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SAMMANFATTNING 
 
Onsdagen den 29 september inkom ett larm om källarbrand vid Årstagatan 18C/ 
Gröna gatan 3C. 
 
Redan initialt bedömdes behovet av tre stationer och rökskyddscontainer, även en fjärde 
station kallades in. 
 
Branden upptäcktes tidigt av rökdykarna och släcktes. Brandgaserna i källaren och i ett flertal 
lägenheter ventilerades ut. För att kontrollera att ingen person var kvar i lägenheterna utfördes 
Ingrepp i annans rätt1 (se även sidan 18).  
 
Första initiala riskbedömning var livräddning genom rökdykning. 
 
Inga personskador uppstod vid händelsen och de materiella skadorna var av mindre 
omfattning. Insatsen var lyckad med flera framgångsfaktorer där kunskap och hög kompetens 
var i fokus.  
 
Följande punkter har vi tittat närmare på: 

- ventilation 
- förhöjt lågtryck 
- fordonsplacering 
- ingrepp i annans rätt 
- samt avslutning av räddningsinsats. 

 
Utvärderingen avslutas med åtgärdsförslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) kap 6 §2 
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1.0 SYFTE 
Syftet med utvärdering av räddningsinsats är att brandförsvaret ständigt ska kunna förbättras 
och effektiviseras. Utvärdering av räddningsinsats bör ge svar på frågan om insatsen har varit 
effektiv, och eller få svar på det som har utvärderats. Utvärderingen ska även leda till en 
gemensam syn på insatsen och tillgodogöra sig erfarenheter från händelsen. 
 
 

2.0 METOD 
Metod och materiel som använts för utvärderingen är information från insatsrapporten från 
brandförsvaret och zenitrapporten från SOS Alarm (en ärendekopia), samt fakta från 
inblandade som var i tjänst det aktuella datumet 100929. Vice ordförande i 
bostadsrättsföreningen har även fyllt i en utvärdering från brandförsvaret, Bemötande hos den 
drabbade. Dokumentet skickades ut via post efter samtycke. 
 
 

3.0 FAKTAUPPGIFTER 
 

Datum  2010-09-29 

Tidpunkt  07.29 

Väder  Temp 11, vind NÖ 2 m/s 

Ljusförhållande  Dagsljus och klart 

Adress  Gröna gatan 3C, Uppsala 

Typ av olycka  Källarbrand i flerfamiljsbostad, 3 våningar 

Typ av skada  Brandskada på källare och källarförråd 

Orsak  Troligtvis anlagd, (polisen har påbörjat utredning) 
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3.1 Olycksplats 
Gröna gatan 3C 

Översiktbild  

3.2 Organisation på skadeplats 
Styrkorna var insatta enligt följande lägesbild: 

C-101 Placerad i början av huskroppen på räddningsvägen in från Gröna gatan 

C-111 Placerad vid spetsen av pilen från C-111/C-121/C-131 

Ledningsplats Var uttalad vid fordon C-128 

Rökdykarcontainer Placerad på parkeringen 

Lastväxlare C-109, med tankmodul Placerad mellan C-111 och Årstagatan på räddningsvägen 

Övriga fordon = Brytpunkt Längs Årstagatan och Gröna gatan 
 
Angreppsvägarna för rökdykning var: 

Station 110/130 Årstagatan 18D 

Station 100  Gröna gatan 3C 
 
Sektorindelning i stort: 

Station 100 Sektor rökdykning, baksidan av huset 

Station 110 Sektor rökdykning, framsidan av huset 

Station 120 Sektor ventilering, och vid behov av rökdykaravlösning 

Station 130 Rökdykning direkt vid ankomst, användes senare för avlösning i rökdykarinsatsen  

100 
100
1 

120 

130 

IL 

VBI 

Rökskydd 
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3.3 Fastighetsritningar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 = Start av brand, källarförråd, Gröna gatan 3C. 
 

Gröna gatan 

Årstagatan 

Station 110/130:s angreppsväg. 
Första släckningsinsats. 
 
Station 120, ansvarig för ventilation. 
 

Station 100:s angrepps väg. 

