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1 Inledning                                                                     

1.1 Bakgrund 

Passagerarfärjan Pearl of Scandinavia började brinna tidigt på onsdagsmorgonen den 17 

november utanför Höganäs i Öresund. Fartyget befann sig 7,5 sjömil nordväst om kullens fyr 

när larmet gick och en stor räddningsstyrka sändes till fartyget som var på väg från Oslo till 

Köpenhamn. En RITS styrka från Helsingborg ingick som en del i den räddningsstyrkan som 

sändes till fartyget. 

  
Enligt 10§ 3 kap Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att olyckor 

undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 

insatsen har genomförts. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och föra tillbaka erfarenheter till 

alla i organisationen. Syftet är inte att diskutera huruvida någon eller några har gjort något fel, 

utan att identifiera eventuella organisatoriska brister inom vår organisation eller i vårt 

samarbete med andra organisationer. 

 

1.3 Metodval 

Faktainsamling har skett genom intervjuer med Stabsbrandmästare Kenneth Eriksson, 

Styrkeledare Jan Borg och brandman Henrik Nilsson. Information har även hämtats från 

insatsrapporten och SOS ärenderapporter. Utredningen har utförts av Gert Linderos och 

granskats av Lars-Göran Bengtsson 

1.4 Avgränsningar 

I denna rapport utreds räddningstjänstens insats från och med att det första samtalen kom från 

SOS till stabsbrandmästaren om att en passagerarfärja hade brand på bildäck och fram till 

dess att räddningstjänsten(RITS styrkan) avslutades. Rapporten tar inte upp stabsarbetet 

eftersom detta arbete är föremål för en egen utredning och sammanfattning.   

 

2 Insatsen 
  
Larmcentralens ärendenummer: 20-1982778.13 

Start:    06:51:58 

Avslut: 09:24:37 

Händelsetyp: Nivå 2 fartygsbrand, aktivering av RITS styrka  

Adress: Ängelholm flygplats 

 
Utlarmade styrkor:  

 

Station Bårslöv med 264-1010 till Station Berga för att klargöra RITS styrka 1+5 

 
Förstärkande och avlösande enheter:  

 
Pågående styrkor och dagtidsstyrkan informeras om situationen och all planerad verksamhet 

ställs tillfälligt in. Styrkorna ställs till SBM förfogande. 
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2.1 Omfattning vid ankomst 

Bild från JRCC loggbok 2010-11-17 09:05 

 
Passagerarfärjan Pearl of Scandinavia började brinna tidigt på onsdagsmorgonen den 17 

november utanför Höganäs i Öresund. Fartyget befann sig 2,5 sjömil nordväst om Höganäs  

när larmet gick och en stor räddningsstyrka sändes till fartyget som var på väg från Oslo till 

Köpenhamn. Räddningsinsatsen krävde en omfattande samverkan för att planera en 

evakuering av hela färjan. Till platsen larmades en dansk och två svenska helikoptrar, RITS-

styrkor (räddningsinsats till sjöss) från Göteborg och Helsingborg, två fartyg från 

Kustbevakningen, två fartyg från Sjöräddningssällskapet och en lotsbåt. Polisen upprättade en 

ilandtagningsplats tillsammans med räddningstjänsten i Höganäs och sjukvården. 

Fartygets egen räddningsstyrka lyckades släcka branden men rökutvecklingen var omfattande 

och RITS-styrkan från Göteborg gick ombord  för att bekräfta att branden var släckt. Det 

konstaterades att evakuering inte var nödvändig och att fartyget kunde gå vidare mot 

Köpenhamn.  RITS styrkan från Helsingborg hovrade med helikoptern ovanför färjan till man 

fick bekräftat att styrkan inte behövdes ombord och återvände till Ängelholms flygplats. 

 

2.2  Räddningstjänstens åtgärder 

 
Klargöra och skicka  RITS styrka till olycksplatsen samt upprättade en stab på Station 

Bårslöv. 

