaknad av räddningsstege 

 Drunkningstillbud vid fall i vattnet utan flytväst från fritidsbåt 

 Risk att barn försvinner oupptäckta under ytan vid bad 

 Risk att personal på badhus ej upptäcker drunkningstillbud i bassänger 

 Risk att räddningstjänst och ambulans ej når fram till en olycksplats p.g.a. 
blockerade räddningsvägar 



 

 

Olycka med farliga ämnen 

Inom denna kategori har följande risker värderats som medelhög eller högre. 

 Långvarigt utsläpp på mark som suger upp kemikalierna 

 Olycka med farligt gods på väg som ej är avsedd för transport av farlig 
gods 

 Utsläpp av farliga kemikalier p.g.a. sabotage/terrorism 

 Utsläpp i känslig miljö p.g.a. felaktig hantering av kemikalier 

 Utsläpp p.g.a. bristande underhåll av kemikaliehanteringssystem 

 Stor brand leder till spridning av släckvatten till dagvattensystemet 

 Utsläpp i samband med stöld från utställda farmartankar 

Naturolyckor 

Inget inom denna kategori har riskvärderats som medelhög eller hög varför det 
inte redovisas något nedan.  

Mål 
I arbetet med att ta fram denna handlingsplan har ett antal mål tagits fram. Dels 
övergripande syfte och mål med handlingsplanen, men även inriktningsmål samt 
effektmål kopplat till de risker med kopplade åtgärder som identifierats.  

Övergripande syfte och mål med handlingsplanen 

Syftet med denna handlingsplan är att arbeta myndighets-, förvaltnings-, bolags- 
och förbundsövergripande med olycksförebyggande arbete, för att få en så stor 
effekt som möjligt i samhället. 
 
Målet med handlingsplanen och det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor 
är att: 

 färre människor omkommer eller skadas svårt i bränder och andra olyckor 

 allvarlig förstörelse av egendom och miljö ska minska inom Västerås 
kommuns geografiska område. 

Inriktningsmål  

 Antalet bränder i privata bostäder, vård- och omsorg, skolor och förskolor 
samt i fordon ska minska till år 2026. 

 Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska, inom Västerås kommun, 
vara noll år 2026. 

 Antalet omkomna i drunkningsolyckor vid kaj, från fritidsbåtar, i badhus 
samt på badplatser och stränder ska, inom Västerås kommun, minska till 
noll år 2026. 

 Antalet utsläpp av farliga ämnen på väg, från järnväg, vid ishallar och 
badhus, släckvatten samt åkerier/skogs- och jordbruksföretag ska fortsatt 
vara låga år 2026. 



 

 

Effektmål 

RISKOMRÅDE BRAND 

 Antalet döda och svårt skadade vid bränder i privat bostadsmiljö ska 
minska till noll. 

 Antalet bränder som orsakar räddningsinsats i vårdboende ska minska till 
noll. 

 Antalet bränder som orsakar räddningsinsats i skolor och förskolor ska 
minska till noll. 

 Antalet bränder i fordon ska minska. 

RISKOMRÅDE TRAFIK 

 Antalet påverkade förare ska minska. 

 Säkra kommunala gator och vägar som bidrar till säker trafikmiljö och 
minskat antal allvarliga olyckor. 

 Antalet olyckor där gående och cyklister skadas svårt eller omkommer 
minskar till noll.  

 Säkerhetsmedvetandet i trafiken ska öka och leda till minskat antal 
allvarlig skadade och döda i trafiken. 

RISKOMRÅDE DRUNKNING 

 Färre tillbud med risk för drunkning vid kaj samt vid nyttjande av 
fritidsbåt. 

 Inga drunkningstillbud i badhus. 

 Färre drunkningstillbud vid badplatser och stränder. 

RISKOMRÅDE UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN 

 Utsläppen från incidenter på väg minskar. 

 Utsläppen från incidenter på järnväg minskar och samhället har en god. 
beredskap att ta hand om större utsläpp genom förebyggande åtgärder. 

 Sannolikheten för utsläpp från ishallar och badhus ska minimeras. 

 Släckvatten ska ej kontaminera grund- och ytvatten. 

 Utsläpp från åkerier, skogs- och jordbruksföretag ska minska. 