 
 
 
 
          
 

3C 3B 

3A 

18D 
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3.4 Beskrivning av händelsen 
Larm inkom till SOS Alarm klockan 07.29 från Årstagatan 18C, om brand i källare. AL på 
station 110, var förste räddningsledare på plats. ALs första initiala riskbedömning var 
livräddning. Behovet av ett snabbt ingripande var överhängande, som även gjorde valet att 
använda förhöjt lågtryck. Direktivet var att även att om det blev för varmt skulle rökdykarna 
backa ut och nya beslut tas. 
 
AL var förste räddningsledare på plats. WA tog över som räddningsledare ett kort tag tills PL 
Vakthavande brandingenjör anlände. PL tog över räddningsledarskapet cirka fem minuter 
efter att första räddningsstyrkan var på plats, han gjorde samma bedömning som AL. Branden 
hittades snabbt av rökdykarna och släcktes. Brandgaserna i källaren och i ett flertal lägenheter 
ventilerades ut. Förmodligen hade brandgaserna i lägenheterna kommit in via fönstrens 
självdragsventilation.  
 
Bedömningen kvarstod efter att branden var släckt, att det var säkert för brandpersonalen att 
vistas i källaren med säkert vatten och värmekamera. Under insatsen fanns personal på plats 
för avlösning.  
 
För att kontrollera att ingen person var kvar i lägenheterna, och för möjligheten att ventilera  
vissa lägenheter, utfördes Ingrepp i annans rätt (se även sidan 18) i ett flertal lägenhet i fyra 
olika trappuppgångar. Inga dörrar bröts upp då fastighetsskötaren snabbt var på plats och hade 
huvudnyckel. Ett flertal lägenhetsinnehavare var dessutom på plats, som kunde direkt följa 
med och kontrollera sina lägenheter. 
 
Beslut togs att evakuera lägenheterna från Årstagatan 18B och 18C samt Gröna gatan 3C. Det 
utfördes med hjälp av polisen och station 120. Evakuering av de kvarvarande personerna i 
lägenheterna Årstagatan 18D skedde efter att trappuppgången var ventilerad och fri från rök. 
Personerna som evakuerades ur lägenheterna flyttades till uppsamlingsplatsen på gården. 
 
Bevakningsansvaret överlämnades till Saneringsbolaget Relita för att lämpa ut och sanera 
källaren. I samråd med RVR-ledaren hade Relita en person kvar på skadeplatsen för 
bevakning av källaren. 
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3.5 Beskrivning av objektet 
- Fastighetsbeteckning: Salabacke 15:2 
- Kvarteret Tråget  
- Flerfamiljshus, 3 våningar med källare 
- Bostadsrättsförening 

 

3.6 Personskador 
Inga personskador. 
 

3.7 Posom 
Posom ej inkopplad. 
 

3.8 Egendomsskador 
Utbränt källarförråd, samt rökskador i hela källaren, även ett antal lägenheter blev 
röksmittade. 
 

3.9 Miljöskador 
Inga uppenbara miljöskador. 
 
 

3.10 Orsaksutredning 
Brandorsak är inget som tas upp i denna utvärdering.  
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4.0 LEDNING PÅ SKADEPLATS 
Ledning på skadeplats 
Räddningsledarskapet över tiden. 
 

RL AL WA PL SU 

Fordon C-101 C-108 C-128 C-828 

Tid 07:35 07:37 07:42 08:58-10.50 
 
 
AL var förste räddningsledare på plats. WA tog sen över som räddningsledare ett kort tag tills 
PL vakthavande brandingenjör anlände och tog över räddningsledarskapet. WA tog rollen 
som skadeplatschef och ansvarade för det direkta skadeavhjälpande arbete efter tagna 
inriktningsbeslut och även för koordinering av sektorerna. Sektorcheferna ansvarade för att 
lösa tilldelad uppgift. PL ansvarade för kommunikation till RC (räddningscentralen), insatsen 
i stort, arbetsmiljön, kontakt med fastighetsägare, samverkan med polis och ambulans samt 
rekvirering av resurser. När SU tog över insatsen efter PL ansvarade han över avslut av insats. 
SU hade även kontakten med fastighetsskötaren, bostadsrättsföreningen och RVR-ledaren. 
 