  

 06:25 ringer SOS upp SBM och informerar om brand ombord på fartyg vid Kullen och att det 

finns c:a 650 personer ombord 
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06:39 insatsledare I Höganäs informeras av SOS 

 

06:40 Insatsledare från Höganäs ringer SBM för att få mer information och därefter så ringer 

SBM upp JRCC och får samma information som han fått av SOS tidigare. JRCC frågar om vi 

har RITS styrkor i beredskap och SBM informerar då att styrkorna ska larmas via SOS. SBM 

kontaktar RCB och ger honom den första snabba informationen. RCB ringer JH. Under tiden 

kommer samverkansbefäl till JRCC och SBM håller sedan kontakten med honom 

 

06:52 Ringer SBM upp tjänstgörande Styrkeledare på Station Berga och informerar om att det 

ligger en färja nordväst om Kullens fyr med brand på bildäck och att det finns c:a 650 

passagerare ombord och att RITS styrkan förväntas aktiveras. 

 

06:53  Nivå 2  Station Berga och Station Bårslöv RITS styrka aktiveras. Station Bårslöv kör 

till Berga för att hjälpa till att  packa RITS grejorna och för att avsätta en man till RITS 

styrkan.  

 

07:30 Åker RITS styrka i 264-1170 till Ängelholms Flygplats 

  

07:32 Helikopter klar att ta emot RITS styrkan på flygplatsen  

 

07:45 RITS styrkan är framme på flygplatsen och påbörjar omedelbart att packa och förbereda 

helikoptern för avfärd. 

 

08:02 Helikoptern packad med material och personal och klar för avfärd. 

 

08:05 Rits styrkan Göteborg framme på fartyget 

 

08:06 Rits styrkan Helsingborg får besked om att avvakta på flygplatsen och RITS styrkan 

avvaktar i flygbesättningen lokaler. 

 

08:28 RITS styrkan  Helsingborg flyger mot fartyget 

 

08:34 RITS styrkan Helsingborg får besked om att fartyget inte vill ha mer personal på däck. 

Helikoptern hovrar därför ovanför fartyget i c:a 12 minuter och får därefter besked om att 

återgå till Ängelholms flygplats 

 

08:56 Räddningsledare informerar att samtliga resurser kan återgå  

 

 

 2.3 Utdrag ur JRCC loggbok 

 

 Rökutveckling ombord Pearl of Scandinavica, Kullen 

  2010-11-17 06:16  10. Öresund  

 

Det utbröt brand på bildäck på färjan Perl of Scandinavia. Branden kunde släckas med hjälp 

av fartygets egen utrustning. Någon evakuering blev inte nödvändig. 

2010-11-17 06:16 

Räddningsledaren beslutar att larma tillgängliga ytenheter i området för att evakuera 

personerna ombord, samt larma kommunal räddningstjänst (RITS-styrkor) från primärt 
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Helsingborg och Göteborg. SAR-helikopter larmas från Göteborg och Ronneby, även en 

dansk helikopter. 

2010-11-17 06:16 

Fartyget meddelar att de har brand på bildäck. Ombord finns 651 personer, evakuering 

förbereds med ilandtagningplats och sjukvård.  

2010-11-17 06:20 

Till platsen larmas för att bistå vid evakuering: 

 1 dansk Helikoptrar 

 2 Svenska Helikoptrar 

 RITS-styrkorrån Helsingborg och Göteborg 

 Kbv 001 

 Kbv 201 

 SSRS Rescue Lars Lindfeldt 

 SSRS Rescue Gripen 

 Lotsbåt 739  Halmstad 

  

2010-11-17 06:30 

Fartyget gör bedömningen att de i nuläget inte påbörjar evakuering. 

2010-11-17 06:30 

Polisen upprättar en ilandtagningsplats, tillsammans med räddningstjänst och sjukvård. 