Förebyggande – förmåga och verksamhet 
Inom Västerås kommun bedrivs det olycksförebyggande arbetet inom många olika 
verksamhetsområden. Nedan beskrivs hur arbetet bedrivs inom de olika 
riskområdena samt vilka åtgärder som prioriterats inom respektive område. Varje 
åtgärd har en riskområdesansvarig organisation. Det betyder att åtgärden i 
huvudsak ligger i denna organisationens intresse och att organisationen ansvarar 
för att åtgärden drivs framåt och följs upp. Därutöver finns en åtgärdsansvarig 
organisation för varje åtgärd som arbetar direkt med den aktuella åtgärden. Dessa 
redovisas inte i denna övergripande handlingsplan utan återfinns i 
arbetsdokument som delges direkt till berörda organisationer. 



 

 

Brand 

Samverkan inom riskområdet brand sker mellan flera olika parter, t.ex. de 
kommunala förvaltningarna Brand- och utbildningsförvaltningen, 
Stadsledningskontoret, Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen, Vård- och 
omsorgsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Mälardalens Brand- och räddningsförbund (MBR), 
Mimer, polis, skorstensfejarmästare m.fl.  
MBR och Västerås stad samarbetar även med externa parter såsom Myndigheten 
för samhällsskydd och beredsap, Boverket och Länsstyrelsen Västmanland län 
samt ideella organisationer som t.ex. Brandskyddsföreningen Västmanland.  
 
MBR:s övriga olycksförebyggandeverksamhet består dels av tillsyn enligt 5 kap. 1 
§ LSO och information och rådgivning enligt 3 kap. 2 § LSO. 
 
Rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO 4§ 3 kap inom MBR:s 
medlemskommuners område utförs av externa skorstensfejarmästare på uppdrag 
av MBR.  
 
Årligen antas en tillsynsplan av MBR:s direktion där inriktning och omfattning 
beslutas. Tillsynsplanen regler vilka verksamheter som skall tillsynas. Hur ofta 
detta görs beror på typ av verksamhet som bedrivs och hur bra brandskyddet varit 
vid tidigare tillsyner. Verksamheter som kan vara svåra att utrymma eller där en 
brand kan får stora konsekvenser får oftare tillsyn, exempelvis hotell, nattklubbar, 
skolor och vårdboenden. För mer detaljerad information om hur den 
verksamheten är organiserad och planerad hänvisas till aktuell tillsynsplan.  

PRIORITERADE ÅTGÄRDER – RISKOMRÅDE BRAND 

Inriktningsmål: Antalet bränder i privata bostäder, vård- och omsorg, skolor 
och förskolor samt i fordon ska minska till år 2026. 

Effektmål Förebyggande åtgärder Riskområdes-ansvarig 

Antalet döda och svårt 
skadade vid bränder i 
privat bostadsmiljö 
ska minska till noll.  

Informationskampanjer om 
brandskydd i hemmet 
(brandvarnare, spisvakt, 
brandfilt och brandsläckare 
etc) 

Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 
(MBR) 

Kontroll och rätt utförd 
besiktning av eldstäder och 
immkanaler.  

Informations- och 
närvaroinsatser i skolorna. 
T.ex. medverka i 
fritidsaktiviteter, på 
fritidsgårdar etc.  



 

 

Utökad samverkan med 
t.ex. hemstjänst och andra 
organisationer som 
kommer i kontakt med 
äldre i privat bostadsmiljö. 

Återkoppla genom 
erfarenhetsåterförng till 
berörda organisationer 
efter avslutade 
olycksutredningar till följd 
av brand. 

Fastighetsägare 
kontrollerar att trapphus 
och utomhusmiljö hålls fritt 
från brännbart material.  

Ta fram 
rekommendation/riktlinje 
kring brandskydd kopplat 
till solceller för både 
privata boenden, offertlig 
verksamhet och näringsliv.  

   

Antalet bränder som 
orsakar 
räddningsinsats i 
vårdboende ska 
minska till noll. 

Bostadsanpassning 
(spisvakt). 

Vård- och 
omsorgsförvalt-ningen 
(VOF) 

Övervakad rökning vid 
indikation på riskbeteende. 

Identifiering av 
riskpersoner och förslag på 
åtgärder, t.ex flamsäkra 
textilier, mobila sprinklers. 

Verksamheterna bedriver 
ett aktivt och systematiskt 
brandskyddsarbete, 
inkluderande bl.a.: 

 Tydliga, visuella 
brandskyddsregler 
(t.ex. avseende 
levande ljus, 
rökning, laddning 
av mobiltelefoner) 



 

 

 Tydlig 
gränsdragning 
mellan 
fastighetsägare och 
verksamhet. 

 Fastställande och 
övning på lokala 
beredskaps- och 
krisplaner. 