Inriktningsbeslut diskuterades kontinuerligt avseende:  

- inriktning 
- omfallsplanering 
- val av utförande alternativ  
- och behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stn 100 
JN 

Stn 110 
AL 

Stn 120 
FÖ 

Stn 130 
Hn 

Rökskyddscont. 
Bv 

RL 
PL/SU 

Skadeplatschef 
WA 
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4.1 Övergripande händelseförlopp 
Övergripande händelseförlopp, enlig logg i Zenitrapport (ärendekopia SOS Alarm). 
 
07:29 Inkom larm om rök från källare på Årstagatan och Gröna gatan 3B. Stabsbefäl i  

tjänst var FL, även avgående stabsbefäl PG fanns på plats och var behjälplig. 
SOS Alarm fick flera larm från adresser i fastigheten. FL antog att källaren satt 
ihop då han har kännedom om fastigheten.  

 
Redan initialt bedömdes behovet av tre stationer och rökskyddscontainer för att 
förekomma det fortsatta arbetet. 

   
Från vindruterapporten från fordon C-111 och AL styrkeledare från station 110 
den förste räddningsledaren på plats, kom information om att det ryker från 
källaren i en flerfamiljsfastighet och att dom påbörjar sitt arbete. 

 
Räddningsledare för insatsen är WA, han meddelar att han sätter in styrkorna 
från station 110 och station 100 från två håll och vill ha C-101 + C-107 från 
Gröna gatans sida. 

 
07:42  PL tar över som räddningsledare 
 
07:42 Kommer en OSH:  
O (Objekt) = Flerfamiljshus   
S (Skada) = Brand i källaren  
H (Hot) = Risk för spridning vertikalt och långa angreppsvägar 

   Detta gör att PL beslutar om att larma ytterligare en station till brytpunkten,  
   (station 130) 

 
07:47   Rapport kommer in om att 3 stationer är insatta i arbetet 
 
07:57   Kommer ett BIP om:  
B (Beslut) = Bekämpa elden 
I (Styrkor) = Tre insatsstyrkor, 100,110,120 
P (Prognos)  = Tre timmar 
                       

Riskbedömning:  
Vid omfall skall personer evakueras via fönster med användning av höjdfordon.  
Kontrollerar vinden. 

 
08:26             Branden släckt 
 
08:59             SU tar över som räddningsledare för avveckling och avslut av insats 
 
10:50 Räddningstjänsten avslutad och ansvaret lämnas över till bostadsrättsföreningen 
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5.0 KOMMUNIKATION  

5.1 Kommunikation på och till skadeplats 
Nedan visar hur kommunikationen på och till skadeplatsen skedde mellan olika funktioner. 
 
 
RC/SB   

 
Via telefon 

 
Räddningsledare  

Huvudsakligen muntligen, men även via B96 (skadeplatskanal 67) 
 Räddningsledaren hade även kontakt med Restvärdesledaren och 

representanten för bostadsrättsföreningen 
Skadeplatschef  

 
Muntligen och via B96 (skadeplatskanal 67) 

 
Sektorchefer  

 
Muntligen och via rökdykarradio 

 
Rökdykarledare  
 

Muntligen och via rökdykarradio 
 
Rökdykare  
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6.0 RISKBEDÖMNING 

6.1 Riskbedömning avseende insatsen i stort 
Den initiala bedömningen av insatsen var att det förelåg en överhängande risk för vertikal 
brandspridning i fastigheten och en horisontell brandspridning i källaren. Inriktningsbeslutet 
var att släcka och begränsa branden i startutrymmet. Om problem uppstod skulle branden 
begränsas till källaren och utrymmena kring startutrymmet.  
 
07:42 efterfrågades en station till för avlösning, samt rökskydd för att säkerställa tillgång av 
luftpaket. 
 
Redan initialt bedömde RC behovet av tre stationer och rökskyddscontainer för att 
förekomma det fortsatta arbetet, även station 130 kallades in. 
 
Alla lägenheter i samtliga berörda trapphus kontrollerades i syfte av att ventilera ut 
brandgaser och säkerställa att inga personer fanns kvar. Det utfördes med hjälp av polisen och 
huvudnyckeln från fastighetsskötaren, som fanns på plats. 
 
