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SAMMANFATTNING 
   Den 5 augusti kl. 17:40 inkom larm om brand i terräng strax söder om Björkö hamn. 

Branden orsakades av en nödraket avfyrad från en båt i sjönöd på vattnet utanför. Området 

var svårtillgängligt och sluttade från vattnet upp mot öns mitt. Brandområdet gränsade mot 

villabebyggelse på två sidor i vindriktningen. Den extrema torkan som varit under 

sommaren hade gjort vegetationen lättantändlig. En vind från väst på 12 m/s gav syre till 

branden som spred sig fort och okontrollerat mot bebyggelsen. Vinden tryckte även ner 

röken mot marken och försvårade arbetet ytterligare. Öckerö räddningstjänst larmades ut 

med fri inryckning. Förutom ordinarie personal deltog många lediga brandmän och 

privatpersoner förtjänstfullt i släckningsarbetet. Arbetet blev svårt och påfrestande för 

räddningspersonalen då många hus och personer var direkt hotade av branden på flera 

olika adresser. Även den ohälsosamma brandröken påverkade alla personer som befann sig 

i vindriktningen. 

 

   Denna utredning belyser olika delar som kan ha påverkat räddningsinsatsen vid 

terrängbranden på Björkö den 5 augusti. Syftet är att tillvarata erfarenheter vid ledning och 

samverkan med annan räddningstjänst. Genom intervjuer med inblandade i insatsen 

redogör utredningen deras upplevelser från insatsen. Utredarna har med stor ödmjukhet 

tagit emot de upplevelser som de intervjuade delat med sig av och har förståelse för de 

inblandades agerande i en mycket pressad situation. 
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Utredarna väljer att lyfta fram följande punkter för fortsatt arbete inom GR-projektet: 

• Effektivast stödja annan kommuns räddningsinsats. 

• På bästa sätt ta emot stöd vid räddningsinsats. 

• Kommunikation mellan aktörer och bygga effektivt samband. 

• Tydliggöra mandat i varandras organisationer. 

• Skapa trygghet för operativ personal att verka inom annan organisation. 
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 1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
   På sena eftermiddagen den 5 augusti inkommer samtal till SOS Alarm om terrängbrand på 

Björkö i Öckerö kommun. Enheter från Öckerö Räddningstjänst larmas enligt befintliga 

planer och påbörjar räddningsinsats. Branden har ett snabbt och dynamiskt förlopp vilket 

gör att även RSG tidigt blir involverad i händelsen.  

1.2 Syfte 
   Syftet är att ta tillvara erfarenheter vid ledning och samverkan med annan räddningstjänst 

vid omfattande räddningsinsats i skärgårdsmiljö. Detta underlag ska sedan användas till 

vidareutveckling av vår egen operativa förmåga samt inom utvecklingsarbetet i pågående 

GR-projekt.  

1.3 Frågeställningar 

• Översiktlig beskrivning av skadeområde, händelseförlopp och räddningsinsatsens 
genomförande 

• Översiktlig beskrivning av samverkande aktörer vid räddningsinsatsen (andra 
räddningstjänster, transporter, vattenförsörjning, etc)  

• Beskrivning av lägesbilder samt informationsdelning mellan ledningsfunktioner 
(LC, StL/enhetsledare, IL, IC, RCB) kopplat till de första timmarna av 
räddningsinsatsen  

• Händelsen har präglats av stor osäkerhet och ett dynamiskt förlopp. Beskriv hur 
denna osäkerhet påverkade möjligheterna att hantera såväl anskaffning som 
styrning av resurser.   

1.4 Avgränsningar 
   Utredningen begränsas till att beskriva händelseförlopp samt räddningsinsatsens 

genomförande från det att RSG börjar agera. Vidare kommer utredningen ej att innehålla 

någon analysdel. Denna rapport kommer att överlämnas till pågående GR-projekt för att 

utgöra underlag i pågående arbete. 

 

   Personal från både Räddningstjänsten Storgöteborg och Öckerö Räddningstjänst ska 

intervjuas. 

1.5 Redovisningsplan 
   Utredningen skall resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna senast 30 november 

2018 samt skickas till MSB. 
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2 METOD 
   Utredarna har intervjuat delar av den personal som varit engagerad räddningsinsatsen. 

Materiel som använts i utredningen är: 

• Händelserapport, huvudrapport och förstärkningsrapport, inklusive resursbilagor 

och övriga bilagor 

• Tillfällig larmrutin daterat 2018-07-22 

• Inriktningsbeslut daterat 2018-08-05 

• Intervjuer med: 

- Räddningschef, Öckerö Räddningstjänst 2018-09-04 

- Räddningsledare under insatsen, 2018-09-04 

- Brandman, Björkö 2018-11-01 

- RSG Insatsledare, 2018-09-03 

- RSG Insatschef, 2018-09-10 

- RSG Styrkeledare To, 2018-10-02 

- RSG Styrkeledare L, 2018-09-05 

- RSG Brandmän L, 2018-09-05 

- RSG Stabschef, 2018-10-03 

- RSG Räddningschef i beredskap, 2018-10-04 

• Samtal med: 

- Polisen representant 

- JRCC representant 

- SSRS representant 
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3 RESULTAT 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 
   Brandplatsen var belägen på ön Björkö som tillhör Öckerö kommun. Öckerö kommun 

består av tio öar med åretruntboende. Några av öarna är förbundna med broar och några av 

öarna nås endast med färja. Kommunen har ingen fast broförbindelse med fastlandet. På ön 

Öckerö ligger bland annat kommunkontoret och räddningstjänstens huvudbrandstation. 

Räddningstjänsten inom kommunen är en deltidsorganisation med beredskap på Öckerö, 

Hönö, Hälsö, Fotö (1+1+4)1 och Björkö (0+0+2)2. Anspänningstiden3 är 5 minuter med fri 

inryckning vid stort larm. På övriga öar finns brandvärn med frivilliga som rycker ut. 

 

   Björkö nås från fastlandet med vägverkets bilfärja från Lilla Varholmen som ligger i 

Torslanda, en stadsdel i Göteborgs kommun. Från Öckerö nås Björkö med bilfärja från 

Öckerö via Lilla Varholmen där ett färjebyte sker och sedan vidare till Björkö. Vid särskilda 

händelser kan en direkt färjeförbindelse mellan Öckerö och Björkö skapas vilket gjordes vid 

denna händelse. 

 

   Brandplatsen sträckte sig från strax söder om Björkö hamn på Björkös västra sida upp till 

mitten av ön. Ett område på drygt 100 000 m2 som sluttar uppför från havet mot 

bebyggelsen som omgärdade stora delar av brandområdet. (Bild 1) 

 
Bild 1 visar brandens utbredning. Källa eniro.se 

Området bestod av berg och tät snårskog. Terrängen var bitvis svårtillgänglig. Vid tillfället 

blåste det en sydvästlig vind cirka 12 meter/sekund och det var extremt torrt i marken efter 

sommarens torka.  

