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Förord 

Vi vill passa på att tacka de personer som har hjälpt oss under arbetets gång och bidragit till de resultat 

som vi kan se idag. Vi vill därför börja med att tacka handledaren Stefan Svensson, för att ha varit 

stöttande och gett oss värdefulla tips på vägen. De anonyma respondenter som ställt upp på intervjuer ska 

också ha ett särskilt tack, utan er hade inte arbetet kunnat genomföras.  

 

Lund den 5 Januari, 2017 

Munzur Aygün och David Nilsson  
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Sammanfattning 

I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer 

(Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har 

resulterat i stora skador. Ett exempel är en brand i ett bostadshus i Luleå där konstruktionen bestod av trä 

bakom den tegelfasad som fanns, uppfattningen var att stommen var av betong (Larsson, 2014). 

Syftet med arbetet är att undersöka, uppmärksamma samt vidareutveckla frågan om tillgång till ritningar 

och annan information som kan underlätta för räddningstjänstens insatser i bostäder. Detta med hjälp av 

litteraturstudier och intervjuer. 

Målet är att få fram vilken information som finns att tillgå, samt hur lätthanterlig och smidig informationen 

är att använda operativt vid räddningsinsatser för räddningstjänsten. 

Arbetets frågeställningar behandlar främst den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning, ifall 

okulära besiktningar kan ge felaktiga bilder av en konstruktion samt om ritningar skulle kunna underlätta 

en räddningsinsats i en bostadsfastighet. Metoden för att genomföra arbetet har skett med en kvalitativ 

semi-strukturerad intervjumetod där frågor ställdes till fem olika respondenter som är operativa chefer på 

räddningstjänster i Skåne. Frågorna berörde information som behövs för att underlätta insatser i 

bostadsfastigheter. Svaren jämfördes sedan med litteraturen och analyserades. 

Resultatet visar på att mer information behövs om bostäder. Samtliga respondenter vill se en utveckling 

och en förändring av insatsstödet som finns i dagsläget. En djupare undersökning borde genomföras och 

om hur informationen ska presenteras samt bearbetas för räddningstjänsten. Att hitta ett system som passar 

samtliga i räddningstjänsten kan vara en utmaning, risken finns att informationen som finns tillgänglig inte 

nyttjas om systemet är för komplext. 

Insatsstödet som finns idag för bostäder är knapphändig och den vanligaste problematiken vid 

informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet under en räddningsinsats är att information som 

efterfrågas inte går att få tag på även om informationen finns. I dagsläget är informationen otillgänglig på 

grund av processen och formatet som krävs för att få fram informationen.  

Av resultatet konstateras det att insatsstödet definitivt behöver förbättras och med hjälp av den information 

om bostadsfastigheter som finns tillgängligt i dagsläget. Den optimala lösningen är att kombinera ritningar 

med information i textformat och på så sätt som en respondent påpekade, borde det genomföras av 

objektsägarna. Genom att föra in information med hjälp av tydliga mallar blir informationen tydlig och 

enkel. Om informationen kommer in samtidigt som bygglovsansökan, kan informationen samtidigt hålla 

sig uppdaterad. 

För vidare studier inom området hade det varit av intresse att se hur information kan bearbetas och 

presenteras vid en räddningsinsats gällande bostadsfastigheter. Ett annat studieområde är ifall MSB ska ta 

en ledande roll gällande problem som undersöks på lokal nivå, men kan lösas på samma sätt i hela landet.  
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Abstract 

The purpose of the study is to draw attention to and further develop the issue of access to blue prints and 

other information that might ease the operations of the fire department using literature studies and 

interviews. 

The method for carrying out the study was with a semi-structured interview method where questions were 

asked to different respondents, who are working as operational chiefs in fire departments in Skåne. The 

questions touched the information needed to ease the operations for residential properties. The answers 

were thereafter compared to the theory and later analyzed. 

The results show that more information is required about residences. All respondents would like to see a 

development, which would lead to an improved operational support. 

The operational support available today for residences is scarce and the most common problems of 

gathering information of an existing residential property during an operation is that the fire department 

doesn’t get access to the information, even if it exists. The information is unavailable due to the process 

and format required to obtain such data. 

Our suggestion is to combine blue prints with information in text, which should be implemented by the 

object owners, however only on new projects or bigger reconstructions.  
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Förkortningar  
BBR – Boverkets Byggregler 

BFS – Boverkets författningssamling 

Br – Byggnadsklass  

GIS – Geographic Information System 

LSO – Lagen om skydd mot olyckor 

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

ROK – Rum och kök  

SSBF – Storstockholms brandförsvarsförbund 
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1 Inledning 
Arbetet handlar om hur insatser kan underlättas för räddningstjänsten, med hjälp av ritningar eller annan 

information samt vilken information som finnas att tillgå. Avsnittet redovisar bakgrunden till arbetet och 

hur arbetet kommer att genomföras med problemframställning, syfte, mål, frågeställningar, avgränsningar, 

metoder samt genomförande.  

1.1 Bakgrund och problemframställning 

Idag blir bränder som sprider sig genom olika delar av konstruktionen i byggnader allt mer 

uppmärksammade (Johansson, 2015). I Sverige förekommer det att räddningstjänsten i vissa fall inte har en 

god kännedom om vissa typer av byggnader. Ett exempel är en brand i ett flerbostadshus i Luleå där 

räddningstjänsten inte hade någon kännedom om att konstruktionen bestod av trä bakom tegelfasaden. 

Uppfattningen hos räddningstjänsten var att stommen var gjord i betong, vilket hade resulterat i en 

långsammare brandutveckling. En felaktig uppfattning beror enligt räddningstjänsten på att varje byggnad 

kan vara unik på sitt sätt (Larsson, 2014). 

Enligt litteraturen Storskadeproblematik har man i analysen belyst att det vid en insats är viktigt att få en 

god kunskap om byggnaden, så att ett passande beslut fattas. Det tas även upp i litteraturen att brist på 

kunskap har i en del fall lett till att åtgärderna som har genomförts inte har fått någon effekt och vid valet 

av taktik är därför granskning av byggnadskonstruktionen viktig (Holmstedt, o.a., 2015). 

1.2 Syfte och mål 

Idén till arbetet uppkom av att studenterna upptäckte ett behov av bättre tillgång till ritningar för att 

underlätta räddningsinsatser vid brand i bostäder för räddningstjänsten.  

Syftet med arbetet är att undersöka, uppmärksamma samt vidareutveckla frågan om tillgång till ritningar och 

andra insatsstöd. Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer kommer det undersökas om ritningar eller 

andra insatsstöd kan underlätta för räddningstjänstens insatser. Målet är därmed att få fram vilken 

information som finns att tillgå, samt hur lätthanterlig och smidig informationen är att använda operativt 

vid räddningsinsatser för räddningstjänsten. Arbetet ska innefatta vad det finns för framtidsvisioner inom 

ämnet och vilka visioner som kan tänkas vara genomförningsbara. 

1.2.1 Frågeställningar  

▪ Vad är den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet 

under en räddningsinsats?  

▪ Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen?  

▪ Skulle ritningar kunna underlätta en räddningsinsats för bostadsfastigheter?  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till Skåne län då undersökningen är tänkt att ske mer lokalt. Fokus läggs på 

räddningsinsatser vid brand i bostadsfastigheter. En annan begränsning är att framkomligheten, tillgång på 

vatten i närområdet och liknande ej kommer att beaktas. Fem stycken intervjuer med operativa chefer hålls 

för att samla in informationen som efterfrågas i frågeställningarna. Litteraturen som används kommer endast 

vara svenskspråkig litteratur vilket bidrar till att teorier och erfarenheter från utlandet inte kommer att 

beaktas i arbetet.
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2 Metod och genomförande 
Arbetet utgår till stor del från litteraturstudier, vilket behandlar räddningstjänst och byggnadsstruktur för att 

få en bra grund inom områdena, för att sedan kunna användas inför samt under intervjuerna. Stor del av 

informationen till arbetet har hämtats från MSB:s databaser, där rapporter och annat relevant material 

hittats. Övrig information har hämtats från tryckt litteratur och internet. Informationen som använts i 

arbetet har blivit granskad källkritiskt och kontrollerats.  

Åtta intervjufrågor formulerades och som kommer att ligga till grund för arbetet. Frågornas syfte är att 

besvara frågeställningarna och ge svar på möjliga tillämpningar som kan genomföras i praktiken. Detta för 

att utveckla insatsstödet för räddningstjänsten. Intervjufrågorna genomförs enligt den så kallade 

trattmodellen, som beskrivs närmre i kapitlet om Intervjumetodik  

För att få ut det mesta av våra frågor har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer valts som metod, vilket 

betyder att intervjun bygger på att frågor som förberetts innan ställs, men att det sedan är tillåtet att ställa 

följdfrågor på respondentens svar. 

Med intervjuer är förhoppningen att få en bättre diskussion med respondenten som leder till en mer öppen 

samt avspänd intervju. Detta medför att svaren blir mer innehållsrika och att möjligheten ges att klargöra 

missuppfattningar som kan tillkomma vid en frågeställning. 

Intervjuerna genomförs med fem olika operativa chefer, för att få olika synvinklar på frågeställningarna och 

tillförlitliga resultat. Resultaten från intervjuerna redovisas anonymt för att få frågeställningarna besvarade 

fritt och öppet utan begränsningar eller eftertankar. För att svara på frågeställningarna kommer analyser 

genomföras tillsammans med litteraturstudier och intervjufrågor. Analyserna kommer genomföras med 

hjälp av att identifiera olika metoder för att utveckla insatsstödet, gällande bostadsfastigheter för 

räddningstjänsten. 

2.1 Intervjumetodik  

För att få ut det mesta av våra frågor har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer valts som metod, vilket 

betyder att intervjun bygger på att frågor som förberetts innan ställs, men att det sedan är tillåtet att ställa 

följdfrågor på respondentens svar (Patel & Davidson, 1994). 

Med intervjuer är förhoppningen att få en bättre diskussion med respondenten som leder till en mer öppen 

samt avspänd intervju. Detta medför att svaren blir mer innehållsrika och att möjligheten ges att klargöra 

missuppfattningar som kan tillkomma vid en frågeställning. 

För att genomföra en professionell intervju finns det vissa krav. Exempel som omtalas i vetenskapliga 

situationer är att: 

• Intervjun ska ge resultat som är tillförlitliga 

• Resultaten ska ha krav på validitet  

• Utomstående ska ha en möjlighet att granska resultat och slutsatser 

Intervjuerna använde trattmodellen som hjälpmedel, se Figur 1. Modellen användes för att erhålla en naturlig 

och lugn miljö samt bidra till att intervjuaren får ut användbara svar ur intervjun. Trattmodellen består av 

sex steg: öppning, fri berättelse, precisering, kontrollering, information och avslutning (Jonsson, 2016). 

Intervjuerna genomfördes med tre på plats samt två över telefon. En del av respondenterna sa att de kunde 

åka på larm när som och därmed föredrog en telefonintervju. Detta kan påverka resultatet, om och hur det 

påverkas diskuteras i diskussionskapitlet (Jonsson, 2016). 
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Figur 1 Trattmodellen, Bild: Munzur Aygün & David Nilsson, 2016. 

När typ av intervju valts sker en planering av intervjuns innehåll och upplägg. En intervju kan enbart 

förberedas till en viss grad, då det även krävs en viss improvisation. För att genomföra en bra intervju är det 

viktigt att intervjuaren är med på hur intervjun utvecklar sig och anpassar sig efter hur respondenterna 

utvecklar sig, samtidigt som denne försöker att hålla sig kvar längs deras planerade röda tråd. Därefter 

bestäms vilket område intervjun ska inriktas på, hur frågorna ska formuleras och i vilken ordning de ska 

ställas (Jonsson, 2016). 

När planeringen och upplägget är klart sker själva intervjun. För att intervjun ska gå rätt till är det av stor 

vikt att intervjuaren har en viss förkunskap och förståelse i ämnet samt har förmågan att tolka det som sägs.  

En intervju kan delas in i fyra huvuddelar:  

1.    Intervjuare och respondent ses eller hörs över telefon alternativt en plattform  

2.    Intervjuaren ställer frågor utifrån sin intervjuplan  

3.    Respondenten besvarar frågorna fritt, vilket intervjuaren ställer motfrågor till för att klarlägga   

ämnet  

4.    Avslutande av intervjun 

(Jonsson, 2016).  

2.1.1 Psykologiska faktorer  

För att undvika en spänd situation under intervjun är det bra om intervjuaren förstår sig på interaktionen 

med respondenten och kan hantera den. Respondenten kan vara rädd för att framstå som okunnig eller 

dum, vilket kan påverka hur denne svarar (Jonsson, 2016). 

Den klassiska svarstekniken är att istället för att svara som det är, besvaras frågorna som respondenten tror 

att intervjuaren vill få de besvarade. Detta behöver inte vara medvetet utan anledningen kan vara att 

respondenten till exempel vill framstå som artig, vill förenkla för intervjuaren, har svårt för att prata om 

känsliga saker, är rädd för att besvara frågan fel eller försöker svara som en person i en viss ställning skulle 

kunna svara (Jonsson, 2016). 

Vinklade frågor ger vinklade svar. Frågor som är ofullständiga eller som kan missuppfattas kan leda till svar 

som är helt oanvändbara. Ställs frågor som kan anses utpekande, vara känsliga eller rent utav aggressiva kan 

detta få respondenten att i värsta fall avbryta intervjun. Respondenten kan även förvränga svaren eller helt 

enkelt vägra svara (Jonsson, 2016). 
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3 Bakgrundsmaterial 
Räddningsinsatser i bostadsfastigheter genomförs på olika tillvägagångsätt och det finns även olika metoder 

för att underlätta dessa. I kapitlet kommer olika typer av information, hjälpmedel och regler tas upp för att 

skapa en helhetsbild över hur räddningstjänsten fungerar vid insatser för bostadsfastigheter. 