Central uppföljning av SBA 
efter tillbud/olyckor eller 
där man på annat sätt får 
reda på att behov 
föreligger.  

Öka kunskapen hos chefer 
och andra ansvariga om 
fastighetens 
förutsättningar vid en 
brand.  

Information/Utbildning till 
boende och anhöriga. 

Särskilda samordnare inom 
VOF stöttar verksamheter 
med SBA där behov 
föreligger. 

Webbutbildning i 
brandskydd samt praktisk 
utbildning och övning av 
personal på plats i egen 
verksamhet. 

Stadsledningskon-toret 
(SK) 

   

Antalet bränder som 
orsakar 
räddningsinsats i 
skolor och förskolor 
ska minska till noll.  

Verksamheterna bedriver 
ett aktivt systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA). 

Barn- och utbildnings-
förvaltningen (BUF) 

 

 

 

 

Information till elever om 
konsekvenser och påföljder 
av anlagd brand. 

Förhindra anlagda bränder 
genom situationell 



 

 

prevention vid ny- och 
ombyggnation 

 

 

 
Öppna upp skola för andra 
verksamheter (ökad 
uppmärksamhet).  

Samordnare inom BUF 
stöttar rektorer med SBA. 

Verksamheter och 
fastighetsägare har rutiner 
som innebär att brister i 
brandskyddet upptäcks och 
åtgärdas, t.ex. att 
ansamlingar av brännbart 
material intill ytterväggar 
upptäcks och tas bort. 

Förebygga mobbning och 
psykisk ohälsa. 

Utreda, Identifiera 
personer och genomföra 
riktade insatser vid anlagd 
brand, t.ex. besök hos 
räddningstjänsten. 

   

Antalet bränder i 
fordon ska minska.  

Brandsläckare installeras i 
Västerås stads fordon. 

Stadsledningskon-toret 
(SK) 

Försäkringsbolag ersätter 
med återköpshandling för 
inköp av ny bil, inte 
kontanter. 

Försäkringsbolagen 

Situationell prevention vid 
ny- och ombyggnation av 
parkeringsplatser. 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 

Behovskampanjer - 
Rondering av väktare på 
utsatta parkeringsplatser 

Stadsledningskon-toret 
(SK) 

Arbete mot social oro, bl.a. 
med utgångspunkt i den 

Stadsledningskontoret 
(SK), Kultur- idrotts- och 
fritidsförvaltningen 
(KIFF) samt Individ- och 



 

 

s.k. EST-modellen (Effektiv 
Samordning för Trygghet) 

familjeförvalt-ningen 
(IFF) 

Försäkringsbolag 
bedrägeriutreder alla 
bränder med polis, MBR 
och kommun 

Försäkringsbolagen 

Laddningsplatser för elbilar 
planeras och utformas med 
sannolikhet för anlagd 
brand, spridningsrisk och 
möjlighet till släckinsats i 
åtanke. 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 

Ta fram 
rekommendation/riktlinje 
kring brandskydd kopplat 
till alternativa bränslen i 
fordon, t.ex. kopplat till 
laddning av elfordon, antal 
elfordon i ett och samma 
garage o.s.v.  

Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund 
(MBR) 

Trafik 

Västerås stad har ansvar för utformningen och reglering av bestämmelser i 
tätorten och på kommunala vägar. Polisen har ansvar för att övervaka och utreda 
brott i trafiken.  

Inom Västerås stad är det Teknik- och Fastighetsförvaltningen som ansvarar för 
det kommunala vägnätet. Det genomförs regelbunden översyn av vägnätet och 
dess omgivning för att göra miljön så trafiksäker som möjligt.  

Trafikplanerare på Teknik- och Fastighetsförvaltningen är en viktig del i de 
särskilda olycksutredningar som görs vid allvarliga olyckor på det kommunala 
vägnätet.  

PRIORITERADE ÅTGÄRDER – RISKOMRÅDE TRAFIK 

Inriktningsmål: Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska, inom Västerås 
kommun, vara noll år 2026. 

Effektmål Förebyggande åtgärder Riskområdesansvarig 

Antalet påverkade 
förare ska minska. 

Alkolås och, när bra teknik 
finns tillgänglig, droglås i 
kommunala fordon samt 
hos upphandlade 
utförare. 

Respektive 
fordonsansvarig inom 
Västerås stad 
 
 



 

 

Fler nykterhetskontroller i 
trafiken 

Polismyndigheten 

   

Säkra kommunala 
gator och vägar som 
bidrar till säker 
trafikmiljö och minskat 
antal allvarliga olyckor. 