  

                                                 
1 1+1+4 = 1 Räddningschef i beredskap tillika Insatsledare + 1 Styrkeledare + 4 Brandmän 
2 0+0+2 = 2 Brandmän 
3 Anspänningstid=Tiden från larm till första enhet lämnar brandstationen 
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3.2 Olycksförloppet 

3.2.1  Olycksorsaker 

   En fritidsbåt som befann sig i sjönöd påkallade hjälp genom att avfyra en nödraket. 

Raketen drev in över land och landade på marken där den antände den torra vegetationen 

så att en brand uppstod. 

3.2.2  Konsekvenser av olyckan 

   Konsekvenser av olyckan blev bland annat brand i taket på en villa och ytterligare en villas 

garage nedbrunnet. Flera trädgårdar och uteplatser fick brandskador. Flera hus fick 

rökskador och många boenden fick evakueras till andra boenden under en tid. En 

kraftledningsstolpe brann av och medförde strömavbrott för halva ön. Under brandens 

inledande och mest intensiva period saknade Öckerö kommuns beredskap för nästa 

räddningsinsats. 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 

3.3.1 Före händelsen 

   På grund av den extrema torkan genomförde räddningstjänsterna inom 

Göteborgsregionen (GR) med jämna mellanrum telefonkonferenser under sommaren. Vid en 

av dessa konferenser hade RCB Öckerö meddelat, att vid en eventuell brand i skog och mark 

kommer Öckerö omgående fråga om hjälp från grannräddningstjänsterna med en 

Räddningsenhet4 (RE) 1+4 och Vattenenhet5 (VE) 0+2. Detta för att tidigt kunna få ut hjälp 

till öarna. Denna beredskapshöjande åtgärd grundades på den extrema torkan, 

semestertider och många badgäster på öarna. 

   RCB-Öckerö skickade på lördagen den 4 augusti ett SMS till samtlig personal med en 

vädjan om att rycka in (fri inryckning) vid eventuellt larm på grund av den extrema 

situationen. Räddningschefen (RC) på Öckerö, som var semesterledig, valde av samma 

anledning att inte lämna Öckerö och bar sin personsökare på sig. 

 

   RSG hade av samma anledning genomfört beredskapshöjning på systemledningsnivå med 

utökad bemanning på två av förbundets brandstationer och förhöjd stabsberedskap. En 

tillfällig larmrutin av RCB från den 22 juli angav riktlinjer och förhållningssätt till 

tjänstgörande ledningsfunktioner. RSG hade beredskap för eventuell nationell 

resursförfrågan och medverkade vid skogsbranden i Ljusdal. Under förmiddagen den 5 

augusti bröt en brand ut i en restaurang på en mindre, men bebodd ö, i Göteborgs södra 

skärgård. Till denna brand efterfrågade RSG helikopterassistans från Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB). RSG blev tilldelad en privat aktör för hjälp. Denna 

assistans behövdes dock inte. Insats där avslutades 18:35. 

 

                                                 
4 Räddningsenhet = Räddningsfordon med räddningsutrustning, vattentank och brandvattenpump bemannad med 1 

Styrkeledare och 4 brandmän 
5 Vattenenhet = Räddningsfordon med vattentank på ca 10 m3 
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   En större skogsbrand pågick samtidigt i Bohuslän mellan Ljungskile och Uddevalla. En 

förberedande förfrågan om att bistå med resurser till denna insats hade ställts till RSG och 

åtgärder för att kunna skicka enheter dit hade vidtagits. 

3.3.2 Under händelsen 

   Söndagen den 5 augusti klockan 17:40 inkom ett samtal till SOS-alarm gällande brand i 

terräng öster om Björkö hamn och stort larm slogs på Björkö- och Öckerö brandstationer 

med fri inryckning. Klockan 17:43 lämnar de första tre enheterna (0+8) Björkö 

brandstation. Strax efter lämnar ytterligare tre enheter och en insatsledare (IL-Öckerö) 

brandstationen på Öckerö och körde mot färjeläget för transport till Björkö. 

   Den redan förutbestämda förstärkningen från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

efterfrågades omgående (RE 1+3 och VE 0+2) från Torslanda brandstation (To) och 

larmades kl. 17:52. IL hade rollen som räddningsledare (RL) för den påbörjade insatsen och 

var vid tillfället även Räddningschef i beredskap (RCB-Öckerö) och Tjänsteman i beredskap 

(TIB-Öckerö) inom Öckerö kommun. RL såg rökpelaren från färjan och gjorde en taktisk 

plan för insatsen, även för hur To skulle användas. To skulle köra mot bebyggelsen ovanför 

brandfronten till adress Ekvägen då tanken om hotad bebyggelse fanns med från början. 

   Kl. 18:09 efterfrågade RL även hjälp med ledningsstöd från RSG. En Insatsledare (IL-RSG) 

larmades från Lundby brandstation (L). Räddningschefen (RC) på Öckerö responderade på 

larmet och tog sig till brandstationen på Öckerö för att vara behjälplig. I all hast glömde RC 

sin mobiltelefon i hemmet där den blev kvar under händelsen. RC:s ambition var att finnas 

på brandstationen med en RE och personal för ett eventuellt annat larm på öarna. Denna 

ambition höll inte länge då all personal och alla resurser behövdes på Björkö. 

 

   Det kom 8 brandmän (Bm) inom 3 minuter från larmet till Björkö brandstation. De såg 

ingen rök där de stod på brandstationen. Björkös enheter, en RE 0+2, en mindre brandbil 

0+4 med en brandpump på släp och en fyrhjulig motorcykel 0+2, visste inte till vilken adress 

de skulle köra men beslutade att köra mot Fotbollsplanen vid Ekvägen. De rapporterade inte 

till SOS-alarm att de lämnade stationen (brukar inte rapportera till SOS vid larm) men fick 

tag på RL efter en stund. En Bm fick ett samtal som berättade om mycket rök vid Mossvägen 

och Ekvägen vilket gjorde att de delade på sig och körde mot dessa adresser. RE körde mot 

Ekvägen/Ljungblomsvägen och de övriga två mot Mossvägen. När RE kom fram till 

Ljungblomsvägen var det lugnt där uppe och de bedömde att de inte kunde nå branden där 

ifrån. De beslutade på egen hand att köra tillbaka ner till hamnen för att försöka komma 

närmre branden där ifrån. Väl där nere insåg de att detta inte var någon bra väg och körde 

tillbaka upp till Ljungblomsvägen. 

   Motorcykeln hade fått motorproblem på vägen ut och kunde inte användas under insatsen. 

Personalen anslöt sig till enheten på Mossvägen. Enheten på Mossvägen satte en brandpump 

i en närbelägen damm och började bekämpa branden där. Ljungblomsvägen/Violvägen var 

nu insvepta i kraftig brandrök och branden närmade sig husen där. De la ut slang och 

började skydda husen. 