3.1 Räddningstjänstens förutsättningar för insats 

När räddningstjänsten kommer ut till en brand i en bostad är det bra om så mycket information som möjligt 

kan läsas ut ur byggnaden. Saker som är av vikt för räddningstjänsten är: 

▪ Byggnadens brandtekniska byggnadsklass 

▪ Bärförmågan vid brand 

▪ Vad för material huset är byggt av 

▪ Vad det i själva brandcellen finns för skydd mot spridning inom cellen i fråga 

▪ Hur brandcellsindelningen är gjord och hur väl de skyddar för rökgaser samt värme sinsemellan 

▪ Om det finns en risk för brandspridning mellan byggnader 

▪ Utrymningsstrategi 

▪ Ifall byggnaden är försedd med sprinklers eller andra släckanordningar och även brandtekniska 

anordningar 

En erfarenhet när det kommer till hur arkitektur genom åren designat och byggt hus kan ge ledtrådar om 

hur huset är byggt på insidan samt vilka byggnadskrav som fanns när den givna byggnaden byggdes 

(Uneram, 2015). 

3.1.1 Informationsunderlag vid räddningsinsats 
Vid en räddningsinsats ska räddningstjänstens första fordon rulla ut från en heltidsstation efter vanligtvis 90 

sekunder (5 minuter för en deltidsstation) efter att de fått larm. Denna tid kallas för anspänningstid och är 

en av tre delar i insatstiden. 

𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝐴𝑛𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 +  𝐾ö𝑟𝑡𝑖𝑑 + 𝐴𝑛𝑔𝑟𝑒𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 

Körtiden är tiden det tar för räddningstjänsten att komma ut till objektet. Angreppstiden är tiden från 

ankomst till dess att räddningstjänsten tagit sig fram till branden med vattenförsörjning och är redo för att 

påbörja släckning av branden. Detta brukar antas ta en minut, men den tiden kan komma att förlängas vid 

oklarheter, specialfall eller komplexa byggnader. Faktorer som har påverkan på tiden är exempelvis hur lätt 

det är att lokalisera sig i byggnaden, antal våningar, area och höjd (Uneram, 2015). 

Det finns svårigheter att reducera både anspänningstiden samt körtiden, men det är inte vad det här arbetet 

fokuserar på. Det är reducering av angreppstiden och att genomföra själva räddningsinsatsen så smidigt som 

möjligt som undersöks (Uneram, 2015). 

3.1.2 Larmnivåer 
Larm delas in i nivå 1-4 beroende på hur många styrkor och chefer som sänds. Som exempel visas 

Helsingborg där en styrka består av en chef och fyra brandmän. Tabell 1 nedan visar vad varje nivå innebär 

(Helsingborgs stad, 2016). 
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Tabell 1 Förklaring av larmnivåer (Helsingborgs stad, 2016) 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Exempel  

på insats 

Mindre brand 

Trafikolycka 

Bostadsbrand 

Stor trafikolycka 

Stor olycka 

Stor trafikolycka1 

Farligt gods olyckor 

Stora bränder 

Samma som Nivå 3 

Styrka 1 styrka 2+ styrkor 

Insatsledare 

2+ styrkor 

Insatsledare 

Brandingenjör 

Räddningschef i  

beredskap larmas  

Annars samma som Nivå 3 

1Trafikolycka på motorväg eller en olycka som orsakat att många skadats. 

3.1.3 Insatsplaner 
Insatsplaner används för att förhindra eller reducera skador som uppstår vid brand eller andra olyckor. 

Större och mer komplexa byggnader kan gynnas mycket av att ha en insatsplan när en räddningsinsats ska 

genomföras. Ägaren eller personen som ansvarar för verksamhetsutövningen är den som ser till att 

informationen finns tillgänglig (RSYD, 2016a).  

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 3 § säger: 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 

på ett effektivt sätt.”  (LSO 2003:778). 

Generellt används insatsplaner för att uppmärksamma risker och få organisationen att tänka framåt. Det 

blir dock sällan som tänkt när det kommer till planeringsarbete och därmed blir inte tillgång till insatskort 

samt kontaktlistor det viktigaste med insatsplaneringen. Med planeringsarbetet blir organisationen mer 

förberedd (MSB, 2015b). När objekt väljs ut för vilka insatsplaner ska göras, väljs objekt ut där högre risk 

förekommer som Sevesoanläggningar eller andra högriskanläggningar (Rättviks kommun, 2012). Enligt 

Räddningstjänsten Syd kan informationen som räddningstjänsten behöver vid en insats under en 

bostadsbrand till viss del vara överflödig och jämfört med den mall för insatsplaner som har tagits fram för 

befintliga anläggningar (Räddningstjänsten syd, 2016). 

En insatsplan delas in i byggnadsinformation, verksamhetsinformation, kontaktinformation, 

insatsinformation och brandtekniska installationer (Räddningstjänsten syd, 2016). 

▪ Byggnadsinformation 

Byggnadsinformation innehåller objektsnummer, adress, fastighetsbeteckning, kommun, byggnadsår, 

våningsantal, byggnadsklass, bärighet och sektioneringar (Räddningstjänsten syd, 2016). 

▪ Verksamhetsinformation 

Verksamhetsinformationen innehåller vilka verksamheter som finns, personantal för dag respektive natt och 

vilka objekt som är skyddsvärda (Räddningstjänsten syd, 2016). 

▪ Kontaktinformation 

Kontaktperson (vem han/hon är) och telefon (dag/natt) (Räddningstjänsten syd, 2016). 

▪ Insatsinformation 

Brytpunkt, risker, utrymning, avstängningar och taktik (Räddningstjänsten syd, 2016). 
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▪ Brandtekniska installationer 

Centralapparat placering, sprinkler, brandgasventilation, styrfunktioner för räddningstjänsten och 

stigarledningar (Räddningstjänsten syd, 2016). 

3.1.4 Framkörningskort 
Framkörningskort, se figur 2, är ett flygfoto som har tagits över ett specifikt område eller kvartersbebyggelse 

för att visa bland annat: 

▪ Vägar till och kring området eller specifikt objekt i området 

▪ Uppställningsplats 

▪ Rökluckor 

▪ Stigarledning 

▪ Brandväg 

▪ Brandposter 

▪ Hinder 

▪ Grindar 

(Landskrona Stad, 2015)  

Framkörningskort finns för att göra insatserna mer effektiva och för att få en överblick över objektet. Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund gör sina insatser i olika nivåer där de vid första nivån använder enkla 

framkörningskort, andra nivån insatsplan och den tredje nivån är fördjupad insatsplan. (Södra Dalarnas 

Räddningstjänstförbund, 2012). 

 

Figur 2 Ett exempel på framkörningskort i Ystad, Bild: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 2016. 

Även ytterligare information finns på baksidan av insatskortet med det som kan vara bra att veta, se figur 3. 
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Figur 3 Ett exempel på baksidan av ett framkörningskort i Ystad, Bild: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 2016. 

I Ystad tillverkar brandmännen framkörningskorten på flerfamiljshus och större garage. 

Framkörningskorten finns digitalt men kan även skrivas ut på skadeplatsen (SÖRF, 2016). Nedan i figur 4 

visas hur ett operativt insatsstöd kan se ut idag för att ta fram framkörningskort. 

 

Figur 4 Ett exempel på SOL - Operativt Insatsstöd, Bild: Munzur Aygün & David Nilsson, 2016. 

Framkörningskort är ett relativt nytt fenomen och som uppskattas oerhört av räddningstjänsten i 

Landskrona eftersom att man får en bra överblick över ett specifikt område vilket underlättar en 

räddningsinsats (Landskrona Stad, 2015).  

Framkörningskorten är något som görs av brandstationerna själva och fler objekt läggs succesivt till. De 

finns även i digitalform på både surfplatta samt dator i räddningsfordonen. Framkörningskorten kan skrivas 

ut på plats i fordonen (SÖRF, 2016).  

Framkörningskorten är inget som har rekommenderats av MSB utan något som Räddningstjänsten Syd har 

gjort på eget initiativ, detta för att ta hand om erfarenheter för olika objekt eller områden inför 

återkommande insatser (RSYD, 2016b) Även SSBF, Storstockholms brandförsvarsförbund har börjat med 

framkörningskort vilket påbörjades 2016. Varje station inom förbundet började göra framkörningskort för 
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olika områden samt objekt som finns inom det egna ansvarsområdet, allt skapades i en webbportal 

(Storstockholms brandförsvar, 2015). 

3.1.5 Geografiska informationssystem 

GIS är ett system för att hantera och presentera olika typer av information samt data om specifika platser. 

Det kan till exempel vara att en karta som kombineras med övrig information om platsen eller platserna. 

Koordinater blir kopplade till olika typer av kartor som i sin tur är kopplade till olika data, på så sätt kan 

GIS innehålla olika bearbetningar samt analyser om olika objekt och områden. Det kan vara allt från att 

placera nya butiker mellan olika städer och presentera kortaste avstånd, befolkningstäthet samt även beräkna 

körvägen (Harrie, 2013). 

3.1.6 Ritningsunderlag 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har ansvar för bland annat för fysisk planering, bygglovsgivning i staden 

och har även tillgång till olika ritningar som har kommit in vid bygglovsansökan samt vid ombyggnationer 

av olika fastigheter. Dessa ritningar kan vara från ett fåtal bygglovsritningar till flera hundra olika ritningar 

beroende på antal ombyggnationer och hur komplex fastigheten är. 

De ritningar som Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller och som kan vara intressanta för räddnings-

tjänsterna är följande: 

▪ Fasad 

▪ Plan 

▪ Sektion 

▪ Konstruktion 

(Stadsbyggnadskontoret, 2015) 

3.1.7 Okulär identifiering av byggnadstruktur 
Identifiering av byggnader och dess konstruktion kan göras okulärt genom att få grepp om vilken tidsperiod 

byggnaden är byggd på eller annan ledtråd som visar på vilket material fastigheten består av. Okulär 

identifiering av byggnadsstrukturen kan göras på olika sätt där ett av tillvägagångssätten är att titta på 

arkitekturen och att identifiera vilket årtal byggnaden uppfördes. Med den informationen kan ledtrådar fås 

till hur byggnadsstukturen ser ut och vilka material som använts till byggandet av huset (Björk, Kallstenius, 

& Reppen, 1992). Ett annat tillvägagångssätt är vid olika fastigheter med fasadtegel där det kan kännas igen 

genom att observera ventilationsöppningar i fasaden. Detta ger då en indikation på att ett annat material kan 

dölja sig på andra sidan, exempelvis betong eller trä (SP, 2016b). 

I Sverige kan vi på ett ungefärligt sätt undersöka vilken typ av byggnad det är och under vilken tidsepok det 

är byggt eftersom att byggnaderna oftast har samma karaktär. Detta gäller för villor samt höghus, vilket 

beskrivs närmare i två olika litteraturer, Så byggdes husen 1880-1980 : arkitektur, konstruktion och material i våra 

flerbostadshus under 120 år (Björk, Kallstenius, & Reppen, 1992). och Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 

1890 till 2010 (Björk, Nordling, & Reppen, 2015). I flerbostadshus har olika tidsepoker olika typer av stil 

och diverse typiska detaljer som gör att byggnadsåret visuellt kan identifieras. Även byggnadsstrukturen 

finns med kortfattat (Björk, Kallstenius, & Reppen, 1992). 

Konstruktionen för bostadshus är svår att avgöra eftersom att olika material förekommer i de olika 

tidsepokerna, till exempel idag blir det allt mer att bygga med trä igen eftersom att det anses vara mer 

miljövänligt byggmaterial. Tidigt har trä samt tegel vart mer dominerat som stommaterial, därefter har även 

betongen kommit in och dominerat allt mer. Byggtekniken och materialet skiljer sig även i olika områden i 

Sverige. Det kan ibland vara svårt att placera in en del byggnader i en viss kategori eller tidsperiod, detta 

beror på att staden är levande, omfattande fasadrenoveringar kan både försvåra och förvirra. En hel del 

utsmyckningar kan ha tagits bort, och vid tilläggsisolering av vissa fastigheter har ny fasad dykt upp (Björk, 

Kallstenius, & Reppen, 1992). 
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3.1.8 Span-of-control 
Förhållandet mellan en organisations bredd och höjd brukar kallas för span-of-control. Människor kan 

enbart ta in och bearbeta en viss mängd information under en viss tid, därför finns det en begränsning på 

hur många problem som går att lösa under tiden. Det som syftas på är hur många personer en chef har 

under sig som denne leder. Tempot är ofta högt under en räddningsinsats och det finns dåligt med bra 

beslutsunderlag, vilket resulterar i att risken finns att man fastnar i beslut som måste tas. Detta medför att 

en insatsplan till en bostadsfastighet skulle kunna ge för mycket information för att kunna göra en smidig 

avläsning (Fredholm & Göransson, 2006). 

Det är viktigt att span-of-control kan variera beroende på situationen, att det inte är spikat i sten hur 

organisationen ser ut. Behovet av samspel och styrning som finns i organisationen är det som styr span-of-

control. Självständigt arbete brukar resultera i ett bredare span-of-control då det går att ha fler underställda. 

Finns det stora krav på samspel, vilket resulterar i att chefen måste lägga ned mer tid på att styra behövs det 

minska på span-of-control (Fredholm & Göransson, 2006). 

Förändringar för att kunna hantera span-of-control är något som hela organisationen måste genomgå. Vid 

en pressad situation kan inte en högre chef anpassa organisationen efter egna behov utan att dennes 

underställda chefer påverkas och får span-of-control som inte är hanterbara (Fredholm & Göransson, 2006). 

3.1.9 Räddningsledarkompetens 
Detta kapitel tar upp information om räddningsledare och deras kompetens, för att få en större förståelse 

för respondenternas yrkesroll inför intervjuerna. För att få ett grepp om vad som kan förväntas av de med 

räddningsledarkompetens har det undersökts vad det finns för kursinnehåll i respektive 

räddningsledarutbildning. Detta kan ses som det minsta som kan förväntas av de med 

räddningsledarkompetens (MSB, 2016a) & (MSB, 2016b). 

Enligt LSO är en räddningsledare juridisk chef över räddningstjänsten under en räddningsinsats och för att 

kunna bli utsedd som räddningsledare krävs rätt kompetens (LSO 2003:778).  

Räddningsledare A inriktar sig på att förbereda inför de mer vanliga insatserna samt själva inledningsskedet 

på insatser som är mer komplexa (MSB, 2016a). 