Regelbunden inventering 
av siktförhållanden vid 
korsningar, viadukter, 
underfarter, utfarter m.m. 
samt bortröjande av 
siktproblem. 

 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 
 

Gör det enkelt för 
medborgarna att 
rapportera in 
trafiksäkerhetsproblem. 
Jobba med webblösningar 
och information.  

Hög prioritet på att hålla 
de stora lederna halkfria. 

Hög prioritet på att 
åtgärda driftåtgärder som 
är en risk för liv och hälsa. 

Sänkt genomsnittlig 
hastighet i Västerås 
kommun. 

Öka andelen 
hastighetssäkrade gång- 
och cykelpassager. 

 

Ändrade och anpassade 
hastighetsbegränsningar. 

   

Antalet olyckor där 
gående och cyklister 
skadas svårt eller 
omkommer minskar till 
noll.  

Separera gående och 
cyklister vid nybyggnation 
där det är lämpligt och 
möjligt 

 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 

Tidig sandupptagning av 
prioriterade cykelvägar 

   



 

 

Säkerhetsmedvetandet 
i trafiken ska öka och 
leda till minskat antal 
allvarlig skadade och 
döda i trafiken. 

Information till nyanlända 
och andra riskgrupper om 
trafiksäkerhet på gång- 
och cykelbanor 

 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 

Kampanj för att resa 
klimatsmart till och från 
jobbet 

Drunkning 

Inom Västerås kommun bedriver flera förvaltningar och organisationer 
förebyggande arbete samt vidtar säkerhetshöjande åtgärder: 
 

 Genom entreprenör genomförs simundervisning enligt gällande läroplan 
på uppdrag av både kommunala och privata skolor. 

 Entreprenör bedriver simundervisning för både barn och vuxna samt 
särskild simundervisning till de med speciella behov. 

 Västerås simsällskap arrangerar simkurser på olika nivåer. 

 Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) har en dykorganisation 
med professionella dykare samt förfogar över flytvästdepå för utlåning av 
flytvästar.. 

 Livräddningsutrustning kontrolleras veckovis i Västerås stads försorg. 

 Friluftsfrämjandet och Långfärdsskridskoåkarna i Västerås bedriver 
utbildning i iskunskap och livräddning. 

 Privata företag som bl.a. arbetar med utbildning i iskunskap och 
livräddning, med inriktning mot skola.   

 Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Västerås är en organisation 
med flera båtar och svävare för sjöräddningstjänst och 
olycksförebyggande assistans.  

 Staden samverkar med dykklubbar för att förbygga olyckor vid badplatser. 
 
Kommunen har ett krav enligt LSO att arbeta systematiskt med vattensäkerhet. 
Nuvarande arbetsmodell är inte samordnad innebärande att olika parter sköter 
sig självt gällande incidenter, uppföljningsarbete och aktivt förebyggande arbete.  
 
Kommunens ambition är att skapa ett forum för vattensäkerhet, genom en 
sammanhållande organisation med övergripande kontroll, kopplad till 
arbetsområdet LSO. Kommunen behöver motsvarande ett ”Vattensäkerhetsråd” 
med uppdrag att skapa den vattensäkra kommunen enligt SLS krav: 

 
”Kommunen ska i sitt handlingsplan enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) tydligt ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta 
gäller både skötsel av material och anläggningar, information samt tillsyn 
enligt LSO 5 kap 1§. Man ska bedriva ett kontinuerligt dokumenterat 
uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker.” 



 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER – RISKOMRÅDE DRUNKNING 

Inriktningsmål: Antalet omkomna i drunkningsolyckor vid kaj, från fritidsbåtar, i 
badhus samt på badplatser och stränder ska, inom Västerås kommun, minska 
till noll år 2026. 

Effektmål Förebyggande åtgärder Riskområdesansvarig 

Färre tillbud med 
risk för drunkning 
vid kaj samt vid 
nyttjande av 
fritidsbåt. 

 

Kontrollera bryggor, staket, 
stegar, belysning och annan 
livräddningsutrustning före 
och under säsong.  

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Identifiera riskplatser. 
Prioritera och genomför 
riskanalyser och genomför 
specifika åtgärder. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Utred alla drunkningsolyckor 
i syfte att finna orsak och 
händelseförlopp för att 
förebygga liknande olyckor. 