Personerna som fanns kvar i lägenheterna på Årstagatan 18D fick vara kvar tills trapphuset 
var ventilerat och säkert, innan personerna kunde ta sig ut. Omfallsplanen gick ut på att ta ut 
personerna via stegar och stegbil/hävare. 
 
Beslut togs för ingrepp i annans rätt (se sidan 18) när bostadsrättsinnehavarna i trapphuset 
evakuerades på Årstagatan 18B och 18C, samt Gröna gatan C. Evakueringen skedde med 
hjälp av polis efter att trapphusen var kontrollerade från rök, först då flyttades personerna till 
uppsamlingsplatsen på gården. När branden var släckt och utrymmena genomsökta blev 
inriktningen ventilering, lämpning och akut restvärde. 
 
 

6.2 Riskbedömning avseende rökdykning 
AL:s, första initiala riskbedömning var livräddning. Han gjorde valet att använda ett förhöjt 
lågtryck eftersom behovet av ett snabbt ingripande var överhängande. Direktivet var även, om 
det blev för varmt skulle rökdykarna backa ut och nya beslut tas. 
 
WA tog över som räddningsledare ett kort tag tills PL vakthavande brandingenjör anlände. PL 
tog över räddningsledarskapet och gjorde samma bedömning som AL. Dialog fördes om 
eventuellt ändra inriktning i fall rökdykarna stötte på problem. Omfallet skulle innebära 
tygslang och hög risk miljö.  
 
Bedömningen kvarstod efter att branden var släckt, att det var säkert för brandpersonalen att 
vistas i källaren med säkert vatten och värmekamera. Hela tiden under insatsen fanns 
avlösning på plats i händelse av att luften tog slut.  
 
Station 100 valde redan från början att använda tygslang och påbörjade sin rökdykning i 
princip samtidigt som stations 110:s rökdykare hittade branden och påbörjade 
släckningsarbetet. Riskbedömningen var densamma för dem. 
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7.0 FORDONSPLACERING 
Vid ankomst till skadeplats stod det personer i samtliga trappuppgångar och påkallade 
uppmärksamhet. På grund av det visste räddningspersonalen inte vilken ingång det egentligen 
brann i. Det ledde till att C-111 parkerade nära ingången till Årstagatan 18D (angreppsvägen 
för station 110:s, och senare station 130:s, rökdykare). Det gick heller inte att köra längre 
fram på räddningsvägen. 
 
Direkt efter ankomsten larmades C-111 till Årstagatan 18C och i förhållande till den ingången 
stod fordonet bra. När de parkerat bilen och påbörjat insatsen var det svårt att flytta bilen 
varvid den fick stå kvar under hela insatsen.  
 
Hade behov av stegutrymning uppstått hade det ställt till problem med placeringen av C-111. 
Detta uppmärksammades tidigt i insatsen och en omfallsplan fanns.  
 
 

8.0 RÖKDYKNING 
Enligt rökdykarna på plats fungerade rökdykningen bra. Det var ej varmt, värmekameran 
gjorde inget utslag åt något håll i korridoren när de kom ner i källaren. Även 
kommunikationen till rökdykarledare fungerade bra. 
 
För rökdykarinsatsen var det mycket bra att avlösningen genom station 130 och att rökskyddet 
kom ut tidigt. 
 
 

9.0 VENTILATION 
WA gick tidigt ut i insatsen och sa att ingen brandgasventilering av källaren skulle påbörjas 
utan att det först säkerställdes och koordinerades med samtliga rökdykare. FÖ på station 120 
utsågs som ansvarig för koordineringen av ventilationen.  
 
JN från station 100, påbörjade brandgasventilering tidigt, men detta var endast till för att 
trycksätta trapphuset på Gröna gatan 3C. Syftet med den brandgasventileringen var att få 
undan brandgaser från trapphuset och säkerställa att personerna som bodde i lägenheterna i 
trapphuset hade en säker miljö att utrymma genom. Så länge station 100:s fläkt var igång var 
antingen dörren till källaren stängd eller så var fläkten riktad upp i trapphuset. När sedan 
beslut om att ventilera källaren kom riktades fläkten om. 
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10.0 FÖRHÖJT LÅGTRYCK 
Station 110 och AL bestämde redan i bilen att använda förhöjt lågtryck. De baserade sin 
bedömning på behovet av ett snabbt ingripande. De ansåg att det var livräddning och valde 
därför det förhöjda lågtrycket som går mycket snabbare att få igång än traditionella 
slangdragningen. Hade rökdykarna uppfattat att det var för varmt i källaren eller på annat sätt 
stött på problem, hade de tagit sig ut och använt det traditionella systemet med tygslang. 
 