2010-11-17 06:56 

Av de 651 ombord är 152 besättning. 

2010-11-17 07:06 

Fartyget kan ej undersöka bildäck pga. rökutvecklingen. Inväntar RITS. Beslut kvarstår att 

inte evakuera passagerarna. 

2010-11-17 07:30 

Fartyget meddelar att branden troligtvis släckt, men fortfarande mycket rök ombord. Inväntar 

RITS-styrkorna. 

2010-11-17 07:57 

Pressnummer till rederiet +45 24 4000 43. 

2010-11-17 08:36 

Fartyget meddelar att man avser gå till Köpenhamn. 

2010-11-17 08:50 

RITS-styrkan ombord bekräftar att man säkrat den trailer samt två personbilar som brunnit. 

Det ryker från några personbilar. RITS-styrkan lämnar men fartygets egen personal håller 

brandvakt. 
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2010-11-17 08:51 

Vi avvecklar ilandtagningsplatsen, färjan går till Köpenhamn. 

 

2010-11-17 12:30 

Färjan anlänt till Köpenhamn. 

Slut på utdrag ur JRCC loggbok 

 

 

3 Utvärdering av insatsen 

  
3.1. Insatsorganisation på skadeplats 

  
Organisationen på skadeplatsen organiserades av JRCC och ingår inte i insatsutvärderingen. 

 
 
 
3.2 Kommunikation 

 

SOS tilldelade RITS styrkan från Helsingborg RAKEL RAPS 16 som samverkanskanal. 

Denna talgrupp användes dock inte eftersom det i inledningsfasen av insatsen eftersom det 

inte fanns behov av det. All kommunikation och informationsutbyte skedde över fasta 

telefoner eller mobiltelefoner. 

3.3   Samverkan med andra organisationer 

Samverkan med SOS och JRCC  fungerade bra. 

 
 

4   Övriga frågor 

 Helikoptern hade inte säte att sitta på till all personal eftersom de precis hade utfört en 

sjuktransport till södra Sverige. Delar av personalen fick därför sitta på sina väskor  

med risk för att skada t.ex. andningsmasken. 

 Packningslistorna stämmer inte riktigt eftersom vi till viss del har ny utrustning.  

 Det är sällan vi har några RITS larm och därför är det av största vikt att det finns klara 

riktlinjer för hur vi ska hantera ett RITS larm. Både från SOS sida och från vår egen 

sida. Det ska inte behöva finnas några oklarheter. 

 Vid risk för långvariga insatser med små möjligheter för personal att meddela anhöriga 

om att man inte kommer hem bör det finnas rutiner för hur man hanterar detta.   
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5   Slutsatser 

Att arbeta med: 

 Det finns inga rutiner för transport av RITS personal till eventuell flygplats eller hamn 

för vidare transport till fartyg. Det är en fördel om man kan transporteras i samma 

fordon och därmed få samma information från JRCC 

 Vid utlarmning gavs inga besked om vilken modul eller vilka moduler som skulle tas 

med på RITS larmet(c:a 100kg vikt skillnad) 

 Inga rutiner för vilken RAKEL enhet som ska medtagas vid RITS larm 

 Det finns inte klart uttryckt vilken mobiltelefon som ska medtagas vid RITS larm 

 Det bör förutbestämmas vilka som ska åka ut på RITS larm 

 Viktigt med korrekt prickning i dagbeskedet 

Att med sig i framtiden:  

 Bra när hela Bårslövs styrkan åker med till Berga för att hjälpa till med packningen 

 Packningsplan och rummet med RITS material är i mycket god ordning vilket 

underlättar snabb avfärd 

 ”Nya 264-1170” är ett mycket bra fordon för transport av personal och packning. 

 Numreringen av personal och väskor är ett utmärkt sätt att få det att fungera snabbt 

och effektivt vid lastning och vinschning av personal med helikoptern 

 Aktivering av RITS styrkan fungerar i stort sett mycket bra 