Räddningsledare B fokuserar på de mer komplexa insatserna ute på skadeplatsen, men fokus läggs även på 

ledningsfunktion och stab (MSB, 2016b). 

Räddningsledare C ger kompentens för att genomföra större insatser samt att sätta samman och hantera 

resurser. I dagsläget genomförs ej kursen räddningsledning C, det är dock tal om att återinföra den (MSB, 

2015c). 

Räddningsledare RUB ger kompetens att genomföra stora insatser och utvärdera samt leda den kommunala 

räddningstjänsten. RUB är en påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (MSB, 2016c). 

3.2 Brandskydd i bostadsbyggnader 

Avsnittet behandlar relevant information gällande brandskydd i bostadsbyggnader. 

3.2.1 Lagstiftningar 
Följande lagstiftningar kan ändras för att göra bostadsfastighetsägaren ansvarig för att lämna in förenklade 

ritningar till räddningstjänsten. 

3.2.1.1 Plan- och bygglagen (Boverkets byggregler, BBR) 

Plan- och bygglagen reglerar brandskyddet på ny-, om- och tillbyggnationer. Observera att lagstiftningen 

inte är retroaktiv. Byggherren står som ansvarig för utförandet, medan fastighetsägaren ansvarar för driften 

av det byggnadstekniska brandskyddet och dess underhåll (Sporrong, 2007).  
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3.2.1.2 Lagen om skydd mot olyckor 

I kapitlet om enskildas skyldigheter i LSO finns det en paragraf som ställer krav på ägare och 

nyttjanderättshavare, vilka i skälig omfattning ska vidta åtgärder för att förhindra att en brand startar, 

begränsa och även hindra skador som orsakas av brand (LSO 2003:778). 

 

Statens räddningsverk (nuvarande MSB) skriver i ett allmänt råd ett förtydligande om paragrafen ovan att 

ägare och nyttjanderättshavare ska bedriva ett systematiskt samt kontinuerligt brandskyddsarbete. Det 

innebär även att identifiera och dokumentera brandrisker (Statens räddningsverk, 2004). 

 

Tillsyner får enligt LSO inte ställa krav som är högre än vad föreskrifterna sa när fastigheten byggdes. LSO 

används som stöd till föreläggande som ska lämnas, men detta är inte retroaktivt (MSB, 2015a). 

 

Byggnader eller anläggningar där det anses att en brand kan leda till stora påföljder finns det särskilda krav 

på enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En skriftlig redogörelse lämnas över till kommunen för 

att användas som underlag när behovet av tillsyn ska granskas. Att redogörelsen görs samt lämnas in ansvarar 

byggnadsägaren för och verksamhetsbedrivaren är skyldig till att lämna in de uppgifter som behövs till 

ägaren (Lundberg, 2016). Exempel på bostadsfastigheter som i dagsläget kan påverkas av skriftlig 

redogörelse är byggnader som har fler än 16 våningar ovanför markplan enligt SRVFS (2003:10). 

3.2.2 Byggnadsklasser 
Byggnadsklasser grundar sig på bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och tillämpas genom 

boverkets byggregler. Varje byggnad ska bli indelad i en byggnadsklass, Br0 - Br3. Ett lägre nummer innebär 

en högre byggnadsklass, där Br0 innebär att byggnaden har ett mycket stort skyddsbehov och Br3 ett litet 

skyddsbehov. Ett stort skyddsbehov innebär ett högre krav på bland annat tak- och väggytor, 

brandcellsgränser och bärighet. Byggnader tilldelas i första hand en byggnadsklass beroende på hur många 

våningar de har, vilket illustreras i figur 5 (BBR, 2016). 

 

Figur 5 Illustration av byggnadsklassernas indelning, Bild: Munzur Aygün & David Nilsson, 2016. 

Vid bedömning av byggnadsklass ska det tas hänsyn till vilka troliga brandförlopp som finns, hur komplex 

byggnaden är och sannolika konsekvenser. Det bör även tas i beaktande vad konsekvenserna blir av att 

byggnaden kollapsar och vad som kan påverka utrymningen när klassindelning görs. (BBR, 2016). 

3.2.3 Identifiering av konstruktionen hos bostadsfastigheter 
I arbetet läggs fokus på konstruktionen av bostadsfastigheter, eftersom det har framgått att 

räddningstjänsten information gällande just bostadsfastigheter kan anses undermålig. Observera att tider 

som nämns i detta kapitel är från provningsmetoder och inte faktiskt tid. 
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3.2.3.1 Villa 

Skyddsbehovet för villor, även kända som småhus eller enfamiljshus, anses vara litet och klassas därmed 

oftast med byggnadsklass Br3. Kraven när det kommer till bärighet vid brand är mycket låg och ska vara 

minst 15 minuter (BBR, 2016). Bärigheten kan dock variera beroende på vilka material som använts till de 

bärande konstruktionerna och information om detta är viktigt att erhålla för att kunna göra en bedömning 

på hur länge bärigheten faktiskt kommer hålla (Uneram, 2015). 

Inom villors brandceller är kraven låga för ytskikten vägg och tak. Klass III innebär att materialen kommer 

göra lite för att hämma brandspridningen. Brand- och brandgasspridning mellan brandceller är 15 minuter 

gällande garage enligt Svensk Byggnorm 67. I Svensk Byggnorm 75 kom kraven på avskiljning mellan 

byggnader på 30 minuter. 60 minuter gäller dock mellan bostadslägenheter (Uneram, 2015). De nämnda 

äldre kraven ovan gäller fortfarande enligt BBR och beskrivs för att ge en bild om hur höga krav det finns 

på äldre byggnader (BBR, 2016). I villor i Br3 ansvarar man generellt för sin egen utrymning, utan någon 

hjälp av räddningstjänsten. Det kan vara värt att notera att det kan finnas gasflaskor i garaget (Uneram, 

2015). 

3.2.3.2 Radhus 

Radhus tekniska byggnadsklass är Br2 och deras bärighet ska vara i minst 30 minuter vid brand. Är 

radhusens byggnadsarea under 200 m2 eller indelade i brandsektioner vid en byggnadsarea över 200 m2 kan 

de klassas som Br3. Kraven som finns för skydd mot brandspridning inom brandcellen är att det ska finnas 

en tändskyddande beklädnad för taket eller att taket är konstruerat av obrännbara material samt ytskiktet 

ska ha klass II och väggarna klass III (Uneram, 2015). Klass II innebär att materialet kommer att göra taket 

brandhärdigt, medan väggar med klass III kommer bidra lite för att hämma brandspridningen 

(Isoleringsfirmornas förening, 2015). Detta är inga höga krav, vilket bidrar till brandspridningen. I radhus 

är varje bostad en brandcell, vilka ska vara avskiljda i minst EI 60 (Uneram, 2015). 

En stor svaghet med radhus är de som har genomgående vindar. Sprider sig branden dit är risken stor att 

hela radhuslängan brinner ned. Liksom i villor ansvara var man för sin egen utrymning (Uneram, 2015). 

3.2.3.3 Flerfamiljshus 

Flerfamiljshus har en betydligt högre byggnadsklass än villor och radhus - Br1. Den högre 

byggnadsklassen innebär att husen har en bärighet som ska hålla i minst 60 minuter, EI60. Inom en 

brandcell ska ytskikt för tak vara klass I och ytskikt för vägg klass II, om det inte är en utrymningsväg som 

även har ytskikt klass I för väggar (Uneram, 2015). Klass I innebär att taket anses brandsäkert och klass II 

att väggarna är brandhärdiga (Isoleringsfirmornas förening, 2015). 

En brandcell är i detta fall en bostad eller trapphuset. Källaren kan också delas in i olika brandceller efter 

vilka aktiviteter som hålls eller vad som förvaras där enligt BBR. Exempel redovisas nedan i en lista: 

• Garage 

• Pannrum 

• Soprum 

(BBR, 2016). 

Nedan i Tabell 2 presenteras ett antal anordningar och installationer som krävs för flerfamiljshus. 

Tabell 2 Anordningar och installationer för flerfamiljshus. 

Anordning/installation Beskrivning Övrigt 

Stigarledning Finns i trapphus för att ge 

vattenförsörjning till räddningstjänsten 

utan att slangar dras från bottenplanet 

(MSB, 2011). 

Gäller när byggnaden har åtta eller 

fler våningar (Uneram, 2015). 
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Tillgänglig vind Tillgänglig för räddningstjänsten  

Är vinden indelad i sektioner måste alla 

vara tillgängliga (Uneram, 2015) 

Gäller när byggnaden har tre eller 

fler våningar (Uneram, 2015). 

 

Fläkt och röklucka 

(rökventilation) 

Rökluckan som öppnas då temperaturen 

är uppe i 70o C i trapphusets tak eller 

manuellt med vev (Uneram, 2015). 

 

Brandväg/Räddningsväg Brandvägar är till för att underlätta 

utrymning via fönster eller balkong om 

detta inte är en möjlighet från gatunätet 

(MSB, 2011). 

Krav för brandväg finns enbart ifall 

det är dålig åtkomlighet 

Finns inga andra utrymningsvägar 

ska lägenheter som är större än 1 

rok ha en balkong (Uneram, 2015). 

Observera att gasflaskor eller liknande kan finnas i källarutrymmen i flerfamiljshus trots att detta inte är 

tillåtet (Uneram, 2015). 

3.2.4 Brandspridning vind 
Brandspridning i vind sker till stor del i radhus och detta gör oftast att flertalet familjer blir utan bostad vid 

brand på grund utav brister i brandskyddet. Varje bostad ska vara en egen brandcell och där med klara minst 

60 minuters brand utan spridning, enligt provningsmetod. Vindarna i dessa radhus är oftast genomgående 

vindar där avskiljning saknas, dessutom är taket och vinden oftast utav trä vilket bidrar till den omfattande 

brandspridningen (Bönström & Malmqvist, 2010). 

Brand i radhus med genomgående vind slutar oftast med att hela eller stora delar av radhuslängor förstörs, 

brandspridning kan även ske genom ventilerad takfot vilket tar ca tio minuter medan brandspridning genom 

vind tar olika lång tid beroende på vilken typ av konstruktion som vinden är av (Bönström & Malmqvist, 

2010).  

I artikeln Brister i befintliga radhus leder till onödiga miljonbränder, skriven av Claes Malmqvist och Daniel Bönström har 

det tagits upp ett antal konstruktioner som kan vara bra och dåliga, det som i artikeln anses vara bra är 

betong eller lättbetong mot vind, brandklassade väggar som täcker hela vägen upp mot tak. De dåliga 

konstruktionerna anses vara att inte ha brandklassade väggar på vinden, vind utav trä och bjälklaget av trä 

eller ventilerad takfot vilket lätt kan orsaka en brandspridning (Bönström & Malmqvist, 2010). 

Boverket har i artikeln Boverket informerar om brandspridning via vindar framfört att brister i brandskyddet finns 

i en del bostäder med lätta vindar. I artikeln tas problematiken upp om hur brandspridningen sker mellan 

olika våningar och att vinden är en bidragande faktor till att spridningen sker. De brister på vinden som gör 

att spridning sker är att branden sprider sig vid undermåliga brandcellstätningar eller genom ventilationen, 

eller spridning genom takfot samt att taket ramlar ner på bjälklaget. Det nämns även i artikeln att 

räddningsverket (nuvarande MSB) har undersökt två liknande fall som har skett med brandspridning i 

vindar. Det som har varit synonymt mellan byggnaderna är att fastigheternas konstruktion är av betong och 

ovan på dessa fastigheter har de på senare år byggts en extra våning av lätt konstruktion där vinden samt 

taket är utav trä. I båda fastigheter har flertal lägenheter blivit förstörda vid brand. Man har konstaterat att 

dåliga konstruktionerna anses vara en faktor och med att inte ha brandklassade väggar i vind, vind utav trä 

samt bjälklaget av trä eller ventilerad takfot vilket lätt kan orsaka en brandspridning (Boverket, 2003). 

De krav som ställs av boverket enligt BFS 2016:6 är att materialen i en byggnad inte ska hjälpa till med 

skyndsam brandspridning utan helst försöka motverka spridning av brand. Det nämns att i 

ventilationskanaler ska risken för brandspridning på grund av värmeöverföring förebyggas, hänsyn skall 

även tas till brännbara material i närheten av kanalerna. För vindsutrymmen ska det finnas skydd mot att 

spridning av brand mellan brandceller inte sker. Det vill säga att spridning inte får sker på vinden heller och 

att konstruktionen på vinden inte påverkas. Brandspridning via takfot till vind från fönster bör begränsas 

när det gäller olika brandceller och även brandspridning inuti vägg samt fasadytan bör även begränsas (BBR, 

2016). 
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3.2.5 Brandcell, brandsektion och brandvägg 

En brandcell är sektion av en byggnad där målet är att hindra en brand och brandgaser från att spridas från 

denna del under minst den tid som anges av den brandtekniska klassen. Exempelvis gäller 60 min för 

bostäder enligt standardiserad provningsmetod enligt SS-EN 13501 – Klassificering baserad på 

provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan. Det som gäller för brandcellen är att 

den ska vara brandtekniskt avskild från den resterade delen av byggnaden och med väggar som omsluter 

utrymmet. Detta för att bland annat säkerställa en trygg utrymning under hela eller delar av brandförloppet 

för människor i byggnaden (BBR, 2016). 

En brandsektion är väldigt lik brandcellen, men ställer högre krav på väggarna som omsluter utrymmet, 

vilka ska vara brandväggar istället (BBR, 2016). 

En brandvägg är en vägg som ska ha kapaciteten att begränsa en brand i den mån att en insats från 

räddningstjänsten ej är nödvändig. En brandvägg som står mellan två byggnader ska vara så pass stabil att 

byggnaderna på båda sidor om brandväggen kan rasa utan att dess egenskaper nämnvärt förändras. Det 

räcker med en brandvägg mellan byggnader som byggts samman (BBR, 2016). 



Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                                     Intervjuplan 

14 
 

4 Intervjuplan 
Intervjufrågorna är framtagna för att få svar och information från räddningstjänsten, svaren på frågorna 

analyseras samt återkopplas till i diskussionskapitlet. Intervjuplanen som använts kan ses nedan: 

Öppning 

Vi inleder med att presentera oss och förklarar hur intervjun kommer att hållas samt beskriver ramarna för 

själva intervjun för respondenten. Vi förklarar även att vi har tänkt spela in intervjun och hur informationen 

vi får är tänkt att användas. Det mesta här ska vi dock redan ha gått igenom över mail, men en repetition av 

det är inte fel. 