Station 100 använde redan från början det traditionella slangsystemet när de gick ner i 
källaren från Gröna gatan 3C.  
 

11.0 ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER OM INSATSEN  

11.1 Räddningsledarna 
”Insatsen gick lugnt till” 
”Insatsen och resultatet var överlag mycket bra” 
”Bra att halvhalt skapades” 
”Bra information och kommunikation från RC/SB under färden ut”  
”Bra stöd från RC/SB” 
”Bra flyt i insatsen, blev aldrig avbrott pga. resursbrist, personalbrist eller motsvarande” 
”Fick bra koll på lägenheterna direkt med hjälp av polisen” 
”Vid beslut av evakuering av lägenheterna gick det bra. Lugnt och fort med hjälp av polisen” 
”Bra att station130 och rökskyddet kallades in tidigt” 
”Bra service av Bv vid rökskyddet” 
”Rökdykarinsatsen gick bra” 
”Tydlig och bra ledningsstruktur och ledningsorganisation på skadeplats” 
”Bostadsrättsföreningen uppskattade att vi kontaktade dom dagen efter, för att kontrollera att 
allt var bra och om de hade några funderingar” 
”Under insatsen användes 44 stycken luftpaket” 
”Placering av C-111 har ifrågasatts, se förklaring sidan 13” 
”Synkronisering av brandgasventilering har ifrågasatts, se förklaring se sidan 13” 
 

11.2 RC, stabsbefäl 
”Detta är ett bra exempel på hur det skall fungera vid en händelse” 
”Fick reda på vem som var räddningsledare och pratade endast med räddningsledare och 
ingen annan” 
”Fick löpande rapporter från räddningsledare” 
”Fick en känsla av lugnt arbete på platsen trots allt som måste göras” 
”Fick uppgifter att göra av räddningsledare” 
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11.3 Styrkorna, genomgång efter utförd insats 
 
Vad gick bra? 
Station 100 

- Att de kom nära branden via ventilering av trapphus med hjälp av öppna fönster i 
trapphus samt via fläkt, därefter gick rökdykarna in i källaren. 

- Efter att branden var släckt begärdes det en fläkt för att ordna med bättre sikt och 
miljö, avslutning ordnades genom att källardörr öppnades. 

 
Station 110 

- Att de fick bra information ifrån SB på vägen ut till olycksplatsen 
- Det bestämdes redan i bilen ut att eventuellt behöva göra en livräddande insats med 

förhöjt lågtryck 
- Rökdykarinsatsen gick bra utan anmärkning 
- De diskuterade fordonsplaceringen i bilen ut till olycksplatsen 
 

Station 120 
- Uppgiftsdelegeringen gick snabbt, vilket ledde till snabba lösningar. 
- Rökskyddsmodulen var snabbt på plats, vilket möjliggjorde snabbare byten. 
- Fordonsuppställningen 121 +122 kändes optimal. 

 
Station 130 

- Allt enligt planerna (rökdykarrapport). 
- Efter att vi kom till olycksplatsen, så tyckte jag som styrkeledare för station 130 att det 

gick mycket bra. Hela, strukturen med räddningsledaren/ingenjör- skadeplatschefen 
och vi andra styrkeledare fungerade utmärkt. 

- Fick på ett bra sätt orientering av läget samt vad vår uppgift var. 
 

Vad gick mindre bra? 
Station 100 

- Bilplacering av C-101, bilen kom för nära efter att de hade öppnat de tre entréportarna. 
 

Station 110 
- Bättre samordning mellan stationerna när det gällde ventilationen. 
 

Station 120 
- För stor personaltäthet under en för lång tid, även efter när faran har blåst över. 
- Sekundärstationen tog egna beslut utan att konferera med primär räddningsledare. 