 

   Vid denna tidpunkt hade Stabschefen (SC) på RSG:s Larm och ledningscentral (RSG-LC) 

tillsammans med Insatschef på RSG (RSG-IC) börjat lyssna på tilldelad ledningskanal. De 

förstod omgående att mer hjälp kommer att behövas. SC hade genomfört en 
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beredskapsförflyttning med RE till Torslanda från Lundby. Denna RE fick uppgift att köra till 

Björkö kl 18:16. 

 

   RL körde befälsbilen mot Mossvägen. Där såg han att branden redan endast var 4 meter 

från ett hus. Detta gjorde att stressnivån ökade på RL. Han orienterade sig på en stig mot 

Ljungblomsvägen där han påträffade en person i en Permobil6. Personen var inbäddad i 

brandrök och kunde inte hitta vägen där ifrån. RL hjälpte till att få bort personen ur 

livsfarligt läge. 

   Nu kunde inte RL ta sig tillbaka till ledningsfordonet samma väg som han kom på grund av 

all brandrök som kommit (Bild 2). Det kom även rapporter om att det brann i byggnader. RL 

tog en annan väg tillbaka till ledningsfordonet och på vägen träffade han personal från 

hemtjänsten som berättade om att de fått larm från personer som befann sig i 

brandområdet och inte kunde ta sig ut på egen hand. RL gick ut och meddelade över radion 

om hjälp med utrymning/livräddning. Detta omhändertogs av något senare av StL To som 

han träffade på vägen till ledningsfordonet. RL var nu så pressad att han inte mindes vad 

som sades vid detta möte. Väl vid ledningsfordonet beslutade RL om att upprätta 

ledningsplats (LP) vid Björkö brandstation som låg vid hamnen. RL körde ledningsfordonet 

dit och påbörjade arbetet med att upprätta LP, telefon ringde oavbrutet. RL upplevde att han 

saknade möjlighet att sortera bland alla inkommande samtal och samtidigt leda insatsen. 

 
Bild 2 visar brandområdet och rökspridningen. Källa Polisflyget 

   Enheterna från To hade kontakt med RL när de befann sig på färjan till Björkö och fick till 

uppgift att bege sig till Ekvägen och påbörja insats. StL To hade ingen information om att det 

förekommit kontakter i ett förberedande skede, att Öckerö tidigt skulle begära förstärkning 

i händelse av brand. 

                                                 
6 Permobil, en elektrisk rullstol. 
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   När de anlände till Ekvägen/Ljungblomsvägen kl. 18:10 såg det ganska lugnt ut. StL To 

träffade en brandman från Björköstyrkan där. Sedan gick han in på en stig mot Mossvägen 

för att orientera sig i området. Då upplevde han att vinden plötsligt kantrade, branden 

tilltog, all brandrök kom in över Ekvägen och svepte in hela området i brandrök. To var 

tilldelad rökdykarkanal 1 för kommunikation. Det visade sig att samtliga på insatsen var 

tilldelad samma kanal så det var mycket svårt att kommunicera över radio. 

   StL To uppgav i intervjun att han träffade på Mossvägen en person med gul hjälm7 och 

frågade om han var RL (gula hjälmar används inte av Öckerö räddningstjänst utan det 

använder gula västar med texten Styrkeledare). Fick inget tydligt svar men blev ombedd att 

To skulle köra till Mossvägen. Detta kunde inte genomföras då To redan var insatta med 

brandsläckning på Ekvägen/Ljungblomsvägen. 

   StL To försökte ta sig tillbaka till sin enhet men hade svårt med orienteringen. Han kallade 

upp RSG-LC och rapporterade att ”det ser inte bra ut här ute”. Han sökte RL via radio utan 

att få kontakt med honom. 

   Under tiden som StL To var borta från sin enhet har han sporadisk kontakt med sina 

brandmän via rökdykarradion. Han hade ingen uppfattning om storleken på branden från 

den plats där han befann sig. 

   På vägen tillbaka till enheten passerade han Bogetvägen där han tillsammans med en 

privatperson genomförde utrymning av person från ett livsfarligt läge. Han rapporterade 

över radion att personen var omhändertagen och borttransporterad. Det var hemtjänsten 

som larmat om detta. 

   Hörde över radion att To RE har retirerat då deras andningsluft var slut. De hade begett sig 

till LP och även StL To begav sig dit. Han uppgav i intervjun att ”insatsen saknade struktur 

och styrning”. 

 

   Under tiden körde L, RE 1+4 mot Björkö. StL L avvaktade medvetet att inte ropa på den 

tilldelade kanalen då belastningen var hög på kanalen. I denna styrka fanns en Bm som 

bodde på Björkö och kände till området. När de kom till färjan sökte StL kontakt med RL 

över kanalen och fick mer information. RL ville att de skulle åka till Ljungblomsvägen men 

på väg dit fick de ny info från StL To att åka till Mossvägen och det var dit de körde. StL sökte 

inte ok från RL för detta beslut. RL hade låtit mycket stressad när den första informationen 

gavs. StL L gjorde en prioritering att hjälpa RSG:s personal som verkade ha mycket att göra. 

Det framkom aldrig i samtalet var RL befann sig eller var LP var belägen. 

   När L kom fram till Mossvägen kl. 18:36 mötte de personal från Björkö som meddelade att 

de behövde vatten. StL L gjorde en orientering ner mot Bogetvägen ca 200 meter bort. Där 

tappade han sin RAKEL-radio. Han rapporterade detta till RSG-IL och att L befann sig på 

Mossvägen/Bogetvägen via telefon när RSG-IL ringde upp. Stl L viste inte vilken roll RSG-IL 

hade i insatsen. De drog slang öster ut på grund av att det låg hotade hus i den riktningen. 

   Brandmännen blev efter en tid inblandade i arbetet med att släcka brand i ett garage på 

Ljungblomsvägen. En lyckad träff med vatten från en helikopter bidrog till att dämpa denna 

brand innan den spred sig till bostaden intill. Släckvatten från brandpostnätet som användes 

bland annat vid garagebranden var otillräckligt. 

                                                 
7 Gul hjälm, används ofta av ledningspersonal. 
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   Senare satte sig StL L i RE och fick en helhetsbild av RSG-IC som kommit ut. Det 

observerades senare viss rökutveckling från ett tak på ett hus. De gjorde bedömningen att 

styrkan från L kunde hantera branden i huset själva. 

 

   RSG-IL i ledningsfordon 3080 larmades mot Björkö kl. 18:24 (tidsangivelsen är osäker). Då 

han kvitterade larmet gruppkombinerades han på kanal NAT-SAR 21. Därmed hade han 

ingen kontakt med RL eller de övriga styrkorna under sin framkörning. När han närmade sig 

färjeläget Lilla Varholmen fick han en förfrågan från Sjö- och flygräddningscentralen JRCC8 

om att flygas ut till brandplatsen med en av helikoptrarna. RSG-IL tog detta erbjudande och 

blev hämtad på Lilla Varholmen där han parkerade sin ledningsbil. 