Fri berättelse 

▪ Vilken utbildning har du? 

▪ Hur länge har du jobbat som räddningsledare? 

Precisering 

1. Hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i bostadsfastigheter idag?  

1.1  Hur kan detta förbättras i framtiden? 

2. Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats? 

2.1  Vilken information skulle kunna finnas på dessa ritningar? 

3. Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret ge mer information om ett objekt? Eller kan det vara för 

mycket samlad information för att smidigt kunna göra en bedömning på plats under en 

räddningsinsats?   

4. Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen?    

5. Vad vore de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats?    

6. Räcker det att ha tilläggsinformation i textform om konstruktion och bärande väggar samt annan 

relevant information? Eller borde man ha en annan typ av infoformation, som vilka risker som 

finns? 

7. Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en specifik insats som hade 

kunnat ändra utgången? Vad brukar denna information vara? Det vill säga, den viktigaste 

informationen som hade behövts.   

8. Vad är den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet 

under en räddningsinsats? 

Kontrollering 

I det här steget har vi möjligheten att kontrollera uppgifter eller förklaringar. Vi sammanfattar för att 

kontrollera ifall vi uppfattat allt korrekt. 

Upptäcker vi att respondentens svar ligger i konflikt med vad andra respondenter sagt kan vi ställa ledande 

frågor för att gräva djupare i detta. 

Information 

Vi sammanfattar kortfattat vad som sagts och återkommer till intervjuns syfte samt berättar mer om 

undersökningen. Sedan ger vi respondenten en möjlighet att ställa frågor. 
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Avslutning 

Vi tackar respondenten för att denne ville ställa upp och frågar ifall vi får återkomma ifall vi stöter på några 

oklarheter. Sedan avslutar vi med att informera om vad vi kommer att göra härnäst. 
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5 Resultat och analys av intervjuerna 
Intervjuerna har genomförts genom en kvalitativ, semi-strukturerad intervjumetod och för att uppnå bästa 

resultat. Respondenternas svar har sammanfattats från transkriberingarna, vilka återfinns i bilaga A.  

5.1 Intervju 

Intervjuerna presenteras nedan med fråga och resultat följt av analys och diskussion av respondenternas 

svar. 

5.1.1 Fråga 1 

Hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i bostadsfastigheter?  

5.1.1.1 Resultat 

R1, R2, R3 och R5 använder sig av framkörningskort. 

R4 har tillgång till fastighetsregister. 

R5 använder sig även av ett administrativt system där bland annat tillsyn dokumenterats och använder 

sig även av GIS-skikt till radhus. R1 nämner också att de har tillgång till GIS, men att de inte har några 

dokument inlagda. 

5.1.1.2 Analys 

De flesta respondenterna använder sig av framkörningskort på deras stationer. Enligt bakgrundsmaterialet 

(se avsnitt 3.4) används framkörningskort för att få en snabb överblick över ett specifikt område eller 

kvarterbebyggelse och effektivisera insatsen. Framkörningskorten kan variera i utseende beroende på vilket 

område de visar, men också beroende på vilka som tillverkat dem, eftersom de tas fram på egna initiativ i 

respektive räddningsförbund. Framkörningskorten bör dock variera när det kommer till olika 

byggnadsklasser, storlek och komplexitet på fastigheter, exempel på variation är detaljnivån. Det finns helt 

enkelt inte lika mycket viktig information i en villa som det kan göra i ett flerbostadshus. 

R4 har tillgång till fastighetsregister, där R4 främst tittar efter vem som står som ägare, men detta ger inte 

särskilt mycket information om själva bostadsfastigheten.  

R5 använder sig av ett administrativt system där dokument från tillsyner läggs in. På mail efter intervjun 

frågades ifall systemet används för att hantera portkoder, vilket inte var fallet. R5 har även tillgång till 

information i GIS för radhus. Exempelbilder på detta efterfrågades via mail, men nekades på grund av 

hänsyn till objekts-ägare. I mailet framkom det att de använder sig av Google Engine, där text, lager och 

bilder kan läggas in. 

Sammanfattningsvis har samtliga respondenter tillgång till någon typ av information men att denna 

information finns i begränsad omfattning samtidigt som informationsunderlaget skiljer sig åt för de olika 

respondenterna. 
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5.1.2 Följdfråga 

Hur kan detta förbättras i framtiden? 

5.1.2.1 Resultat 

R1 föreslår någon form av GIS-koppling. Möjligheten att komma fram till adressen och sedan trycka på 

en knapp och för att få fram objektsinformation. 

R2 vill se att mer sker på automatik, när larmet tilldelas stationen och larmet kvitteras ställs direkt rätt 

kanal in på radion. Rätt framkörningskort eller rätt automatiskt brandlarmskort borde också skickas ut 

på automatik samtidigt.  

R3 har väldigt korta framkörningstider och hinner därmed oftast inte titta på paddan eller liknande förrän 

denne är framme på olycksplatsen, därmed R3 förespråkar ett bättre system där information skickas ut 

från SOS eller larmcentral, gärna också någon slags automatik som skickar ut information till den stora 

datorskärmen i bilarna. 

R4 berättar om att det har varit en del utredningar i Skåne om hur ett insatsstöd ska se ut. De har där 

kommit fram till hur det borde se ut, men sedan har det inte hänt något därefter. Efter ett visst antal år 

blir utredningen inaktuell och en ny påbörjas. Det finns insatsstöd men R4 vill komma vidare så att sådan 

typ av information kan hanteras. Ringer någon in för att berätta vad de har för portkod kan de inte ta 

emot den informationen idag, det finns inga datorsystem att lägga in det i. Ett datorsystem som kan 

hantera sådan information och tillsynsförättare som åker ut på inspektioner och skriver in i datorsystemet 

förespråkar R4. 

R5 hade velat se ett sätt att få alla objektsägare till att ta fram insatsinformation och göra någon sorts 

insatsplanering och därefter beskriva sitt objekt utifrån givna mallar och ramar. 

5.1.2.2 Analys 

Majoriteten av räddningstjänsterna där respondenterna arbetar på använder sig av framkörningskort och för 

att förbättra systemet har respondenterna olika åsikter som skiljer sig åt, men en gemensam nämnare är att 

systemet behöver förbättras i dagsläget. 

För att förbättra informationsunderlaget i framtiden har R1 föreslagit någon form av GIS-koppling. Detta 

är något som redan nyttjas av vissa andra räddningstjänster runtom i landet, till exempel hos R5, där det 

som tidigare nämnt använts för radhus.  

R1, R2 och R3 är alla intresserade av mer automatiska samt smidiga lösningar för att få tillgång till 

objektsinformation och kommer alla med något eget förslag på hur detta skulle kunna gå tillväga. Tidsbrist 

gör att informationen som finns tillgänglig helt enkelt blir otillgänglig eftersom tiden inte alltid finns att 

bläddra fram rätt filer i ett mappsystem på datorn eller i en pärm. Därför bör ett mer operativt anpassat 

system implementeras. Om en extern person sitter på station och letar reda på rätt information till objektet 

kommer det ta tid och resurser samtidigt som teknologin kan krångla. 

R4 menar att räddningstjänsten måste komma till skott och genomföra ett system som redovisar 

informationsunderlag och att utredningar har genomförts men att inget har hänt. Troligen betyder detta att 

regler eller riktlinjer behövs från exempelvis MSB. Om lagar eller riktlinjer finns kommer insatsstöd behövas 

ta fram och implementeras, sannolikt på så sätt att insatsstöden ser näst intill likadant ut i hela landet. 

Att objektägaren tar fram information kan vara lite knepigt då det kräver en del resurser samtidigt som att 

alla objektägare kanske inte har den kunskapen som kan behövas. Men ifall tydliga mallar görs som även R5 

påpekar kan det vara möjligt att objektägaren förstår sig på vad som behövs och hur denne ska ta fram 

informationen på ett enkelt och smidigt sätt. Samtidigt kan detta vara ett sätt för att hålla insatsinformationen 

aktuell hela tiden. Frågan är dock hur detta ska implementeras, görs det i BBR kommer det inte gälla 

befintliga byggnader eftersom BBR inte är retroaktiv. Ska det bli retroaktivt skulle LSO kunna vara vägen, 

men det låter i dagsläget orimligt. Det bästa troligtvis varit att det kommer med i BBR och får det att gälla 

för nybyggnationer och större ombyggnationer för att hålla det uppdaterat.  
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5.1.3 Fråga 2 

Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats? 

5.1.3.1 Resultat 

R1, R2, R3, R4 och R5 menar att de skulle kunna förbättra en räddningsinsats och tror på smarta och 

automatiska lösningar. 

R1 säger att det särskilt skulle hjälpa när det kommer till nivå 2- och nivå 3-larm.  

R2 talar dock om problematiken med att få fram dessa förenklade och anpassade ritningar som krävs till 

varje bostad. 

R2 säger att ritningar inte hjälper denne när det handlar om att rädda liv, däremot när det kommer till 

konstruktionsbränder. R3 säger något liknande, att det går så pass snabbt i inledningsskedet att man inte 

har tid att titta på ritningar. 

R2 tror på att på digital väg få en vägbeskrivning som leder till utlösande detektor, en kommunikation 

mellan larmsändare och en iPad eller liknande hos räddningstjänsten. 

R5 belyser problematiken med att ta fram en A1-ritning för bygget och lägga den på motorhuven i till 

exempel regn, det måste vara operativt anpassat, något denne inte tycker att det är på långa vägar idag. 

Ska det ske digitalt finns det också svårigheter att komma åt ritningar fortsätter R5 och en dator med 

mus hade enligt R1 varit bäst. 

5.1.3.2 Analys 

Sammanfattningsvis påpekar samtliga respondenter att ritningsunderlag skulle kunna vara till hjälp vid en 

räddningsinsats, men att de gärna hade sett smarta och automatiska lösningar, detta för att tid är en bristvara 

under en insats, särskilt i det inledande skedet.  

Vid konstruktionsbränder kan ritningar användas för att ge information om vilket material konstruktionen 

består av och vilka egenskaper byggnaden har. Men det är först en bit in i insatsen, det vill säga då det har 

börjat stabilisera sig när människor är i säkerhet och utom risk som det börjar bli aktuellt att ta fram ritningar. 

R2 konstaterar att ritningarna inte är särskilt effektiva när det gäller räddning av liv, då tid är en viktig faktor 

och det tar helt enkelt för lång tid att titta på ritningar, den tiden läggs istället på andra viktigare 

arbetsuppgifter. Ska ritningsunderlag fungera i praktiken måste det vara operativt anpassat. Att få upp en 

ritning i A1-format på en iPad blir väldigt smått och gynnar inte användaren att få en bra överblick alltid. 

En dator och mus som nämns i resultatet hade varit det bästa verktyget för att titta på ritningar, men det är 

samtidigt inte operativt anpassat 

Respondent R5 menar att det kan vara problematiskt att titta på ritningarna på ett enkelt sätt och för att lösa 

detta skulle ritningarna kunna finnas som A1-format i dator samt padda. Tilläggsinformation kan enkelt tas 

upp på en dator och iPad men ritningar kan vara lite svårare. Detta med presentation av materialet är något 

som måste undersökas vidare och med olika tester ute i fält. 
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5.1.4 Följdfråga 

Vilken information skulle kunna finnas på dessa ritningar? 

5.1.4.1 Resultat 

R1 säger att informationen som skulle kunna finnas är byggnadsår, konstruktionsmaterial och var 

brandscellsgränser finns. R1 säger att man kan ha runt 3 minuter på sig att titta på ett insatsstöd, tar det 

längre tid än så, då tappar man olyckan.  

R2 jobbar i ett område med många äldre bostäder och är därför intresserad av ombyggnationer, ändringar 

av verksamheter, in- och avdelningar och ifall bostaden kommer att hyras ut men är även intresserad av 

vilket uppvärmningssystem som används. R2 och R4 skulle gärna få informationen ifall det finns syrgas 

i hemmet. 

R3 är intresserad av att få reda på vad det är för dörrar, om rökluckor finns, information om 

fasadbeläggning, bjälklag, stomme genomgående lägenheter och förenklade ritningar för att kunna 

planera, exempelvis med rökdykarledaren. 

 

R4 vill veta vad som finns bakom fasaden och taket, ventilationssystem var brandcellsgränser går, vilken 

märkning de har och kanske ännu viktigare, men säger att det är nästan viktigare att få reda på vad som 

finns än vad det är för typ. Av intresse är även fastighetsägare, hyresvärden, journumret, portkoden och 

vad man sedan hittar annan biinformation som inte är viktig i det initiala skedet.  

 

R5 skulle vilja se ett förenklat ritningsunderlag med beskrivningar om brandcellsgränser, konstruktion, 

bärighet, m.m. 

5.1.4.2 Analys 

Den information som skulle finnas på dessa ritningar är enligt R1 byggnadsår, konstruktionsmaterial och 

var brandscellsgränser finns. Brandcellsgränser hindrar branden från att spridas, just därför är det viktigt att 

veta vart brandcellsgränserna är och då kan begränsningslinjer sättas upp. R1 nämner att man ofta har runt 

3 minuter på sig att titta på ett insatsstöd. Det är under körtiden som tid finns att titta på eventuellt insatsstöd 

som finns, därför måste det vara väldigt enkelt och tillgängligt.  

Det respondent R2 nämner är lite mer komplext att få ihop och det krävs mycket resurser. Ombyggnationer 

kan fås in genom stadsbyggnadskontoret som har alla ritningar om fastigheterna i sin kommun. Om det 

finns personer som använder syrgas kan det vara svårt att få ut den informationen, då det är sjukvården eller 

liknande verksamhet som sitter på denna. Oftast kan sådan information även vara sekretessbelagt, vilket 

försvårar ett användande av sådan information ytterligare, vilket även R2 och R4 nämnde. 