Stadsledningskontoret 
(SK) 

Skapa ett nätverk/forum för 
vattensäkerhet med berörda 
förvaltningar,myndigheter, 
bolag/förbund och 
organisationer 

Stadsledningskontoret 
(SK) 

Visualisera möjligheten för 
allmänheten att rapportera 
in brister i vattensäkerheten. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Information/utbildning inom 
skolan, vatten- och 
issäkerhet, simundervisning. 

Barn- och utbildnings-
förvaltningen (BUF) 

Informera om användandet 
av flytväst samt den 
befintliga flytvästutlåningen. 

Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) 

Större polisiär närvaro och 
utförande av 
sjötrafikövervakning på 
Mälaren, Västerås inre 

Polismyndigheten 



 

 

farvatten (hamn- och 
strandnära). 

   

Inga 
drunkningstillbud i 
badhus.  

Tydliga och visuella regler i 
badhusen. Tydliga krav på 
vårdnadshavare i badhus. 

 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Inför drunkningssystem på 
alla kommunägda badhus 
(”Drowning Detection 
System”) när tekniken är 
mogen och testad.  

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

”Beredskapspersonal” i fall 
många badgäster, förbereda 
badhusen inför evenemang. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 

Säkerställa kompetens hos 
anställda i kommunägda 
badhus. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Säkerställ 
inpasseringskontroll för att 
ha koll på antalet badande, 
samt skalskydd för att 
undvika ”nattbadare”. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

   

Färre 
drunkningstillbud 
vid badplatser och 
stränder. 

Varningsinformation vid 
badplatser. 

 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 

Informationsåtgärder för 
föräldrar. Tydliggöra 
ansvaret, ”greppavstånd”. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 

Fortsatt investering i 
livräddningsutrustning. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 



 

 

Tydlig utmärkning av 
räddningsvägar och P-
förbud. 

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 
respektive Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) 

Införande av FIP-konceptet 
(första insatsperson) vid 
drunkningstillbud. 

Stadsledningskontoret 
(SK) 

Placera ut förstahjälpen-
utrustning och hjärtstartare 
på bemannad plats vid 
badplatser och 
hamnområden.  

Kultur-, idrotts,-  och 
fritidsförvaltningen (KIFF) 

Utsläpp av Farliga ämnen 

Ett flertal utredningar har genomförts avseende farligt gods på väg och järnväg 
inom Västerås kommun, i samband med översikts- och detaljplaneärenden. 
Arbetet för att förebygga och skydda mot utsläpp av farliga ämnen sker 
förvaltnings- och bolagsövergripande och involverar även privata aktörer.  
 
Några av de aktörer som idag aktivt arbetar med förebyggande arbete är: 

 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (tillsyn av verksamheter som arbetar 
med kemikalier och farligt avfall) 

 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen (bland annat riskbild med 
ammoniak i ishallar; riskanalyser och planer tagits fram) 

 Stadsbyggnadsförvaltningen (i plan- och bygglovsprocessen görs 
riskanalyser och utredningar b.la. fokus på utsläpp av farliga ämnen) 

 Mälardalens brand- och räddningsförbund (tillståndshantering för 
brandfarlig vara, samt tillsyn av farlig verksamhet) 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen (skyltning av farligt gods-leder) 

 Bostads AB Mimer (risk för släckvatten innehållande farliga ämnen och 
läckage från fordon, utbildning och rutiner finns) 

 Länsstyrelsen (tillsyn av Sevesoverksamheter) 

 VafabMiljö (arbetar för hållbar och miljöriktig avfallshantering. Riskbild 
med stor hantering av kemikalier och annat farligt avfall) 

 Mälarhamnar (arbetar för hållbara transporter till och från Mälardalen. 
Riskbild med stora mängder kemikalier inom området) 

 
 
 



 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER – RISKOMRÅDE UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN 

Inriktningsmål: Antalet utsläpp av farliga ämnen på väg, från järnväg, vid 
ishallar och badhus, släckvatten samt åkerier/skogs- och jordbruksföretag ska 
fortsatt vara låga år 2026. 

Effektmål Förebyggande åtgärder Riskområdesansvarig 

Utsläppen från 
incidenter på väg 
minskar. 

Planera ombyggnad av väg 
med hänsyn till farligt 
godstransport. 

Trafikverket/ Teknik- och 
fastig-hetsförvaltningen 
(TFF) (statlig 
väg/kommunal väg) 

MBR inkommer med 
yttranden avseende 
planärenden i hänsyn till 
farligt godsled samt 
riskobjekt. 

Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) 

Projektleder och projekterar 
alternativa vägar vid 
ombyggnation och 
samverkar med Trafikverket 
vid behov. 

Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen (TFF) 

Ta fram sårbarhetskartor vid 
vattenskyddsområden. 

Mälarenergi (ME) 

   

Utsläppen från 
incidenter på 
järnväg minskar och 
samhället har en 
god beredskap att 
ta hand om större 
utsläpp genom 
förebyggande 
åtgärder. 

MBR inkommer med 
yttranden i planärenden, 
med hänsyn till farligt god på 
järnväg samt riskobjekt. 

Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) 

Utredning av varje olycka 
kopplat till utsläpp av 
kemikalier på järnväg. 

Trafikverket 

   

Sannolikheten för 
utsläpp från ishallar 
och badhus ska 
minimeras 

Tillsyn av egenkontroller för 
att förebygga bristfälligt 
underhåll.  

Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
(MHF) 

   

Släckvatten ska ej 
kontaminera grund- 
och ytvatten.  

Utveckla samverkan inom 
kommunen avseende 
omhändertagande av 
släckvatten vid stora 
insatser, t.ex. genom tillgång 

Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
(MHF) 



 

 

till beredskapsresurser som 
har digitala kartor över 
ledningsnät etc.  

   

Utsläpp från åkerier, 
skogs- och 
jordbruksföretag ska 
minska. 

Arbeta för att minska 
utställandet av ej 
tillståndspliktiga 
farmartankar samt utöka 
tillsynen. 

 

Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen 
(MHF) 

Öka samt skärpa tillsyn av 
drift och 
underhållsdokumentation. 

Informationsåtgärder, t.ex. 
om egenkontroll.  

 

 

  



 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Relevanta avtal 

I denna bilaga ska relevanta avtal kopplade till denna handlingsplan redovisas.  
 

 Förbundsordning Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (dnr. 
2020/425 MBR 132) 

 Överenskommelse om samarbete mellan Västerås stad och 
Mittuniversitetets program för Risk- och krishantering (dnr. KS 
2017/02340) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 – Beskrivning av samråd 

Denna handlingsplan har tagits fram i samverkan med många olika intressenter. 
Framtagande har skett genom workshops med riskanalys, samt enskilda möten 
och avstämningar. Efter samråd har den färdiga handlingsplanen satts samman av 
säkerhetsstrateg vid stadsledningskontoret och därefter har planen tagits upp i 
kommunalrådsberedning och kommunstyrelse. Den har därefter skickats på 
remiss till nedan angivna organisationer innan slutligt fastställande i 
kommunstyrelsen.  
 

MEDVERKANDE I FRAMTAGNINGSPROCESSEN 

Förvaltningar 

 Stadsledningskontoret 

 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 

 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

 Stadsbyggnadsförvaltningen 

 Individ- och familjeförvaltningen 
Bolag/förbund 

 Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

 Mälarenergi AB 

 Bostads AB Mimer 
Andra instanser 

 Polismyndigheten region mitt 

 Svenska Livräddningssällskapet 

 Länsförsäkringar Bergslagen 

 Trafikverket region öst 
 

MEDVERKANDE I SAMRÅD (REMISSFÖRFARANDET) 

Nämnder: 

 Byggnadsnämnden 

 Fastighetsnämnden 

 Förskolenämnden 

 Grundskolenämnden 

 Individ- och familjenämnden 

 Kulturnämnden 

 Miljö- och konsumentnämnden 

 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

 Skultuna kommundelsnämnd 

 Tekniska nämnden 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 



 

 

 Äldrenämnden 

Bolag/Förbund: 

 Bostads AB Mimer 

 Mälardalens brand- och räddningsförbund 

 Mälarenergi AB 

 Mälarhamnar AB 

 VafabMiljö AB 

 Nya Västerås flygplats AB 

 Västerås Central AB 

 Västerås Parkerings AB 

 Västerås Stadshus AB 

 Västerås marknad och näringsliv AB 

 Västerås stads strategiska fastigheter AB 

Andra instanser: 
 Länsstyrelsen i Västmanland 
 Polismyndigheten region mitt 
 Region Västmanland 
 Trafikverket region öst 
 NTF Västmanland 
 Brandskyddsföreningen Västmanland 
 Svenska livräddningssällskapet 
 Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Västerås 
 Friluftsfrämjandet 
 Länsförsäkringar Bergslagen 
 Protector Försäkring 

SÄRSKILDA FRÅGOR OCH/ELLER SYNPUNTER SOM FRAMKOMMIT I 
REMISSFÖRFARANDET 
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