   Efter att ha lastat materiel ombord så gjorde de en överflygning av brandområdet för att 

sedan landa i Björkö hamn inte långt från Brandstationen. Det han såg av branden vid 

överflygningen upplevde han inte som så alarmerande vi detta tillfälle. Han gjorde 

bedömningen att vinden var rent västlig och röken trycktes ned och låg tätt över marken. 

RSG-IL var vid tillfället ovetande om vem som var RL på insatsen. Var det JRCC då det var 

dessa som gav informationen över kanal NAT-SAR 21? 

   Efter att ha landat fick han information om att de övriga styrkorna låg på kanal RAPS 12 

och fick då kontakt med RL. RSG-IL frågade vad RL behövde hjälp med när de möttes på LP. 

RL var då märkbart påverkad av händelsen och uppfattades av RSG-IL som ”långt ner i 

stresskonen”. Vid mötet beslutades att RL skulle fortsätta i rollen och att RSG-IL skulle bygga 

upp LP vid Björkö brandstation. RSG-IL sökte kontakt med de styrkor från RSG som var på 

plats eller på väg till Björkö (To och L var framme). Han hade nu även informationen om att 

en insatschef (RSG-IC) och en Larm- och ledningsoperatör (LoLop) var på väg ut till ön med 

stabsenheten (SE). 

   Efter 20 minuter på ön träffade RSG-IL en person i svart hjälm, som senare skulle visa sig 

vara Öckerös räddningschef. De hade aldrig tidigare träffats och någon rollfördelning mellan 

dem gjordes inte. Även polis och sjukvård kom till LP. När enheterna från Lindome (Li) kom 

till ön begärde RSG-IL att de först skulle komma till LP för genomgång och kopplades 

därefter samman med enheterna från L och To uppe vid bebyggelsen. Cirka 30 - 40 minuter 

efter att RSG-IL kom till Björkö upplevde han att han hade någorlunda koll på RSG:s enheter 

och vad dessa arbetade med. RSG-IL hade dock ingen kontroll över Öckerö räddningstjänsts 

enheter eller personal. 

   En person från Kustbevakningen (KBV) kom till LP som var ledningsperson för deras 

fartyg och personal.  KBV lämnade även 3 kustbevakare med brand/rökdykarutbildning till 

förfogande. Dessa användes i brandsläckning tillsammans med enheterna från To. RSG-IL 

fattade detta beslutet på egen hand då han inte fick tag på RL. 

   RSG-IC kom till platsen cirka en timme efter RSG-IL. Det beslutades på LP att RSG-IC skulle 

ha rollen som Skadeplatschef och RSG-IL skulle ha rollen som Storsektorchef bebyggelse. I 

denna sektor skulle enheterna från RSG ingå. Rökskyddsbilen från RSG beställdes ut då det 

uppmärksammats att de båda räddningstjänsterna inte hade samma utrustning för 

andningsskydd. RSG-IL upplevde att först när RSG-IC kom till platsen, kunde ett bra och 

fungerande samarbete skapas mellan samverkande räddningstjänster. 

                                                 
8 JRCC = Joint Rescue Co-ordination Centre, Sjö- och flygräddningscentralen 
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   Under den första timmen hade RSG-SC ringt och försökt få en lägesbild. RSG-IL hade inte 

den samlade bilden då men försökte ge en så bra bild som möjligt. Han reflekterade över 

varför inte RL gav en lägesbild istället. När Stabsenheten (SE) kommit till platsen kunde 

operatören få upp en kartbild över området med alla enheters RAKEL-positioner, både 

Öckerös och RSG: s vilket underlättade för att leda insatsen. RSG-IL upplevde att de 

strukturerat upp arbetet med ledning 30 min efter att RSG-IC anlänt till ön (ca. kl 20:30). 

RSG-IL kände sig oförberedd på situationen att samverka med annan kommuns 

räddningstjänst. 

 

   RSG-IC befann sig i Larm och Ledningscentralen när begäran inkom om förstärkning till 

branden på Björkö. SC och RSG-IC träffades där och hade medlyssning på radiotrafiken. RSG-

IC uppfattade i en tidig rapport att de var understarka i uppstarten av händelsen och att det 

förelåg risk för spridning till byggnader. RSG-IC tillsammans med SC beslutade om att även 

skicka enheter från Lundby brandstation. De diskuterade också om helikopterresurser. När 

RL efterfrågar fler resurser är dessa redan på väg mot ön, tillsammans med RSG-IL. 

   Helikopterresurs beställdes av RSG från samma privata aktör som erbjudits från MSB 

tidigare under dagen. Ytterligare en resursförfrågan kom och Li RE+VE skickades dit. SC har 

under tiden meddelat RSG-RCB om händelsen och han kom in till LC för överläggning. De 

sökte kontakt med RSG-IL för lägesrapport men fick inte tag på honom. Han befann sig 

troligtvis i en helikopter vid detta tillfälle. RSG-RCB sökte kontakt via telefon med RC-Öckerö 

för en lägesbild utan att få svar. Avsaknaden av kontakt med personal på brandplatsen 

gjorde att de fick ta beslut på ”lösa grunder”. SC saknade en person att samverka med från 

Öckerö räddningstjänst. Detta bidrog till att SC agerade på eget bevåg utan att söka stöd från 

RL innan de olika besluten fattades. SC tog beslut som gick utanför den normala ramen och 

informerade RSG-RCB om detta. 

   RSG:s stab förstärktes med fyra personer som påbörjade arbetet med att återställa RSG:s 

beredskap. Kl. 21:30 hade RSG återställt beredskapen inom förbundet för att kunna hantera 

samtliga larmplaner. Det beslutades av RSG-RCB att Stabsenheten tillsammans med RSG-IC 

skulle bege sig till Björkö med uppgiften att leda egen personal under branden. När RSG-IC 

kom till LP träffade han RL och RSG-IL. RL uttalade att han var överbelastad och saknade 

förmåga att leda insatsen. RSG-IC gav förslag att RL-rollen skulle kvarstå men att RSG-IC 

skulle leda insatsen i rollen som Skadeplatschef vilket genomfördes. RSG-IL tilldelades 

rollen som Storsektorchef bebyggelse med RSG:s enheter till förfogande. Till Storsektorchef 

Terräng/Vatten utsågs, av RL, RC-Öckerö som kommit till Björkö tidigare under insatsen. 

Till denna sektor kopplades enheterna från Öckerö räddningstjänst. Storsektorerna 

tilldelades nu olika radiokanaler. RSG-IC upplevde att det tog ytterligare 1–1½ timme för att 

få grepp över händelsen och kontroll på branden. Han upplevde även att återrapporteringen 

till RSG-Stab och LC var bristfällig. 