Eftersom de ritningar som finns idag hos stadsbyggnadskontoret kan vara uppemot ett par hundra ritningar 

kan det vara svårt att få fram rätt ritningar på plats. De ritningarna kan även vara bristfälliga, på grund av 

ålder, hemmabyggen, m.m. Därför behövs ritningarna kompletteras med information och bearbetas för att 

enkelt kunna användas vid en pågående räddningsinsats och att dessa sedan uppdateras efter hand. Detta 

skulle dock vara ett väldigt stort projekt som man inte får ta för lätt på. 

Respondent R3, R4 efterfrågar information om material och lite mer detaljerad information som kan vara 

bra att veta, exempelvis nämner R3 vilken typ av dörr som finns. Detaljerad information är bra att ha med 

sig om informationen är väsentlig för att underlätta en räddningsinsats för räddningstjänsten. Respondenten 

R5 efterfrågar förenklat ritningsmaterial med beskrivningar av material och konstruktion. Detta kräver att 

ritningar från stadsbyggnadskontoret används och omarbetas eller att förenklade ritningar fås på annat sätt. 

Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att så mycket information som möjligt kan vara 

användbart men att informationen måste presenteras på ett bra och enkelt sätt, vilket gör att mottagaren 

kan förstå samt ta till sig informationen.  
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5.1.5 Fråga 3 

Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret ge mer information om ett objekt? Eller kan det vara för mycket 

samlad information för att smidigt kunna göra en bedömning på plats under en räddningsinsats? 

5.1.5.1 Resultat 

R1 säger att man brukar prata om någonting som heter span-of-control, i stressrelaterade sammanhang. 

Det sägs att man kan hantera någonstans mellan tre och fem saker samtidigt, som telefonen, radion, köra 

bilen och rådgivning. Svaret på frågan är med andra ord ja, det kan finnas för mycket information. Det 

kommer behöva vara väldigt enkel information om den ska presenteras operativt. 

R1, R2, R3, R4 och R5 tycker att det är för mycket samlad information för att kunna göra en smidig 

bedömning på plats under en räddningsinsats. R2 och R5 föreslår att de troligtvis haft nytta av en 

omarbetad version. 

R2 diskuterar kring ombyggnationer, att det görs en bygglovsanmälan som sedan räddningstjänsten får 

ta del av, vilket denne är positiv till och ser det som genomförbart, men att det blir väldigt svårt att 

arrangera. 

R3 och R5 säger att fokus läggs på att få igång arbetet och först senare ifall branden är svår att släcka 

skulle man kunna vara intresserad av det, till exempel vid en vindskonstruktion- eller konstruktions-

brand. 

R4 säger att det måste vara ganska enkelt och smidigt pedagogiskt, men frågan är samtidigt var man 

lägger nivån på detaljerna. Det kan dock vara intressant under en längre insats, detta är något som R5 

håller med om. Räddningsledaren fortsätter med att det inte görs tillräckligt mycket insatser i Sverige för 

att räddningstjänsten ska bli skickliga på att hantera insatsstöd.  

Rimlighetsbedömningen enligt R1 är att om det går att lägga in i brandskyddsdokumentationen, då är 

det rimligt. Blir det något som åligger räddningstjänsten är det orimligt, detta påstår även R4. 

5.1.5.2 Analys 

Samtliga respondenter tycker att ritningar från stadsbyggnadskontoret kan vara för mycket information 

samlad på samma ställe för att kunna göra en smidig bedömning på plats under en räddningsinsats. Detta 

stämmer överens med bakgrundsmaterialet om att stadsbyggnadskontoret har tillgång till ett flertal ritningar, 

vilket kan vara från några få bygglovsritningar upp till flera hundra olika ritningar som är på till- och 

ombyggnationer av fastigheter. Tillgång till många ritningar kan göra mottagaren förvirrad och gör det svårt 

för denne att veta vilka ritningar som är aktuella samt viktiga under den specifika insatsen. Ritningarna från 

stadsbyggnadskontoret fås nämligen i en mapp vilken innehåller alla ritningar, exempelvis på fasad, plan, 

sektion, konstruktion, avlopp och vatten. 

R1 talar om span-of-control och menar på att det inte går att ta hand om för mycket själv, att denne då kan 

fastna i uppgifter, som att ta in information från svårlästa ritningar, vilket inte bara påverkar R1, utan även 

dennes underordnade.  

Ritningarna bör därför omarbetas som R5 samt R2 föreslår och för att ha de mest optimala ritningarna 

tillgängliga. För räddningstjänsten är fasad, plan, sektion och konstruktion de mest intressanta ritningarna. 

Men att omarbeta ritningar kräver stora resurser speciellt för räddningstjänsten och ett ytterligare problem 

som kan uppstå är att ritningarna som omarbetas blir inaktuella efter en större renovering eller 

ombyggnation. 

Ritningar i förenklad form och i den senaste utgåvan skulle vara ett bra sätt att få tillgång till ritningarna som 

R2 föreslår, finns detta är chansen betydligt större att något som skulle kunna vara avgörande för insatsen 

upptäcks i tid.  

R1 nämner att ritningar och enklare typ av information skulle kunna finnas med i 

brandskyddsdokumentationen, eftersom att det är orimligt att räddningstjänsten skulle kunna genomföra 
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detta. Detta är helt förståeligt då det kräver enorma resurser om räddningstjänsten skulle konstruera egna 

ritningar för varje objekt och samtidigt uppdatera dessa vid ombyggnationer, m.m. 

Respondenterna R3 och R5 tycker att ritningar från stadsbyggnadskontoret skulle vara aktuellt vid 

konstruktionsbränder eller vindsbränder. Brandspridning i vind sker oftast i radhus där vinden är 

genomgående samt avskiljning saknas, det brukar oftast sluta med att stora delar av radhusen blir förstörda 

och det finns även ett antal riskkonstruktioner vilket beskrivs i artikeln Brister i befintliga radhus leder till onödiga 

miljonbränder (Bönström & Malmqvist, 2010). Boverket belyser även här problematiken med 

konstruktionsbränder och främst vindar där flertalet lägenheter har blivit förstörda i sin rapport Boverket 

informerar om brandspridning via vindar (Boverket, 2003). 

Förutom respondenternas åsikter påvisar även rapporterna att konstruktionsbränder är ett problem och att 

det är bristande konstruktioner som är orsaken till att stora skador förekommer som till följd. Ritningar eller 

annat underlag kan vid konstruktionsbränder minska skadorna eftersom att mer underlag finns vid 

räddningsinsatsen, förutsatt att tiden finns för att hantera informationen. Bristande konstruktioner skulle 

kunna identifieras i fastigheten och åtgärder skulle kunna göras på ett smidigare sätt. 

Ritningarna måste vara enkla samt pedagogiska för att kunna användas ute vid en räddningsinsats och detta 

är något R4 samt R5 tar upp i intervjuerna, men de påpekar att en gräns på detaljeringsnivån måste läggas 

och det är här ett problem kan uppstå, med hur mycket information som ska finnas. Är det för mycket eller 

för lite information? För att lösa denna typ av problematik måste vidare undersökning göras för att få fram 

exakt vilken typ av information som behövs och vilken detaljeringsgrad denna information ska vara på. 
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5.1.6 Fråga 4 

Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av konstruktionen? 

5.1.6.1 Resultat 

R1, R2, R3, R4 och R5 menar att det kan göra det.  

R1 var ute på en brand där en bostadsfastighet hade en total fasadrenovering från 80-talet och insidan 

av huset var från 40-talet. Det såg med andra ord ut som det var betongbjälklag utvändigt men vid 

närmare undersökning inifrån upptäcktes det att det fanns träbjälklag. Med denna vetskap kom R1 fram 

till att det fanns en träkonstruktion i huset. R1 menar på att det hade mycket väl kunnat vara möjligt för 

någon annan att kliva in där utan att förstå att det fanns träbjälklag i konstruktionen. R1 har egna 

erfarenheter när det kommer till husbyggen och kände igen typen av bräder som användes. 

R2 tar upp fallen med enstegsfasaderna, där fodring har skett med cellplast. Utifrån ser det ut som en 

putsad yta, men sedan ligger det cellplast bakom som förorsakar ett accelererat brandförlopp. R3 nämner 

ett liknande fall med plåt som fasad och frigolit på insidan. 

R4 påstår att man oftast är tvingad till att göra det, eftersom det ofta är det enda verktyget de har. 

R5 påminner om att bara för att det är byggt under en viss tidsperiod behöver det inte se ut så idag, utan 

renoveringar kan ha gjorts, det kan finnas cellplast i fasaden till exempel. Det kan se ut hur som helst.  

5.1.6.2 Analys 

Samtliga respondenter menar att en felaktig bild kan fås av en bostadsfastighet vid en okulärbesiktning under 

en räddningsinsats. Ett fall som R1 varit med om är en fastighet som hade ändrat fasaden någon gång i 

tiden, vilket ledde till att en missbedömning i början skedde med vilket typ av bjälklag som fanns i huset. 

Enligt bakgrundsmaterialet kan konstruktionen vara svår att avgöra eftersom olika byggmaterial används i 

de olika tidsepokerna samt att det ibland kan vara svårt att placera in en del byggnader i en viss kategori eller 

tidsperiod, detta beror på att staden under årens lopp är levande och förändrande. Vid omfattande fasad-

renoveringar eller liknande kan utseendet ha ändrats. En hel del utsmyckningar kan ha tagits bort och vid 

tilläggsisolering av en del bostadsfastigheter har ny fasad skapats vilket även stämmer in på det R1 har sagt 

i intervjun. 

Okulärbesiktning av en bostadsfastighet kan inte helt bortses ifrån då det kan ge en del information som 

kan vara användbart, speciellt då annan information saknas. Respondent R4 påpekar att okulärbesiktning av 

bostadsfastigheter är det enda verktyget som finns för dem i dagsläget. Därav bör information hämtas från 

alla håll och kanter men användas med försiktighet tillsammans med erfarenheter och kunskap så att en 

missbedömning inte sker. Ibland kan informationen göra mer skada än nytta. 

R2, R3 och R5 talar om fasader som har cellplast, där det exempelvis kan se ut som en putsad yta eller plåt 

på utsidan. Materialet bakom syns inte, vilket inte kan upptäckas okulärt utan ritningar eller närmare 

inspektion, enbart gissningar kan göras då det aldrig går att veta vad som gömmer sig bakom. Ritningar som 

finns kan tillhandahållas av stadsbyggnadskontoret men eftersom dessa ritningar kan vara allt ifrån ett fåtal 

bygglovsritningar till flera hundra olika ritningar kan det bli för mycket information för att kunna hantera 

operativt. För att ritningarna från stadsbyggnadskontoret ska kunna användas behövs det något system för 

att sortera ut ritningarna. Bäst hade varit ifall detta hade skett på förhand, men då det inte är något som 

räddningstjänsten i nuläget har resurser för skulle en annan lösning vara att ha en stab på stationen som ser 

över ritningarna. 
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5.1.7 Fråga 5 

Vad vore de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats?    

5.1.7.1 Resultat 

R5 berättar att idag har vi 42 räddningsförbund i Sverige och detta innebär att de inte har den lokal-

kännedomen idag som de tidigare hade då det fanns en räddningstjänst i varje kommun. Därför hade det 

underlättat mycket om det fanns information om byggnadskonstruktioner till varje byggnad. 

Enligt R1 vore de ideala förutsättningarna att få reda på byggnadsåret på huset, huruvida en omfattande 

renovering som omfattar stomme och ventilation skett, brandcellsgränser, konstruktionsmaterial. R1 

menar på att om man får med de fyra olika svaren kan man med erfarenhet plocka ut den information 

som behövs. 

R2 skulle vilja ha en enkel skiss på hur huset är uppfört och få information om vilken stomme, isolering 

och uppvärmningssystem huset har samt hur ventilationen är dragen. R5 är också intresserad av något 

liknande, en bild säger mer än 1000 ord. 

R2 fick även en idé under intervjun om att klassificera byggnader efter färg till exempel som sedan skickas 

ut vid larm. Grön kategori skulle innebära att det är en ärlig kategori, gul kategori att det kan innebära 

vissa risker och röd kategori att där bör man definitivt se upp med vissa saker. 

R3 och R4 säger att det ideala är att det kommer en mänsklig kontakt på plats, som vet hur det är byggt. 

R3 nämner även att digitala alternativ som är så enkla som möjligt, för att slippa söka efter mycket 

information själv. Det skulle även kunna ligga på larmcentralerna eller en bakre ledning att skicka ut 

uppgifter som behövs. Här tycker R3 och R4 att det är viktigt att de inte störs av icke-information som 

att här vårdas ingen med syrgas, att det finns ingen portkod och så vidare. 

R4:s bild av ett perfekt system hade varit om information kan skickas ut som att om de boende är hemma 

och vilken rökdetektor som utlöst, samtidigt som det kan bli lite obehagligt med ett sådant 

övervakningssamhälle. 

R5 nämner ett liknande projekt som denne dock inte hört om på 1,5 år som handlade om att ta fram 

3D-virtuella moduler för insatsplanering, där det ska gå att följa brandförloppet i form av temperatur-

stigning. 

5.1.7.2 Analys 

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna tycker olika och har olika åsikter gällande de ideala 
förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats. Egentligen finns det inget rätt 
och fel i det de säger, litteraturen kan inte heller knytas till detta utan en djupare undersökning borde göras 
för att få fram hur informationen borde presenteras och ifall att de ska vara både visuellt samt i textform. 
Något som måste beaktas, är om det ska se ut på ett visst sätt, hur det då ska se ut för mottagaren och för 
att enkelt förstå samt få ut all väsentligt information. Ett ytterligare problem som uppkommer är hur 
informationen ska vara uppdaterad.  

En intressant synpunkt som lyfts fram av respondent R5 är att den lokala kännedomen saknas idag för 
räddningstjänsten. Detta gör att mer information behövs idag än vad det har behövts innan. Förslagsvis 
skulle detta kunna vara brandcellsgränser som presenteras enkelt på en ritning och som R1 nämner behövs 
informationen eftersom att brandcellsgränsernas uppgift är att hindra en brand från att spridas från denna 
gräns under en så lång tid som möjligt. Brandcellen ska även säkerställa en trygg utrymning under hela eller 
delar av brandförloppet för människor i byggnaden. Det är viktigt att veta hur branden kan spridas och vart 
människor kan utrymma utan att utsätta sig för risk. Räddningstjänsten har även större koll på hela insatsen 
om information om brandcellsgränser finns, eftersom att effektivare åtgärder då kan göras. 