 
Station 130 

- Inget 
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Vad ska vi förbättra och varför? 
Station 100 

- Bilplacering 
 

Station 110 
- Samordning mellan stationerna. 

 
Station 120 

- Tydligare ordergivning från avlösande räddningsledare. Det blev väldigt ineffektivt 
med för mycket folk. (Skulle vara bra med ledningsdokumentation på en sådan här 
skadeplats). 

 
Station 130 

- Inget 
 

Brister på fordon/material 
Station 100 

- Inga brister.  
 
Station 110 

- Inga brister. 
 
Station 120 

- Inga direkta brister som föranledde problem. 
 
Station 130 

- Inget 
 

11.4 BRF:s bemötande vid insats, vice ordförandes uppfattning 
Några dagar efter utförd insats svarade Håkan Englund vice ordförande i 
bostadsrättsföreningen på en utvärdering av bemötandet av brandförsvaret. Svaren är 
sammanställda i en sammanfattning. 
 
Håkan Englund upplevde att räddningstjänsten uppträde professionellt och var snabbt på 
plats. Innan räddningstjänst var på plats hade han hunnit ta sig ut ur lägenheten och 
konstaterat att det inte var någon rök eller lukt från hans lägenhet. Vid tillfället hade han egen 
handbrandsläckare som han ej använde. Han hade även brandvarnare i lägenheten som 
utlöstes av händelsen. 
 
Brandförsvaret agerade lugnt, sakkunnigt och ingav trygghet. Personalen var trevliga, och 
arbetade snabbt och säkert. Alla visste vad de skulle göra, från räddningsledare till brandmän, 
även ambulans hade varit bra. Han blev kontinuerligt underrättad om händelseförloppet. 
 
Han fick hjälp med försäkringsbolaget och restvärdesräddning. 
 
Han upplevde det mycket intressant att delta i uppföljningen, det kändes bra och tryggt. 
En vecka efter en händelse är en rimlig tid för uppföljning. Då har allt lagt sig och den 
drabbade har fått möjligheten att tänka igenom händelsen. 
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12.0 RESULTAT AV UTVÄRDERING 
Resultatet av insatsutvärderingen var positivt. Insatsen var lyckad med flera 
framgångsfaktorer där kunskap och hög kompetens var i fokus. Personalen hade tillit till 
varandras skicklighet med ett stort engagemang kring insatsen. Utifrån information och 
material som har samlats in har vi tittat närmare på följande punkter. 
 

12.1 Ventilation 
WA som var skadeplatschef tog beslut att ingen brandgasventilering av källare skulle påbörjas 
utan att först säkerställda och koordinera med samtliga rökdykare. FÖ på station 120 utsågs 
som ansvarig för koordineringen av ventilationen.  
 
I detta fall fungerade inte koordinationen mellan sektorerna. 
 

12.2 Förhöjt lågtryck 
Förhöjt lågtryck användes vid insatsen. Bedömningen baserades på ett eventuellt behov av  
snabbt ingripande och livräddning. Förhöjt lågtryck gör insatsen snabbare än att använda den 
traditionella slangdragningen. 
 
Bedömningen om det är hög riskmiljö skall beaktas vid källarbrand då de påverkar valet av   
traditionell slangdragning kontra förhöjt lågtryck.  
 

12.3 Fordonsplacering 
Styrkorna larmades till 18 C, vid ankomst till skadeplatsen så parkerade C-111 nära ingången 
till Årstagatan 18D. I förhållande till 18C ansåg de att fordonet stod rätt till. När de väl ställt 
bilen och påbörjat insatsen var det svårt att flytta bilen varvid den fick stå kvar under hela 
insatsen.  
 
Fordonsplaceringen var inte optimal för eventuellt behov av stegutrymning. 
 
 

12.4 Ingrepp i annans rätt 
Räddningsledaren tog beslut om ingrepp i annans rätt när de öppnade upp lägenheterna 
tillsammans med polis och en representant från bostadsrättsföreningen. 
 
Ingen dokumentation upprättades kring beslut i ingrepp i annans rätt. 
 