 

   RSG-SC arbetade i LC under hela första delen av insatsen och han var väl medveten om att 

Öckerö inte ännu ingick i det påbörjade samarbetet med gemensam utlarmning av enheter 

inom GR. Han var också väl medveten om den tillfälliga larmrutin RSG-RCB fastställde 2018-

07-22, att vara mycket aktiva med att larma ut enheter i ett tidigt skede. SC hade mandat att 

direkt stödja annan räddningstjänst vid behov. Den tidiga medhörningen på radiotrafiken 
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signalerade avsaknad av struktur på brandplatsen och därför tog SC ett medvetet beslut om 

att agera utanför de normala ramarna. 

   Helikopterresurser beställdes av SC från MSB och av den privata aktör som RSG blivit 

tilldelad tidigare under dagen. RSG-SC saknade en motpart att samtala med på Öckerö då 

samtlig personal där ute var insatta med brandbekämpning. JRCC kontaktade RSG tidigt i 

händelsen och erbjöd olika fartyg som resurs till insatsen. Sjöräddningen användes bland 

annat för transporter av personal och materiel mellan öarna. Två större fartyg använde sina 

vattenkanoner att med vindens hjälp påföra vattendimma över brandområdet. 

Vattenpåföringen från dessa fartyg leddes av StL Öj, som befann sig på en höjd med god 

överblick över skadeområdet, via person på LP som hade kontakt med fartygen. 

Helikopterinsatsen leddes av polisen genom sin helikopter på plats. Polisens helikopter 

hade ingen kapacitet att vattenbomba och lämpade sig väl för samordning av dessa 

släckresurser. Även Länsstyrelsen kontaktade RSG under händelsen för att få en rapport om 

den pågående insatsen. 

   RSG-Stab genomförde ingen beredskapshöjning för eventuell annan händelse inom Öckerö 

kommun. Däremot förberedde SC en text för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). 

Denna text behövdes dock inte då RL satte ihop en text ute på LP. Verksamheter inom RSG:s 

område som påverkades av RSG:s tillfälligt ansträngda beredskapsläge ex. Landvetter 

flygplats informerades. Arbetet med en avlösningsplan påbörjades. Restvärdesledare 

tillkallades och åkte ut till Björkö för att vara behjälplig på plats. RSG-RCB var informerad 

om läget hela tiden och var frustrerad över den bristfälliga återrapporteringen från 

brandplatsen från såväl Öckerös- som RSG:s ledningspersonal. 

   Avsaknaden av återkoppling gjorde att RSG-RCB vid 23-tiden beslutade om att minska 

tilldelningen av ytterligare resurser till händelsen. Endast avlösning av egen personal 

genomfördes därefter. Media låg på om intervjuer och insatsens utveckling. RSG-RCB 

beslutade att ta in en kommunikatör till Staben för att sortera och hantera dessa frågor. Han 

hade kontakt med MSB och räddningstjänster i angränsande län. Han hade dock ingen 

kontakt med GBG-TIB. 

 

   Nedtrappning av RSG:s medverkan påbörjades vid midnatt då strukturen på brandplatsen 

var god och branden var under kontroll. RSG bistod med två RE och en VE fram till måndag 

morgon 07:00. RSG-stab samordnade och planerade också en avlösningsplan där även 

AVRF9 och BORF10 bidrog med personal på brandplatsen under natten. RSG-IC tillsammans 

med SE och RSG-IL lämnade Björkö ca. 01:20. 

 

   Insatsen avslutades av RL den 8 augusti kl. 09:26 

  

                                                 
9 AVRF, Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund 
10 BORF, Bohus räddningstjänstförbund 
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3.4 Översiktlig beskrivning av samverkande aktörer 
Följande aktörer har på olika sätt samarbetat under insatsen: 

• Länsstyrelsen TIB, Telefonkontakt med både RL och RSG-Stab 

• Polis RIL, kontakt över RAPS 12 och personliga möten på LP 

• JRCC, kontakt över RAPS 12 och NAT-SAR 21 med RL och RSG-Stab 

- Helikopterresurser en tysk helikopter, en privat helikopter (Storm Heliworks AB) 

samt polisflygets helikopter. 

- Fartyg, Scandica – Sjöfartsverket, Bilfärjan Linda – Vägverket, Bogserbåten Oden – 

Svitzer, Räddningskryssaren Länsförsäkringar - SSRS 

• RSG, kontakt över RAPS och personliga möten 

• SSRS, NAT-SAR 21. Personal och materialtransporter 

• Öckerö kommun, kontakt över Telefon 

• KBV, kontakt över NAT-SAR 21 och personliga möten 

• SOS-Alarm 

- utlarmning 

- kontakt med Trafikverket bilfärjor 

- VMA 

• Trafikverket, kontakt över telefon 

• MSB, Kontakt över telefon med RSG-Stab 

• Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund, AVRF - Avlösning, kontakt över telefon 

med RSG-Stab och personliga möten på LP 

• Bohus Räddningstjänstförbund, BORF – Avlösning, kontakt över telefon med RSG-

Stab och personliga möten på LP 

3.5 Beskrivning av lägesbilder samt informationsdelning mellan 
ledningsfunktioner 

   Händelsen startade som ett sjöräddningsuppdrag och gjorde JRCC involverade tidigt. 

Därmed användes NAT-SAR 21 som en kommunikationskanal. När Björkö lämnade 

brandstationen fanns endast knapphändiga uppgifter om vart de skulle köra, då lämnades 

ingen rapport, en statusrapportering att de var ute lämnades. När RL befann sig på färjan på 

väg från Öckerö mot Björkö togs kontakter mellan utlarmade enheter.  Enheterna tilldelades 

RAPS 12 som kommunikationskanal. Även en kontakt med RSG togs med begäran om 

förstärkning. 

   Vid RL:s ankomst till brandplatsen lämnades en lägesbild till insatta enheter om att det var 

en terrängbrand som även hotade att spridas till byggnader. Det förekom kommunikation 

över radio vilken uppfattades som att spridning till byggnader redan skett. Denna 

sammantagna kommunikation hanterades på RSG-LC via medhörning på kanalen och 

påverkade beslutet att vara proaktiv med resurstilldelning från RSG. Samtliga enheter 

tilldelades, alternativt tog, rökdykarkanal 1 för intern kommunikation mellan 

insatspersonalen. 

    Någon första framkomstrapport lämnades inte och endast få korta lägesbilder 

rapporterades mellan de insatta enheterna. RSG:s första enhet från To hade kontakt med RL 

och fick adress och arbetsuppgift över RAPS 12. Den andra enheten från L avvaktade 

kommunikation med RL på grund av mycket samtalstrafik över radiokanalen. Kontakt togs 
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när de var på färjan. RSG-IL larmades som ledningsstöd och blev tilldelad NAT-SAR 21 på 

väg ut. Han kontaktades av JRCC som erbjöd helikoptertransport sista biten till ön.  

 

   Samordning mellan de flygande resurserna hanterades av personalen i polisens helikopter. 