Respondent R2 och R5 nämner att en enkel ritning skulle behövas för att få bra förutsättningar under en 
räddningsinsats för ett bostadshus. En enkel planritning skulle kunna vara något i detta fall, tyvärr kan inte 
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ritningarna från stadsbyggnadskontoret användas eftersom att ritningar kan variera mellan ett fåtal bygglovs-
ritningar till flera hundra olika ritningar beroende på antal ombyggnationer och hur komplex byggnaden är. 
Mängden ritningar gör att det blir stressigt och komplicerat att gå igenom alla vid en räddningsinsats. 
Samtliga respondenter vill ha information som kan presenteras på ett snyggt sätt för att få en så bra 
objektkännedom som möjligt men detta kan vara en utmaning eftersom att byggnader i städerna genomgår 
förändringar. Men exempelvis kan information om bostadsfastigheter sammanfattas på ett tydligt sätt, vilket 
kan ge en del viktig information för en helt ovetande person, speciellt för byggnader som inte har genomgått 
stora förändringar och som är typiska för ett specifikt årtal. Detta kan kompletteras tillsammans med en 
ritning som visar det bildliga, nästan som framkörningskorten eller insatskorten ser ut idag med en bild på 
framsidan med viss teckenförklaring och information på baksidan. På så sätt kan man ha både en ritning 
och information som kan vara bra att använda sig av. 

Det mest optimala skulle vara att ha en person som besitter kunskapen som behövs på plats, som kan berätta 
allt som berör bostadsfastigheten och som respondent R3 samt R4 tar upp. Detta kan vara svårt att 
genomföra då fastighetsägaren eller en ansvarig person kan vara otillgänglig eller helt enkelt inte ha den 
kunskap som efterfrågas om den specifika fastigheten. Men som ett komplement skulle detta kunna 
användbart, med att räddningstjänsten kan meddela kontaktpersonen om att denna behövs på plats. Ju mer 
information som på ett enkelt sätt kan sändas ut och mottas av räddningstjänsten, desto bättre är det. 

För framtiden kan 3D-virtuella metoder kännas som ett helt klart alternativ, som respondent R5 nämner. 
Men tekniken är inte riktigt där idag för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Det tar alldeles för mycket 
resurser att skapa dessa 3D-modeller och som tidigare nämnt är det ohållbart att ta fram ritningar för varje 
bostad idag, 3D-modeller blir därmed ännu mindre hållbart för att göra till någon standard.  
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5.1.8 Fråga 6 

Räcker det att ha tilläggsinformation i textform om konstruktion och bärande väggar samt annan relevant 

information? Eller borde man ha en annan typ av information, som vilka risker som finns? 

5.1.8.1 Resultat 

R1 anser att det skulle räcka med att ha tilläggsinformation i textform enbart gällande byggnadsår och 

typ av material. Vid beskrivning av saker, som åt vilket håll och riktningar ting går, då vill R1 ha 

ritningsmaterial. 

R2 och R3 anser att det räcker. 

R4 tänker att insatsen skulle kunna delas in i olika skeden, ett initialt skede som främst är bildligt och 

grafiskt och sedan ett andra och ett tredje skede där branden stabiliserat sig mer och att man först där 

har med mer text. 

R4 nämner att vi är olika skolade att hantera text om man jämför mellan de som läst till brandingenjör 

och andra befäl som har en mer praktisk bakgrund, men att en halv A4-sida med löpande text är ett 

jättedåligt sätt att presentera information för båda parterna. 

R5 tar upp igen att en bild säger mer än 1000 ord och en bild som är kopplat till text förtydligar 

informationen, vilket gör det mer visuellt inhämtningsbar. 

5.1.8.2 Analys 

Intervjuerna visar att tilläggsinformation i textform är något som bör visas men R1, R4 och R5 nämner att 
ritningsmaterial även borde finnas medan R2 och R3 anser att endast textform räcker. Skillnaderna i svaren 
beror på att kunskap och erfarenhet skiljer sig hos respondenterna, samt att frågan kan ha tolkats på olika 
sätt. Men en lösning vi tror på är att både ritningar och information i textform borde finnas, då det kan vara 
svårt att beskriva med text om vart exempelvis en brandcellsgräns går. Detta påpekas av R5 som säger att 
en bild säger mer än 1000 ord. Tillgång till ritningar finns hos kommunens egna stadsbyggnadskontor som 
tillhandahåller olika ritningar som har kommit in vid bygglovsansökan samt vid ombyggnationer av olika 
fastigheter. 
 
När räddningstjänsten kommer ut till en brand i en bostad är det bra om så mycket information som möjligt 
kan läsas ut ur byggnaden, som nämns i kapitel 3.1 ”Räddningstjänstens förutsättningar för insats” i 
bakgrundsmaterialet. Det påpekas även här att en erfarenhet när det kommer till hur arkitekturen genom 
åren har gett form till olika hus kan ge ledtrådar om hur huset är byggt på insidan och vilka byggnadskrav 
som fanns när den givna byggnaden byggdes. 

 
R4 tänker att insatsen ska delas in i olika skeden för att på så sätt kunna titta på olika delar av information 
vid respektive skede. Detta är ett individuellt sätt att vilja ha informationen, för R4 kan detta vara det bästa 
sättet medan för R1 skulle detta kunna vara det sämsta sättet att presentera information. Detta kan ju om 
det skulle genomföras kopplas till de skeden som finns idag vid en insats där insatstiden = anspänningstid 
+ körtid + angreppstid, där en viss typ av information presenteras under respektive skede och vilken 
information det skulle vara måste undersökas vidare. Vidare under själva insatsen som också kan delas in i 
exempelvis tre olika stadier för att den information som kan behövas i respektive stadie ska finnas tillgänglig 
då det behövs 
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5.1.9 Fråga 7 

Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en specifik insats som hade kunnat 

ändra utgången. Vad brukar denna information vara? D.v.s. viktigaste informationen som hade behövts. 

5.1.9.1 Resultat 

R1 valde att tolka frågan som att man enbart reducerar det till en och då tog denne upp fallet om 

vetenskapen ifall lägenheter är brandtekniskt avskilda i 60 minuter till varandra respektive 30 minuter 

mot trapphus. Finns det även brännbara material i avskiljande konstruktioner anser R1 att det också är 

vitalt. 

R2 nämnde till- och ombyggnationer, exempelvis två lägenheter som har slagits ihop till en och ställen 

där det finns människor på där de ej förväntat sig. Fall med bostäder som det bor fler i än väntat, till 

exempel ensamkommande flyktingbarn som flyttat in i en villa på uppdrag av migrationsverket, det är 

ingenting du ser utifrån och utryckningen sker med för lite resurser. 

R3 har inga direkta exempel som skulle kunnat ändra på utgången, men nämner brand i vindar på höghus 

där de med vetskapen att det är ett betongbjälklag backar och låter vinden brinna av och därmed skona 

byggnaden från stora vattenskador.  

R4 var också med om en ombyggnation i en radhuslänga som hade dubbla tak, vilket gjorde att taket 

aldrig brann igenom utan det spriddes vertikalt istället, men kommer inte annars med några exempel på 

vad informationen brukar vara. 

R5 tycker att den viktigaste nyckelinformationen är var brandcellsgränserna finns och ännu viktigare, 

upprätthåller de kraven? 

5.1.9.2 Analys 

Samtliga respondenter tycker olika i frågan och detta beror på att det är en så pass öppen fråga som ställdes 

för att se ifall det var något mer specifikt återkommande, men även för att uppmärksamma att 

räddningsledare har svårigheter att få fram den nämnda informationen. Hade frågan ställts till fler 

räddningsledare hade bättre slutsatser på resultaten kunnat dras. 

Enligt bakgrundsmaterialet är de bra ifall räddningstjänsten har så mycket information som möjligt om 

fastigheten där följande information är relevant för räddningstjänsten vid en räddningsinsats: 

▪ byggnadens brandtekniska byggnadsklass 

▪ bärförmågan vid brand 

▪ material huset är byggt av 

▪ vad det i själva brandcellen finns för skydd mot spridning inom cellen i fråga 

▪ hur brandcellsindelningen är gjord och hur väl de skyddar för rökgaser samt värme sinsemellan 

▪ om det finns en risk för brandspridning mellan byggnader 

▪ utrymningsstrategi och ifall byggnaden är försedd med sprinklers eller andra släckanordningar  

▪ brandtekniska anordningar  

Denna information är väsentlig men samtidigt kan det bli för mycket information om det inte presenteras 

på rätt sätt. Informationen bör presenteras på sådant sätt att det blir enkelt för mottagaren att ta till sig 

informationen. 

R1 vill helst ha information om lägenheter är brandtekniskt avskilda samt under hur många minuter och här 

finns det ju brandtekniska krav som ställs idag. Observera att när det talas om tider är det tider enligt 

provningsmetod. För bostäder ska det vara 60 minuter men eftersom att äldre byggnader som har andra 

krav borde tilläggsinformation finnas om hur många minuter lägenheterna är brandtekniskt avskilda. Att 

lägenheter är brandtekniskt avskilda i 60 minuter till varandra respektive 30 minuter mot trapphus är viktig 

information då räddningstjänsten kan veta att ingen fara finns för spridning under en viss tid om man vet 

var brandcell eller brandvägg finns placerade. I radhus är varje bostad en brandcell och ska klara minst 60 

minuter, bärigheten ska vara minst 60 minuter, förutsatt att fastigheten byggd på ett korrekt sätt. I villor 
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gäller kravet med bärighet 15 minuter vilket är hälften av tiden för radhus och flerbostadshus där minst 60 

min gäller. Genom att ha denna typ av information kan man veta på ett ungefär hur länge branden kommer 

hålla sig inom ett område och detta kan underlätta oerhört vid en räddningsinsats.  

I fallet med två lägenheter som hade slagits ihop hade en ritning kunnat ge denna information men endast 

ifall den vart uppdaterad. Eftersom att en äldre ritning troligen hade visat att det är två separata lägenheter. 

När fler människor bor i ett och samma hus menar R2 på att det borde finnas något system som kan visa 

på att flera personer vistas där än normalt, vilket inte är helt omöjligt då det idag går att slå upp vilka som 

är folkbokförda på en specifik adress. Men samtidigt behöver det inte betyda att personer som är 

folkbokförda på adressen verkligen bor där utan kan bo på en annan ort. 

R3 nämner brand i vindar på höghus där de med vetskapen att det är ett betongbjälklag backar samt låter 

vinden brinna av och därmed skona byggnaden från stora vattenskador. Detta sker eftersom att R3 har 

kunskap om byggnaderna som finns i området och kan med hjälp av arkitekturen samt erfarenheter veta 

vad byggnaden består av, vad som behöver göras. Oftast finns en problematik med att brandspridning i 

vind hos radhus som ibland leder till att stora delar av radhuslängan förstörs och det kan vara bra för 

räddningstjänsten att veta ifall radhusen i området har brandavskiljning på vind eller om vinden är nästan 

helt genomgående samt vilket material som vinden består av. Antingen kan detta ske genom att ha ritningar 

på plats eller att informationen på något sätt förs fram vid insatsen. Även Boverket har publicerat en rapport 

som tar upp problematiken i vanliga bostadsfastigheter där spridning bland annat kan ske mellan olika 

våningar samt på vind. I rapporten har det konstaterats genom två olika fall att det är konstruktionerna i de 

båda fallen som har varit orsaken till att flertal lägenheter blivit förstörda. Genom att räddningstjänsten i 

dessa fall hade haft ritningar eller annan information som kunde påpeka att det var en risk i konstruktionen 

hade kanske inte lägenheterna hade blivit förstörda. Detta kan betyda att om kunskap samt mer information 

finns på plats kan räddningstjänsten ha mer vetskap om själva objektet och begränsa omfattningen av 

branden på ett effektivare sätt. 

Att satsa på att ta fram ritningar till samtliga bostäder är som tidigare nämnt en väldigt tung uppgift, men 

att skicka ut tillsynsförättare för att undersöka befintliga brandväggars skick skulle kunna vara ett effektivare 

sätt, vilket är något som redan görs i en viss utsträckning. R5 hade intresse för brandväggar samt ifall de 

verkligen uppfyller sina krav, vilka kan sänkas då ledningar, rör eller kablar till exempel dras genom väggen 

och en bristfällig tätning görs. Det finns även fall då brandväggen borde förlängas, att dock kräva förlängning 

av en befintlig brandvägg utan att en ombyggnad i byggnaden görs är inte aktuellt, men att den är kortare 

än väntat kan vara värdefull information för räddningstjänsten under en insats. 
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5.1.10 Fråga 8 

Vad är den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet under en 

räddningsinsats? 

5.1.10.1 Resultat 

R1 säger att den vanligaste problematiken är vem som äger fastigheten och vem som har nycklar. 

R2 anser att det är att det inte finns någon information. Det kommer också upp igen om problem med 

egna initiativ på att förändra boende som gör att bilden räddningstjänsten får inte stämmer när insatsen 

väl inleds och en sådan sak som människor på udda platser kan skapa stora problem.  

R3 tycker att de generellt sett har bra koll på de fastigheterna denne åker på och ser därmed inte någon 

problematik. 

R4 tar upp problematiken med vad som finns på andra sidan väggen och på taket. Är det betonghus eller 

trähus bakom och vad är det isolerat med? Cellplast? Var går brandcellsgränserna om det finns några? 

R4 nämner även vindar, hur stora är de, är den inredd och finns det kattvindar? R5 är inne på samma 

område och vill veta hur konstruktionen är gjord. 

5.1.10.2 Analys 

De samtliga respondenterna tar upp att mer information behövs vid insatser och vi kan då återkoppla detta 

till bakgrundsmaterialet med att när räddningstjänsten kommer ut på plats vid en brand i bostad kan det 

vara viktigt att veta bland annat byggnadens brandtekniska byggnadsklass, bärförmåga och vilket material 

huset är byggt. Det finns även mer information som är bra att få tillgång till vilket finns beskrivet i kapitlet 

”Läsa hus” i bakgrundsmaterialet. Ju mer information som finns på plats desto större helhets bild kan 

respondenterna få vid en räddningsinsats, men för mycket information kan även leda till att informationen 

bli opraktisk vilket nämns i tidigare analyser. 