 

12.5 Förbindelse om bevakning efter avslutad räddningstjänst 
Avslutad räddningstjänst loggades i zenitrapporten klocka 10.50. 
Däremot förbindelse om bevakning efter avslutad räddningstjänst dokumenterades ej. 
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13.0 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

13.1 Ventilation 
- Utbildningsavdelningen ser över de befintliga rutinerna och utför övning kring 

ventilation. 
 

13.2 Förhöjt lågtryck 
- Utbildningsavdelningen ser över de befintliga rutinerna kring förhöjt lågtryck, kontra 

traditionell slangdragning vid rökdykning i hög riskmiljö, och uppdaterar 
brandpersonalen. 

 

13.4 Fordonsplacering 
- Utbildningsavdelningen uppdaterar brandpersonalen vikten av fordonsplacering vid 

insats. 
 

13.5 Ingrepp i annans rätt 
- Idag finns en del olika tolkningar av ”Ingrepp i annans rätt”. Räddningsledarna ska ha 

en gemensam syn och förståelse av ”Ingrepp i annans rätt”. 
 

- Beslut som är tagna angående ingrepp i annans rätt och tjänsteplikt av 
räddningsledaren skall dokumenteras och bifogas i insatsrapporten. Aktuell blankett 
skall finnas i bilarna. Se bilaga 1 sidan 20. Blanketten ska uppdateras och finnas att 
hämtas på G./ 

 
Chef för kommunikation och larm ansvarar för ett förtydligande av ”Ingrepp i annans rätt”.  
 
 
För att kunna besluta om att ingrepp i annans rätt ska utföras skall lagen om skydd mot 
olyckor (2003.778) kap 6 2§ uppfyllas. Redovisningen skall göras enligt (2003.778)  kap6 6§. 
Se nedan. 
 
Ingrepp i annans rätt 
Lagen om skydd mot olyckor (2003.778) kap 6 2§ Om fara för liv, hälsa eller egendom eller 
för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en 
räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra 
eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i 
annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada 
som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.  

 
Redovisning av beslut om tjänsteplikt och om ingrepp i annans rätt 
Lagen om skydd mot olyckor (2003.778) kap 6 6§. Den som med stöd av 1§ eller 2§  eller har 
beslutat om tjänsteplikt eller ingrepp i annans rätt skall redovisa beslutet i skriftlig form. Av 
beslutet skall framgå när och av vem det har fattats samt skälen för beslutet och vem det 
avser. 
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13.6 Förbindelse om bevakning efter avslutad insats 
- Idag hanteras ”Förbindelse om bevakning efter avslutad insats” olika. 

Räddningsledarna ska ha en gemensam syn och hantera det på samma sätt. 
 

- Beslutet om avslutad räddningsinsats skall dokumenteras och bifogas i 
insatsrapporten. Aktuell blankett skall finnas i bilarna och är räddningsledarens 
ansvar. Se bilaga 2 sidan 22. Blanketten ska uppdateras och finnas att hämtas på G./ 

 
Chef för kommunikation och larm ansvarar för ett förtydligande av ” Förbindelse av 
bevakning efter avslutad insats”.  
 
 
Redovisningen skall göras enligt /2003.778) kap3 9§. 
 
Efterföljande åtgärder (Kommunens skyldigheter) 
Lagen om skydd mot olyckor (2003.778) lap3 9§ En räddningsinsats är avslutad när den som 
leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig 
form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta 
ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen är avsett om 
behovet av bevakning, restvärdesskydd, sanering, och återställning. Behövs bevakning med 
hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får 
räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 
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BILAGA 1  Ingrepp i annans rätt  
 

Ingrepp i annans rätt på anmodan av räddningsledare 6 kap 2 §. 
 
6 kap 2 § Om fara för liv, hälsa eller för skada i miljö inte lämpligen kan hindras på något 
annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal 
till träde, samt göra ingrepp i annans rätt. 
6 kap 4 §. Den som med stöd av 6 kap 2 § har beslutat om avspärrning eller utrymning, skall i 
skälig omfattning hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av åtgärden är i 
behov av det. 
 6 kap 6 §. Den som med stöd av 6 kap 2 § har beslutat om ingrepp i annans rätt skall 
redovisa beslutet i skriftlig form. Av beslutet skall framgå när och av vem det har fattas samt 
skälen för beslutet och vem det avser. 
 