Den saknar förmåga att bära vatten men hade via IR-kamera möjlighet att se genom röken 

var brandhärdarna var belägna. Inledningsvis fick de hjälp med släckning av en helikopter 

från det privata företaget Storm och efter en stund även från MSB:s nationella 

förstärkningsresurs. Viss kommunikation skedde via JRCC mot styrkorna på marken, i övrigt 

skedde samverkan via flygradion med visuell kontakt mellan helikoptrarna. Det saknades 

upprättat RAKEL-samband med RL under insatsen. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Förberedande arbete 

   Såväl Öckerö som RSG hade vidtagit åtgärder utöver normalläget med anledning av de 

extrema brandriskvärdena som förelåg i samband med rådande eldningsförbud. RCB Öckerö 

hade dagen innan via sms vädjat till sin personal om fri inryckning. En åtgärd som också kan 

ha verkat som mental förberedelse för den egna organisationen. RSG hade en utökad 

beredskap inom förbundet samt extra stab/lednings personal i beredskap med inställelsetid 

till 30–60 minuter. Då larmet kom in agerade respektive organisation enligt de planerade 

rutinerna. På Björkö anslöt ca 8 man direkt trots att bara två personer hade jour. På Öckerö 

kom extrapersonal in i samband med fri inryckning. RL Öckerö begärde i tidigt skede hjälp 

från RSG enligt plan. 

 

   Informationen om att RSG tidigt skulle vara en resurs till Öckerö fanns ej ute i RSG:s 

organisation. Intervjuerna visar på att om denna information varit känd skulle den kunna 

bidragit till en bättre mental- och praktisk förberedelse hos personalen på To som var den 

närmast belägna brandstationen. 

 

   Ovan nämnda information gäller även för ledningspersonal. I vilken roll ska de agera som 

förstärkande ledningspersonal, vad förväntas av dessa personer när de kommer på plats och 

hur ska de tas emot? Intervjuerna visar på att det fanns osäkerhet i vilken roll RL ville 

använda den förstärkande ledningsresursen till? Den förstärkande ledningsresursen var 

osäker på om han skulle agera i räddningsledarrollen eller inneha någon annan roll. 

4.1.2 Lägesbilder samt informationsdelning 

   Sammantaget upplevdes insatsens första del som mycket dynamisk och ostrukturerad 

gällande lägesbilder och informationsdelning mellan ledningsfunktioner enligt de 

intervjuade. Först när RSG-IC och SE var på plats på LP indelades enheterna i sektorer och 

tilldelades olika talgrupper. Därmed blev det bättre struktur på kommunikationen och en 

bättre bild av händelsen kunde levereras till RSG-Stab. Dock har intervjuerna visat att mer 

fanns att önska i detta. 

 

   Ankomstrapport från första enhet på plats gavs inte. I intervjuerna har det framkommit att 

Rtj Öckerö inte har arbetssättet att muntligen meddela SOS (som vid denna tidpunkt 

larmade ut enheter inom Rtj Öckerö) att de är framme och vad de ser på platsen. Det 

brukliga är att Öckerö-IL har kontakt med enheterna när IL åker ut. Så skedde även denna 

gång dock var den första informationen knapphändig då de inte kunde se omfattningen helt 

i detta läge.  

 

   Dynamiken i insatsen skapade ett stort tryck på RL. När han ankom brandplatsen 

involverades han i olika arbetsuppgifter bl.a. livräddning. RL uppgav i intervjun att det var 

mycket hög belastning på tilldelad radiokanal och även på hans mobiltelefon som han sa 
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”ringde oavbrutet”. De inkommande samtalen var kopplade till de, vid tiden för händelsen, 

samtida men olika roller inom organisationen så som IL, RL, RCB och TIB-Öckerö. Detta kan 

förklara den upplevda stressnivå och avsaknad av tydliga lägesrapporter. 

   Intervjuerna av de ledningsfunktioner och brandmän som varit på plats vittnar också om 

ett extremt snabbt brandförlopp och ett geografiskt område som var svårt att få grepp om. 

Förmodligen ytterligare en anledning till avsaknaden av återrapportering. 

   Två försäkringsbolag, Skandia och Länsförsäkringar påkallade även RL:s uppmärksamhet 

under händelsens första del. Detta upplevdes irriterande och kan ytterligare ha ökat 

belastningen på RL. Det visade sig att detta var namn på två fartyg från Sjöfartsverket och 

SSRS som kom till hjälp under insatsen. Även i dessa organisationer har egna initiativ varit 

positiva och betydande för insatsen. 

 

   RSG-IL larmades som ledningsstöd till insatsen och blev tilldelad kanal NAT-SAR 21. På väg 

ut mot Björkö hörde han endast kommunikation mellan JRCC och till dem kopplade 

resurser. I intervjun framkom att osäkerhet om vem som var RL fanns på grund av detta. Var 

det JRCC som ledde insatsen som statlig räddningstjänst? Det var först vid framkomst till 

Björkö och efter kontakt med RL där som RSG-IL fick klart för sig vad det handlade om. Då 

tilldelades även han kanal RAPS 12 och kunde kontakta de enheter som redan var på plats. 

Denna fördröjning av information skapade osäkerhet hos RSG-IL och han kunde inte 

förbereda sig på insatsen som brukligt. 

   RSG-IL var osäker på vad som förväntades av honom som ledningsstöd till annan 

räddningstjänst. Skulle han bistå den statliga räddningsledaren (JRCC), bistå den 

kommunala räddningsledaren eller rent av agera i rollen som räddningsledare för insatsen? 

Vid ankomst till Björkö kom RL och RSG-IL överens om att RSG-IL skulle bygga upp en LP 

och plotta enheternas placering m.m. I intervjun framkom också att han saknade SE i detta 

skede och dess möjligheter att se alla enheter över en tydlig kartbild på en skärm. Detta 

hade troligtvis hjälpt honom mycket i arbetet med att bygga upp en LP. 

 

   Samverkan mellan flygande och sjögående resurserna skedde på olika sambandskanaler. I 

polishelikoptern kunde man se brandhärdarna exakt och även adresser med gatunummer 

vilket kunde ha varit god information för styrkorna på marken. En förutbestämd mall för 

hur en sambandsplan mellan dessa organisationer upprättas skulle sannolikt gett RL 

möjlighet till bättre lägesbild. För att lyckas med detta måste de olika organisationerna 

känna till varandras möjligheter och begränsningar. I samtal med JRCC, polisflyget och SSRS 

ser utredningen att det bedrivits tre parallella insatser, från luften, från sjön och på land. 

Kommunikation mellan RL, RSG och dessa tre organisationer saknades. Kunde insatsen 

genomförts effektivare med bättre samband och gemensam lägesbild? 