Det nämns även att arkitekturen kan ge ledtrådar om fastigheten, både hur det ser ut på insidan och vilka 

krav som funnits vid byggåret. Denna information finns tyvärr inte tillgänglig idag när räddningstjänsten 

åker ut till olika objekt vid insatser. R1 anger exempelvis att de ibland inte vet vem som äger fastigheten eller 

vem som har tillgång till nycklar och R2 anser att nästan ingen information finns, vilket kan tyda på att 

information kring de flesta bostadsfastigheterna är knapphändiga. R3 påstod sig ha god koll på fastigheterna 

i sitt område och därigenom har R3 informationen som behövdes vid sina insatser. Varför R3 har koll på 

sina fastigheter är för att de flesta fastigheter är byggda under samma årtal samt har samma typ av material 

och byggnadssätt i dennes område. 

R4 och R5 efterfrågar mer information men verkar vara inne på mer specifik information om fastigheterna, 

för att få fram denna information till mottagaren är troligtvis ritningar med kompletterande text det mest 

ideala eftersom att en del information inte är lätt att beskriva med ord samt att en del information är lättare 

att rita ut, tex brandcellsgränser. I texten bör byggnadsinformation, verksamhetsinformation, kontakt-

information samt insatsinformation även finnas med som ett komplement utöver ritningar och information 

om fastigheten.  
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5.2 Diskussion av intervjuresultat 

Respondenterna har uttryckt flertal åsikter på respektive intervjufråga, flertalet av svaren som har dykt upp 

har varit intressanta och med hjälp av den variation samt de samband som har uppkommit har vi kunnat 

analysera svaren på ett kvalitativt sätt. En felkälla har varit att enstaka respondenter kan ha tolkat en del 

frågor på olika sätt. Detta är något som vi skulle kunna skött annorlunda, där vi borde ha varit tydligare med 

frågorna och kanske helt enkelt kommit upp med exempel på svar. Öppna frågor har resulterat i att 

respondenterna har uttalat sig fritt. Vissa av frågorna som ställts kan dock ses som mer eller mindre ledande, 

dessa borde ha omformulerats för ett mer opåverkat resultat. Vi hade kunnat visa upp färdiga exempel på 

hur det kan se ut med exempelritningar som har tillhörande text, osv, men att komma med ledande frågor 

skulle kunna påverka resultatet. Att komma fram med exempel ritningar med tillhörande text hade kunnat 

tydliggöra hur det hade kunnat se ut och fler förlag på förbättringar eller andra idéer hade kommit fram i 

svaren. Enligt den litteratur vi läst om psykologiska faktorer kring intervjuer nämns det att vinklade frågor 

ger vinklade svar och att svaren ska vara tydliga för att inte missuppfattas.  

Vi försäkrade respondenterna att de var anonyma och för att få friare svar utan någon eftertanke eller rädsla 

för att säga något som kan skada dem. Respondenten skulle helt enkelt inte vara rädd att framstå som 

okunnig. Intervjuerna vart helt enkelt ett verktyg för att samla in information från de personer som arbetar 

ute i verkligheten. En del intervjuer gjordes hos respondenterna på deras arbetsplats, vilket upplevdes som 

mer öppna konversationer samt att intervjuerna blev mer avslappnade i jämförelse med telefonintervjuerna. 

Det är värt att tillägga att bara för att en av respondenterna är ensam om att diskutera en idé betyder det 

inte att denne är den enda som är inne på samma sak. Vissa av frågorna är helt enkelt för breda för att 

samma svar och lösningsförslag ska tas upp av samtliga respondenter. De olika respondenterna har även 

olika förutsättningar och behov, vilket kan bero på deras arbetsområden, teknisk kunnighet samt egna 

visioner. 

De osäkerheter som har uppkommit i arbetet är att ett litet antal respondenter har intervjuats, vilket inte ger 

en stor helhetsbild, men med den variation av svar vi har fått och den analys som genomförts kan vi se att 

det har varit tillräckligt för arbetet. En stor bidragande faktor är den typ av intervjumetodik vi har använt, 

intervjumetodiken har inverkat positivt och gett ett bra resultat för intervjuerna.  

I intervjuerna som har genomförts har respondenterna utryckt olika åsikter gällande de frågor som har 

ställts, men samtliga respondenter är överens om att i dagsläget så finns det tillgång till någon typ av 

information för räddningstjänsterna men att denna information skiljer sig åt för varje räddningstjänst. 

Samtliga räddningstjänster använder sig av framkörningskort idag men hur informationsunderlaget ska 

förbättras skiljer sig åt för de respektive respondenterna. En del respondenter har uttryckt att ibland är 

okulär besiktning av en bostadsfastighet det enda hjälpmedlet som finns för att få information vid en 

räddningsinsats. Men respondenterna uttrycker att okulärbesiktning av bostadsfastigheter kan leda till att en 

felaktig bild fås vid en räddningsinsats. Detta beror på att byggnaderna som finns renoveras och ändras 

genom åren. Därför kan fasaden på fastigheten ändras och inte se ut som vid byggnadsåret.  

Respondenterna anser att mer information behövs vid räddningsinsatser för bostadsfastigheter och att 

objektsinformationen ska vara smidig samt fås fram automatiskt. Att ha en extern person som ser över och 

framför informationen är krångligt och resurskrävande. Ett förslag är att få riktlinjer från MSB, vilket skulle 

medföra att insatsstödet ser liknande ut för hela landet. Informationen kan tas fram av objektsägarna men 

kan vara krångligt på grund av bristande kunskap, men med tydliga mallar förenklas detta. Implementeringen 

kan genomföras genom att i BBR ha med som krav att objektsägarna för in information om bostads-

fastigheten. Detta för att informationen hela tiden ska hålla sig uppdaterad vid ombyggnationer samtidigt 

som att information kommer in vid nybyggnationer. 

För att enkelt kunna presentera informationen skulle en del information kunna presenteras i textform och 

en del genom ritningar som exempelvis brandcellsgränser eller liknande. Samtliga respondenter har uttryckt 

att ritningsunderlag skulle underlätta vid en räddningsinsats men att det måste ske på ett smidigt sätt och 

eftersom att tiden är en bristvara vid en insats, särskilt i det initiala skedet. För konstruktionsbränder och 
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vindsbränder är ritningar ett väldigt bra hjälpmedel för att kunna får mer information och identifiera bister 

i konstruktionen. 

För att ritningar ska vara användbart skulle ritningarna kunna presenteras på ett sådant sätt att de är operativt 

användbara. Det kan exempelvis vara problematiskt att ha en A3-ritning på en surfplatta, samtidigt som en 

dator inte är särskilt smidig operativt. Vidare borde presentationen av materialet undersökas vidare med 

olika tester i fält. Ritningar finns på respektive kommuns stadsbyggnadskontor, men eftersom det kan vara 

allt för många ritningar med för mycket informations påstår samtliga respondenter att det inte går att 

använda ritningarna direkt från stadsbyggnadskontoret, men att de i en omarbetad version hade varit 

användbara. Omarbetning av ritningar är resurskrävande samtidigt som att ritningarna blir inaktuella vid 

ombyggnationer eller en omfattande renovering, något som börs ta i beaktning när beslut kring detta tas. 

En djupare undersökning borde genomföras och om hur informationen ska presenteras samt bearbetas för 

räddningstjänsten. Detta eftersom olika mottagare vill ha information presenterade på olika sätt. Att hitta 

ett system samt ett sätt att presentera information som passar samtliga i räddningstjänsten kan vara en 

utmaning. Risken finns att informationen som finns inte används om den är för komplicerad. 
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6 Slutsats 
Slutsatserna som presenteras är något som inte har framkommit tydligt i tidigare rapporter, utan 

slutsatserna kan anses som ny kunskap som har tillkommit utifrån intervjuer och litteratur. 

Insatsstöd för bostäder är idag knapphändig och den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning 

av en befintlig bostadsfastighet under en räddningsinsats är att information som efterfrågas inte går att få 

tag på även om informationen finns. I dagsläget är den otillgänglig på grund av formatet och processen som 

krävs för att få fram informationen. 

För frågeställningen, vad är den vanligaste problematiken vid informationshämtning av en befintlig 

bostadsfastighet under en räddningsinsats uttrycker respondenterna att mer information behövs om de 

objekt räddningstjänsten åker ut till. Insatskort/framkörningskort är det bästa stöd som finns idag hos en 

del räddningstjänster, men det är inte tillräckligt för att ge information om en bostadsfastighet, utan de ger 

en överblick över ett specifikt område. Samtliga respondenter vill se en utveckling och en förändring av 

insatsstödet som finns i dagsläget.  

För frågeställningen, skulle ritningar kunna underlätta en räddningsinsats för bostadsfastigheter så menar 

respondenterna på att ritningar kan underlätta en räddningsinsats för bostadsfastigheter på grund av den 

omfattning av information som finns på ritningarna. De flesta ritningar finns idag hos 

Stadsbyggnadskontoret, men enligt respondenterna innehåller ritningarna för mycket information. För att 

effektivt kunna användas ute vid en räddningsinsats behöver ritningarna bearbetas så att endast väsentlig 

information förekommer. 

Enligt frågeställningen, kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig 

bild av konstruktionen? så uttryckte samtliga respondenter att en okulär besiktning av en bostadsfastighet 

kan ge en felaktig bild av konstruktionen, detta beror på att staden konstant förändras med renoveringar 

och ombyggnationer. En del av respondenterna menade att en okulär besiktning fortfarande kan vara till 

hjälp, ge en del ledtrådar och ibland är det de enda verktyget de har. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att insatsstödet behöver förbättras och med hjälp av den 

information om bostadsfastigheter som finns tillgängligt i dagsläget. Vårt förslag är att kombinera ritningar 

med information i textformat och på så sätt som en respondent påpekade, borde det genomföras av 

objektsägarna. Genom att föra in information med hjälp av tydliga mallar blir informationen tydlig och 

enkel. Om informationen kommer in samtidigt som bygglovsansökan, kan informationen samtidigt hålla 

sig uppdaterad
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7 Förslag på vidare forskning 
För vidare studier inom området hade det varit intressant att se hur information kan bearbetas och 

presenteras vid en räddningsinsatsinsats gällande bostadsfastigheter samt om MSB behöver ta en ledande 

roll i arbetet istället för fortsatt lokal undersökning i respektive räddningsförbund. Presentationen bör 

undersökas på ett sådant sätt att resultatet blir lättolkat och användbart för mottagaren, för att underlätta en 

insats för räddningstjänsten. 

För att verifiera detta arbete och även erhålla ett mer rikstäckande resultat föreslås en undersökning, vilken 

inte begränsas av detta arbetes ramar, exempelvis geografiskt område och åsikter från de som läser in 

informationen och även deras mottagare. 



Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                               Källförteckning 

 

33 
 

8 Källförteckning 

8.1 Tryckta källor 

BBR 21. Boverkets Författningssamling. BFS 2014:3. (2014). Föreskrifter och allmänna råd. Karlskrona: 

Boverket.  

Björk, C., Kallstenius, P., & Reppen, L. (1992). Så byggdes husen 1880 - 1980. Stockholm: Stockholms 

stadsbyggnadskontor och Statens råd för byggforskning. 

Björk, C., Nordling, L., & Reppen, L. (2015). Så byggdes villan: svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. 

Stockholm: Svensk Byggtjänst. 

Bönström, D., & Malmqvist, C. (2010). Brister i befintliga radhus leder till onödiga miljonbränder. Bygg & 

Teknik, Nr 6, 32-34. 

Fredholm, L., & Göransson, A.-L. (2006). Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. 

Huskvarna: Räddningsverket. 

Harrie, L. (2013). Geografisk informationsbehandling - Teori, Metoder och Tillämpningar. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Holmstedt, G., Johansson, N., Särdqvist, S., Vylund, L., Ingason, H., Lindström, J., Nystrand, B. (2015). 

Storskadeproblematik – Brand i byggnad. Stockholm: DanagårdLiTHO. 

Isoleringsfirmornas förening. (2015). Teknisk isolering: IF:s kompendium om teknisk isolering: energi, 

miljö, hälsa, säkerhet och ekonomi 2015. Stockholm: Isoleringsfirmornas förening. 

Johansson, N. (2015). Fallstudie av konstruktionsbränder. Lund: Lunds University. 

Landskrona Stad. (2015). Handlingsprogram för skydd mot olyckor, tillika handlingsprogram för 

räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Landskrona: Landskrona stad. 

LSO 2003:778. Lagen om skydd mot olyckor. 

MSB. (2011). Brandsäkerhet i flerbostadshus. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

MSB. (2015a). I skälig omfattning: Ett urval av överklagade tillsynsärenden om. Karlstad: Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

MSB. (2015b). Insatsplanering - Åttastegsmodellen. Stockholm: Advant Produktionsbyrå. 

Patel, R., & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

PBL 2010:900. Plan- och bygglag. 

RSYD. (2016b). Månsson, Håkan; Inre & yttre befäl, Räddningstjänsten syd.  

Mailkontakt den, 2016-22-10.  

 

Räddningstjänsten syd. (2016). Handledning för insatsplanering. Skåne: Räddningstjänsten Syd. 

Rättviks kommun. (2012). Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, Plan för extraordinära 

händelser. Rättvik: Rättviks kommun. 

Sporrong, A. (2007). Riktlinjer för brand- och utrymningslarm i Borgholms kommuns byggnader. Öland: 

Räddningstjänsten Öland. 



Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                               Källförteckning 

 

34 
 

SRVFS 2003:10. (2004). Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, Statens räddningsverks 

författningssamling. 

Statens räddningsverk. (2004). Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 

brandskyddsarbete. Stockholm: Statens räddningsverk. 

Storstockholms brandförsvar. (2015). Verksamhetsplan och budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018, 

Diarienr. 201-1243/2015. Stockholm: Storstockholms brandförsvar. 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. (2012). Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. Södra 

Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

SÖRF. (2016). Andersson, Martin; Operativ chef, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Mailkontakt 

den. 2016-10-18   

Uneram, C. (2015). Skydd mot brand före, under och efter räddningsinsats. Stockholm: MSB. 