Undertecknad räddningsledare från Uppsala brandförsvar har beslutat om ingrepp i 
annans rätt. 
 
 
Skälet till ingrepp i annans rätt är: 
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
 
Undertecknade har tagit del av ovanstående och är medveten om ansvar och 
skyldigheter. 
 
Ägare/innehavare 
 
Namn………………………………………………..Personnummer…………………………
…… 
 
Adress…………………………………………......... 
 
Telefon………………………………………………. 
 
Datum………………….Klockan…………………… 
 
 
Räddningsledare 
 
Namn………………………………………………... 
 
Kopia på denna överenskommelse tillställes ägare/innehavare genom räddningsledarens 
försorg.  
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Tjänsteplikt på anmodan av räddningsledare 6 kap 1 § 
 
6 kap 6 §. Den som med stöd av 6 kap 1 § har beslutat om tjänsteplikt skall redovisa beslutet i 
skriftlig form. Av beslutet skall framgå när och av vem det har fattas samt skälen för beslutet 
och vem det avser. 
7 kap 4 §. Den som på grund av tjänstplikt eller som frivillig med räddningsledarens 
samtycke har medverkat i räddningstjänst, har rätt till skälig ersättning. 
 
 
Undertecknad räddningsledare från Uppsala brandförsvar har beslutat om tjänsteplikt. 
 
 
Skälet till tjänsteplikt är: 
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
 
Undertecknade har tagit del av ovanstående och är medveten om ansvar och 
skyldigheter. 
 
 
Tjänstepliktige 
 
Namn………………………………………………..Personnummer……………………..  
 
Adress…………………………………………........... 
 
Telefon……………………………………………….. 
 
Datum……………..Klockan………………………… 
 
Antal tjänstepliktstimmar.......................................... 
 
Räddningsledare 
 
Namn………………………………………………..... 
 
 
 
 
Kopia på denna överenskommelse tillställes den tjänstepliktige genom räddningsledarens 
försorg. 
___________________________________________________________________________ 
Postadress: Uppsala Kommun Brandförsvaret, 753 75 UPPSALA 
Telefon: Räddningscentralen 018-727 30 70. Fax: 018-727 30 5 
E-post: raddningscentralen@uppsala.se 
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BILAGA 2 Efter avslutad räddningstjänst 
 
 
Förbindelse om bevakning efter avslutad räddningstjänst 
 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 1 kap. 2§ anger att med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser kommunen skall svara för vid olyckshändelser eller överhängande fara för 
olyckshändelser för att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön. 
 
Undertecknad, räddningsledare från Uppsala Brandförsvar, har fastställt att räddningstjänsten är  
avslutad; 
klockan ............datum………………… 
 
Efter insats på/vid:  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Beslutet innebär enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 9§ att ansvaret för bevakning efter brand 
eller annat nödläge åligger ägaren eller nyttjanderättshavaren av den egendom på/vid vilken 
räddningsinsats utförts. 
 
Erforderlig bevakning av ovan nämnda byggnad/anläggning/område skall utföras genom ägarens eller 
nyttjanderättshavarens försorg, varvid följande direktiv särskilt beaktas: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
Om erforderlig bevakning ej utföres genom ägarens eller nyttjanderättshavarens försorg, och 
räddningsledaren bedömer detta vara nödvändigt med hänsyn till risken för nya olyckshändelser, får 
räddningsledaren tillse att bevakning utföres på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 
 
Undertecknad ägare/ nyttjanderättshavare har informerats om, och tagit del av, ovanstående 
bestämmelser och är medveten om det ansvar och skyldigheter som enligt dessa åligger mig. 
 
 
Uppsala den……………….. klockan ..........  ..................................................................... 
    (underskrift ägare/ nyttjanderättshavaren) 
 
    ..................................................................... 
    (namnförtydligande och telenr) 
 
Uppsala den……………….. klockan ..........  ..................................................................... 
    (underskrift av räddningsledare) 
 
    ..................................................................... 
    (namnförtydligande) 
 
 
 
Kopia på denna förbindelse tillställes ägare/ nyttjanderättshavare genom räddningsledarens 
försorg. 
 