 

   I intervjuerna framkom att RSG:s personal som var tidigt på plats kände en osäkerhet i 

samarbetet med en mindre känd organisation. Räddningsinsatsen kändes också 

ostrukturerad i uppstarten. Detta medförde att de inte tydligt viste vem som var RL och 

kallade upp RSG-LC istället för RL på plats. En annan StL från RSG fick en arbetstilldelning av 

RL men anslöt sig ändå till en enhet från RSG då upplevelsen var otydlighet på brandplatsen. 

Upplevelsen var att RL hade en mycket belastad roll i det tidiga skedet och att detta 

påverkade besluten av RSG:s StL. 
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   RSG-IC larmades till LP 1 timme och 50 minuter efter insatsen startade. Under den första 

tiden hade RSG-IC, RSG-SC och RSG-RCB arbetat med händelsen ifrån RSG-LC. I intervjuerna 

har det framkommit att avsaknaden av tydliga rapporter var stor och SC tog många beslut 

på oklara grunder och ofta utan kommunikation med RL. RSG-RCB beslutade om att skicka 

ut RSG-IC till LP för att säkerställa kommunikationen med egen personal och vara RL 

behjälplig. SE aktiverades till detta och bemannades med en LoLop. När RSG-IC etablerat sig 

på LP sektorindelades insatsen i två storsektorer som tilldelades var sin talgrupp. Även den 

interna kommunikationen via rökdykarradio delades upp på fler kanaler. Det tog en timme 

efter RSG-IC ankomst till ön innan han kände att den nya strukturen höll och att han hade en 

god helhetsbild. 

   Det var RSG-IC som föreslog för RL hur RSG-IC kunde hjälpa till som skadeplatschef att 

styra upp och strukturera insatsen så att RL kunde fokusera på den övergripande 

beslutsnivån och kontakter med media m.m. vilket genomfördes enligt förslag. 

4.1.2 RSG, RCB-Stab 

   Som tidigare omnämnts agerade RSG proaktivt i ett tidigt skede av insatsen. Denna 

proaktivitet ser utredarna som en framgångsfaktor. Utan direkt förfrågan från Öckerö 

räddningstjänst tilldelades mycket resurser i ett inledande skede med stöd från medlyssning 

av radiotrafik. Denna resurstilldelning var större än det som normalt tilldelas en insats 

utanför RSG:s förbudsområde. SC agerade utifrån det påbörjade arbetet inom projektet 

Gränslös räddningstjänst. 

   Det har framkommit att staben saknade en motpart inom Öckerö kommun att samtala med 

under insatsen. Då RL även var RCB under insatsen och var fullt upptagen med RL-arbetet 

upplevde SC att RCB-frågor inte hanterades av räddningstjänsten Öckerö. Även Öckerös RC 

var involverad i det direkta arbetet på skadeplatsen och var ej heller nåbar. Många 

kontakter med samverkande organisationer togs via RSG-Stab som normalt går via LP och 

staben inom den kommun som händelsen påverkar. Exempel på organisationer är MSB för 

helikopterhjälp, TIB-Länsstyrelsen, JRCC, VMA, Media m.m. Detta stabsarbete låg utanför de 

ramar som hittills genomförts i projektet Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen 

enligt de intervjuade. 

4.1.3 Beredskap för nästa larm 

   Under brandens inledande och mest intensiva period saknade Öckerö kommun beredskap 

för nästa räddningsinsats. Pågående insats tog samtliga resurser inom Öckerö 

räddningstjänst i anspråk. Beredskapsläget inför ”nästa händelse” hanterades först klockan 

02–03 av RL då han påbörjade avveckling av Öckerö räddningstjänsts resurser på plats. 

 

   Insatsen fick även stor påverkan på RSG:s beredskap. Larmplan 2, 3, 4, 7, 20, 27, 33, 36 var 

inledningsvis påverkade. Med stöd av de rapporter som kom och rådande förhållanden 

beslutade RSG-RCB att utöka RCB-stab som bl.a. fick till uppgift att återställa 

beredskapsläget. Kontakt togs med närliggande räddningstjänster och verksamheter som 

kunde påverkats. Klockan 21.30 var detta genomfört och RSG kunde åter hantera samtliga 

larmplaner. På RSG-stab var frågan tidigt uppe om beredskapsläge inför nästa händelse på 
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Öckerö. I avsaknad av kommunikation mellan organisationerna tog RSG inget initiativ i 

frågan. 

4.1.4 Arbetsmiljö 

   Utredarna har även övergripande tittat på frågan om arbetsmiljö. Instruktioner och 

arbetssätt skiljer sig åt mellan olika organisationer vilket kan skapa osäkerhet vid insats. Det 

fanns även brandmateriel som inte var kompatibla med varandra ex rökskydd. Under 

insatsen hanterades detta genom att insatsen delades i två storsektorer. RSG ansvarade för 

storsektor bebyggelse och Öckerö ansvarade för storsektor terräng/vatten. 

4.2 Reflektioner 

4.2.1 Förberedande arbete 

   Förberedande arbete var gjort på både Öckerö Räddningstjänst och RSG på ledningsnivå. 

Dock saknades information om detta arbete ute hos den aktuella brandstationens (To) 

personal så att de skulle kunna förbereda sig för eventuellt larm. 

• Överväg att all berörd personal har kännedom om eventuell planerad förstärkning till 

annan räddningstjänst.  

4.2.2 Under insats 

   Larmet kom in som sjöräddningsuppdrag och som kommunal räddningstjänst. V-Göt RAPS 

12 var ledningskanal för kommunal räddningstjänst. Första ledningsfunktion från RSG, RSG-

IL, gruppkombinerades med sjöräddningsuppdragets kanal NAT-SAR 21 och 

kommunicerade med JRCC, vilket skapade otydlighet om vem som var RL. Då RSG-IL 

landade på Björkö fick han kontakt med RL och tilldelades RAPS 12. 

• Viktigt att alla inblandade tilldelas RAKEL kanal för rätt funktion. 

• Överväg behovet av utökad samverkan mellan räddningstjänsten och JRCC 

 

   Tidigt i insatsen framkom behov av att skapa en LP. RSG-IL fick i uppgift att bygga upp en 

LP och skapa överblick över insatta enheter och deras positioner. Intervjuerna visar att först 

då IC/SE kom till platsen fanns verktygen att skapa denna överblick. 

• Överväg om SE behövs på LP, även om IC ej är aktiverad. 

 

   Från helikoptern kunde man se brandhärdarna exakt och även adresser med gatunummer 

vilket kunde ha varit en god information för styrkorna på marken. Piloten hade dock ingen 

kommunikation med RL. 

• Överväg om färdiga mallar för upprättande av sambandsplan kan vara ett sätt att få 

grepp om en komplex situation vid uppbyggnad av LP eller Fältstab. 
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   Dynamiken i insatsen skapade ett stort tryck på RL. RL uppgav i intervjun att det var 

mycket hög belastning på tilldelad radiokanal, även på hans mobiltelefon som ”ringde 

oavbrutet”. Samtalen var kopplade till rollen som RL men även till de andra olika rollerna 

han hade inom räddningstjänsten och Öckerö kommun vid tillfället (IL, RL, RCB och TIB-

Öckerö).  

• Överväg hur en RL kan avlastas inom ramen för ”Span of Control”. 

 

   I intervjuerna framkom att RSG:s personal som var tidigt på plats kände en osäkerhet i 

samarbetet med en annan räddningstjänst. Detta berodde på bl.a. otydlighet i uppdraget, 

vem som var RL, vem de skulle rapportera till, okänt brandvattensystem. 

• Överväg mer samverkan och samövningar över kommungränserna 

 

   RSG-Stab saknade en person från Öckerö Räddningstjänst att samverka med. Det berodde 

på att samtlig personal var involverad i insatsen och någon i rollerna RCB eller stab fanns 

inte tillgänglig under insatsens mest intensiva del. Detta medförde att RSG-SC och RSG-RCB 

fattade många beslut på oklara grunder och enligt intervjuerna även utanför deras ramar. 

• Överväg hur RCB och stabsfunktionerna bör fungera framåt i gränslös samverkan. 

 

   Utredningen har konstaterat att Öckerö kommun saknat beredskap för ytterligare larm 

inom kommunen under de mest intensiva timmarna av insatsen. RSG-RCB och RSG-SC tog 

inte ansvar för detta under insatsen. 

• Överväg hur liknande situation ska undvikas i framtiden. 
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 TILLFÄLLIG LARMRUTIN 
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Tillfällig larmrutin – Brand i skog & mark i samband med extrem torka 

 
BAKGRUND 
Det varma vädret har lett till extrem torka långt ner i marken. Detta innebär risk för kraftig och djup brand i 
samband med bränder i terräng. Om större skogsbränder uppstår, kan dessa leda till behov av långvariga 
insatser. RSG kan inte heller förvänta sig större förstärkning från andra organisationer. 

Avsikt med insats vid enskild terrängbrand 
Inriktningen enskild terrängbrand skall vara : 

• Offensiv resurstilldelning till insats i tidigt skede. 

• Särskilt fokus på att stödja insatsen med resurser för att tidigt lokalisera branden. 
 

Med utgångspunkt i följande avsikt formar räddningsledare sitt mål med insatsen: 

• Inledningsvis skall åtgärder vidtas för att rädda människor. 

• Därefter skall åtgärder vidtas för att rädda byggnader och andra anläggningar (ex 
infrastruktur) samt att förhindra brandens spridning. 
 

Vid god resurstillgång skall därefter: 

• branden omringas och därefter släckas fullt ut. 
 

Agerandemönster 

• Vid brand i terräng behöver tankbil och bogserbara pumpar tas med. Ordinarie 
personal i RE kan vid behov fördelas mellan fordonen RE och VE. 

• Styrkeledare på i tid närmaste station kan efter egen bedömning välja att åka med RE, 
VE samt Pickup och MC. Valt fordonståg ska då tydligt framgå i samband med 
kvitteringen på RAPS-talgrupp. 

• I möjligaste mån skall vattenförsörjning inom skadeområde säkras med hjälp av 
portabla pumpar för att fordonen skall kunna frigöras. 

• Vid osäkerhet om position, tendens till större skogsbrand eller då det finns risk för 
resursbrist behöver insatsledare larmas tidigt för att skapa kapacitet för taktiska 
prioriteringar. Se nedan. 

 

Tidigt övergripande bedömningsarbete 

• IC startar, tillsammans med SC, tidigt ett övergripande bedömningsarbete med fokus 
på bl.a. tillgänglighet, brandens spridning och spridningshastighet, naturliga 
begränsningslinjer, hotade skyddsvärden, ev. behov av helikopter, resursbehov över 
tid mm. 
 

Avslutning av räddningstjänst 

• Meddela markägare (och andra berörda, ex kraftledningsägare) vid avslutning av 
räddningstjänst. 

• Avsluta ej för tidigt. Lägg på mycket vatten i flera omgångar (åk gärna tillbaka för extra 
kontroll dygnet efter). 

• Glöm ej att följa upp så att allt materiel samlas in. 
 

 



 

 

Vid oklar omfattning, svårtillgängligt område eller förväntad lång etableringstid 

larmas: 

 

Station Enheter/fordon Personal Funktion  
 
I tid närmast 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tid närmast 
 
 
 
 
Gårda 
 
 
 
 
 
Närliggande 
 
 
 
 
 
 
 
I tid närmast 

 
RE+ MSP 
 
 
 
VE 
 
Pickup + MC* 
 
 
Ledning 
 
 
 
 
Ledning 
 
 
 
 
 
RE + MSP 
 
 
VE 
 
Pickup + MC**** 
 
 
Skogsbrandscontainer 

 
StL+2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
IL 
 
 
 
 
IC+ ev. Lolop 
 
 
 
 
 
StL+2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 

 
Lokalisera och om möjlig tillintetgöra 
branden, livräddning och skydda 
bebyggelse/infrastruktur 
 
Påbörja/säkerställa vattenförsörjning 
 
Lokalisera branden, transportera materiel 
och personal. 
 
Utökat bedömningsarbete, utse brytpunkt 
och ledningsplats, sektorindela, 
samordning mellan sektorer**, eventuellt 
ytterligare resursframställan. 
 
Påbörja bedömningsarbete tillsammans 
med SC i expeditionen, ta fram 
beslutsunderlag (kartor, identifiera 
alternativa angreppsvägar, hkp*** mm.), 
eventuellt ytterligare resursframställan  
 
Förstärka påbörjad insats eller angripa från 
annat håll. 
 
Påbörja/säkerställa vattenförsörjning. 
 
Lokalisera branden, transportera materiel 
och personal. 
 
Försörja insatsen med materiel och 
drivmedel från utsedd depåplats. 

 

 
* Station med bemanning 1+6 kan efter styrkeledarens bedömning åka med RE, VE och Pickup + MC. Valt 
fordonståg ska då tydligt framgå i samband med kvitteringen på RAPS-talgrupp.  
** Vid insatser över lång tid eller med stort resursbehov är det viktigt att skapa en försörjningssektor med 
uppgift att transportera materiel, bränsle, mat, dryck mm. från depåplatsen fram till sektorerna och 
kontrollera/säkerställa fordons och pumpars funktion över tid. I första hand bör Öjersjö depå och Lindome 
avsättas till försörjningssektorn men även andra stationer kan användas. 
*** För rekognosering kan Skogsbrandflyget (TBOS) och polishelikopter användas. 
**** Station med bemanning 1+4 ska om möjligt åka med RE och VE samtidigt. LC kompletterar vid behov med 
VE alt. Pickup + MC från närliggande station. Station med bemanning 1+6 ska om möjligt åka med RE, VE, 
Pickup + MC samtidigt. 
 
 
DATUM 
Den tillfälliga larmrutinen gäller från 2018-07-23 tills vidare. 
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