  



Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                               Källförteckning 

 

35 
 

8.2 Elektroniska källor 

Boverket. (2003). Boverket informerar om brandspridning via vindar. 

http://www.boverket.se/contentassets/149976a7b92d457e917f5ee84d85a0b3/2003_6.pdf   

Hämtad: [2016-11-20] 

 

Helsingborgs stad - Larm. 
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/vid-olyckor-och-kris/larm/  

Hämtad: [2016-12-17] 

 

Jonsson, H. (2016). Praktisk intervjuteknik. Luleå tekniska universitet 

http://www.sm.luth.se/csee/courses/d0015e/media/pagaende/Intervjuteknik.pdf  

Hämtad: [2016-09-16] 

Larsson, P. (2014). Tjugofyra7: 65 lägenheter i ruiner efter spisbrand. 

http://www.tjugofyra7.se/arkivet/Avdelningar/Nyheter/65-lagenheter-i-ruiner-efter-spisbrand  

Hämtad: [2016-12-10] 

 

Lundberg, A. (2016). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Skriftlig redogörelse för 

brandskyddet. 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/Skriftlig-

redogorelse-/ Hämtad: [2016-10-28] 

 

MSB. (2015c). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Utbildningsutskottet. 

http://kfsk.se/samhallsbyggnad/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/Utbildningsutskottet-2015-10-

16.pdf Hämtad: [2016-11-28] 

 

MSB. (2016a). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Räddningsledare A. 

https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-

R%C3%A4ddningsledareA.pdf Hämtad: [2016-10-28] 

MSB. (2016b). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Räddningsledning B. 

https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-

R%C3%A4ddningsledningB.pdf Hämtad: [2016-10-28] 

MSB. (2016c). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 

brandingenjörsstudenter. https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Brandingenjor---

pabyggnad/ Hämtad: [2017-04-01] 

RSYD. (2016a). Räddningstjänsten syd: Insatsplanering. http://www.rsyd.se/foretag/insatsplanering/#  

Hämtad: [2016-10-18] 

 

Stadsbyggnadskontoret. (2015). Stockholm stad: Stadsbyggnadskontoret. 

http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Kontakta-oss/?term=216509  

Hämtad: [2016-10-30] 

 

SP. (2016a). Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Brandtekniska klasser. 

http://www.sp.se/sv/index/services/fire_classes/Sidor/default.aspx  

Hämtad: [2016-11-26] 

 

SP. (2016b). Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Fuktsäkrabyggnader, olika typer av fasadbeklädnad. 

http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/vaggar/utfackning/fukttekn/fasadbekl/Sidor/default.aspx 

Hämtad: [2016-09-20] 

http://www.boverket.se/contentassets/149976a7b92d457e917f5ee84d85a0b3/2003_6.pdf
http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/vid-olyckor-och-kris/larm/
http://www.sm.luth.se/csee/courses/d0015e/media/pagaende/Intervjuteknik.pdf
http://www.tjugofyra7.se/arkivet/Avdelningar/Nyheter/65-lagenheter-i-ruiner-efter-spisbrand
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/Skriftlig-redogorelse-/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/Skriftlig-redogorelse-/
http://kfsk.se/samhallsbyggnad/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/Utbildningsutskottet-2015-10-16.pdf
http://kfsk.se/samhallsbyggnad/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/Utbildningsutskottet-2015-10-16.pdf
https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-R%C3%A4ddningsledareA.pdf
https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-R%C3%A4ddningsledareA.pdf
https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-R%C3%A4ddningsledningB.pdf
https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Kursplaner/Produktblad/Prodblad-R%C3%A4ddningsledningB.pdf
http://www.rsyd.se/foretag/insatsplanering/
http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Kontakta-oss/?term=216509
http://www.sp.se/sv/index/services/fire_classes/Sidor/default.aspx
http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/vaggar/utfackning/fukttekn/fasadbekl/Sidor/default.aspx


Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                                             Bilagor 

 

i 
 

9 Bilagor 

9.1 Intervjuer – Bilaga A 

Intervjuplanen som användes och själva intervjuerna finns dokumenterade nedan. 

9.1.1 Intervjuplan 

För att strukturera upp intervjun används en intervjuplan 

Intervjuplanens mål enligt Jonsson är att kunna besvara följande frågor: 

1. Vem är intervjuaren och vem är respondenten? 

▪ Frågan bör besvara all grundfakta, som kontaktinformation, titel, företag/organisation, 

med mera. 

 

2. Relation mellan intervjudeltagare? 

▪ Då en relation emellan intervjuare och respondent kan påverka intervjun bör detta 

dokumenteras för att sedan diskutera ifall detta gjorde någon skillnad på resultatet. 

▪ Exempel på relationer är chef och anställd, lärare och student, kollegor och klasskamrater. 

 

3. Var tar intervjun plats? 

▪ Det är viktigt att intervjun kan genomföras i en lugn miljö utan avbrott eller störmoment 

som solsken i ögonen, hissljud eller för varm eller för kall temperatur. 

▪ Undvika ”vi och dem”-situationer 

 

4. Vilken tid ska intervjun hållas? 

▪ När detta bestäms bör det övervägas ifall alla kan komma i tid och att intervjun kan 

genomföras utan att den behöver stressas igenom. 

 

5. Vad är intervjuns syfte? 

▪ Anledningen till varför intervjun genomförs. 

 

6. Hur ska intervjun läggas upp? 

▪ Bestäm ämnen och bestäm sedan frågor inom varje ämne och eventuella följdfrågor 

▪ Kom fram till frågornas turordning 

▪ Intervjun kommer att läggas upp enligt trattmodellen, vilken kommer att beskrivas vid 

uppläggningen. 

 

7. Vad finns det för fakta att utgå från? 

▪ Att ha bakgrundsfakta att utgå ifrån gör intervjuaren mer påläst, vilket gör att mer relevanta 

frågor kan ställas samt att intervjuaren får en helt annan förståelse i ämnet för att sedan 

kunna vidarekommunicera detta när materialet ska publiceras. 

 

8. Hur dokumenteras intervjun? 

▪ Generellt sett rekommenderas det att anteckna under själva intervjun. Efter intervjun, ju 

förr desto bättre, går intervjuaren igenom materialet igen och skriver ned sådant som 

missats eller saker som denne vill anteckna eller kommentera för att hjälpa sig själv under 

det fortsatta arbetet. 

▪ Ifall intervjuaren antecknar under själva intervjun är det möjligt att respondenten påverkas 

av detta. 

▪ Inspelning av intervjun leder till mer efterarbete, eftersom det blir nödvändigt att lyssna 

igenom intervjun för att anteckna det väsentliga alternativt skriva ned intervjun ordagrant. 
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Inspelning av intervjun kan dock leda till ökad nervositet, för både intervjuare och 

respondent. Gör det klart redan i kontakt fasen att intervjun kommer att spelas in. 

 

9. Hur behandlas etiska frågor? 

▪ Är anonymitet för respondenten möjlig? 

▪ Hur behandlas känsliga uppgifter? 

▪ Delas frågorna ut på förhand? 

▪ Får respondenten ersättning? (Generellt inte, och särskilt inte om det kan ge inverkan på 

svaren) 

 

10. Vilka slutsatser och resultat förväntas? 

▪ Hur kommer resultatet av intervjun användas? 

 

11. Återkoppling till respondent? 

▪ Kommer respondenten att få återkoppling på intervjun genom att resultatet publiceras eller 

skickas till denne? 

(Jonsson, 2016) 
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9.1.2 Intervju med R1 

Transkribering av telefonintervju med R1, den 18/11 2016.  

RX = Respondent 

MA = Munzur Aygün 

DN = David Nilsson 

 

MA: Hej, jag tänkte bara meddela om att vi spelar in dig nu. 

R1: Ja, absolut. 

MA: Jag tänkte bara börja med att berätta att hela den här intervjun är anonym och att det är vår första 

intervju vi någonsin gör. 

R1: Har vi David med oss också på linjen här? 

DN: Jag sitter bredvid här också, precis,så jag kommer anteckna lite under tiden och ställa någon fråga 

emellanåt också. 

MA: Jag tänkte bara kolla, hela exjobbet handlar om att underlätta insatser för räddningstjänsten och då 

med hjälp av ritningar eller annat underlag. Jag vet inte om vi har berättat om det här, men vi har en byggnad 

i Luleå där fasaden var av tegel och där stommaterialet var av trä, men att räddningstjänsten inte visste om 

att stommaterialet var av trä och därav brann hela byggnaden ner. Därför har vi tänkt att man kanske kan 

underlätta detta med att ha ritningar eller annat underlag som kanske kan tala om vad det är för typ av 

konstruktionsmaterial. 

R1: Ja, jag kan lite snabbt kanske presentera mig själv, så ni vet vem ni har att göra med. Jag heter [förnamn, 

efternamn] och är yttre befäl på [räddningstjänst] och jag är tillika brandingenjör och har jobbat i [under 10 

år] nu med operativ tjänst och då är det ledning nivå II och III, så man kan egentligen säga att när det är II-

stationlarm eller större händelser och jag åker både i [stad] och i [stad]. Jag har varit på precis en sån händelse 

själv där man har ett fasadmaterial i tegel och sen så har man en äldre byggnad inuti huset med ett 

stommaterial i trä. Så jag känner till, jag förstår problematiken. Men vi identifierade att det var så att det var 

ett gammalt hus som var inklätt i ett nytt hus.  

MA: Så då har vi några frågor vi tänkt ställa dig, det är 8 frågor totalt sett. Första frågan är hur det ser ut 

idag med informationsunderlag för räddningstjänster gällande bostadsfastigheter. 

R1: Vi har framkörningskort och på de kartorna finns det ungefär samma information som det finns med 

på en Enirokarta. Så det finns husnummer, vägarna som leder fram och hur husen står inne på området. Så 

samma sak som om du bara söker på en adress på Eniro, ungefär samma information. Och sen om det finns 

bommar och räddningsvägar också, det finns ju inte på Eniro. Men bommar, räddningsvägar, husnummer 

och vart husen ligger, det är den information vi har tillgång till i dagsläget. 

MA: Ni har ingen annan typ av information? 

R1: Nej, ingenting annat. 

MA: Har du något förslag på hur man kan förbättra denna informationen?  

R1: I så fall skulle det ju va någon form av GIS-koppling. Det finns ju förberett i bilarna att man kan knyta 

dokument till en adress. Så om man kommer fram till adressen kan man trycka på en knapp och så kan det 

ligga en pdf-fil där med till exempel ritningar på huset. I bilen finns det en mer avancerad GPS än som sitter 

i en personbil så vi har ett GPS-system som heter Preform it. Och där är ett GPS-system som är i 

Windowsmiljlö och därför kan man alltså i GPS:en koppla till pdf-dokument. 

DN: Perform it sa du? 

R1: Preform it, P R E form it och det är SAAB Technologies som har utvecklat det.  
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MA: Så du menar helt enkelt kort och gott att man har en karta, du ser vart du är på kartan och så kan du 

klicka på den byggnaden du vill och få fram ritningar och annat i pdf? 

R1: Ja, jag kan gå ned till bilen och titta. Vi har inga dokument där, så jag har inte varit inne, men jag kan gå 

ned och se hur det ser ut. 

[R1 går ned till bilen och tittar i bilen] 

R1: Men du, så här är det, att vi kan byta kartlager, så vi skulle kunna ha ett kartlager där det står att det 

finns information på den här byggnaden. Men sen så är det inte en direktkoppling till dokumenten, utan 

dokumenten kommer behöva ligga i ett separat system på det datorprogram vi har. Så vi kan ha en karta där 

vi skriver ut att här finns det information, men vi måste gå in i en separat mapp för att hämta informationen 

på Preform it. Och vi har nyaste versionen av Preform it. 

MA: Så man kan genomföra det där genom att ha en separat filmapp, men det finns inte i dagsläget helt 

enkelt? 

R1: Nej precis. Men du jag kan visa, om du har videotelefon, har ni det? 

[Fick inte det att funka med videotelefon] 

R1: Men det är ingenting konstigt, det finns kartlager i GIS och så finns det en filmapp som man kan öppna, 

men då måste man välja filen själv och det är egentligen lite samma som vi har redan idag med de här 

framkörningskorten med adresser och sånt. De ligger också i ett vanligt mappsystem på adresser, så det är 

ingen smart teknologi utan man får själv gå in och hämta informationen. Drömmen vore om ni ska göra ett 

exjobb så får ni se lite framåt till system som inte finns idag. Drömmen vore ju att man redan när adressen 

kommer ut så får man information om att det finns objektsinformation och sen så behöver man bara trycka 

på en knapp så kommer objektsinformationen upp.  

MA: Men det var något i den stilen vi tänkt också, att man slår in adressen och så får man upp allting om 

den adressen. 

R1: Stadsbyggnadskontoret har ju ett sånt GIS-system, så stadsbyggnadskontoret i [stad], där kan de trycka 

på en fastighet och då får de upp alla dokument som är kopplade till den fastigheten och då ligger alla 

inskannade ritningar där. 

MA: Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats och vilken information skulle kunna finnas på dessa 

ritningar, det har du ju svarat på delvis. 

R1: Ah, jag kan svara på frågan. Ja absolut, visst kan ritningar förbättra en räddningsinsats och särskilt när 

det är nivå II- och nivå III-larm så som jag åker på. Då kommer du med ett separat ledningsfordon och sen 

så kan du ta ut en stabsbuss på platsen och däri finns det ju i både vårt ledningsfordon, där jag var nere och 

tittade nu, och stabsbussen så finns det ju datorer som man kan titta på ritningsmaterial, så att man kan 

zooma och så där. Ofta har styrkeledarna sådana här mini-Ipads, men de är ju för små för att titta på en 

ritning som är i A0. Då måste man nästan ha en större skärm och mus så att man kan zooma och så. Men 

visst skulle det kunna underlätta och ritningarna då, första och enklaste nivån är att man har 

bygglovsritningarna och sen nästa nivå är att man har förenklade ritningar. Ofta har man tre minuter på sig 

kanske att titta på ett insatsstöd, tar det längre tid än så, då tappar man olyckan. Så det måste vara väldigt 

förenklat, byggnadsår, konstruktionsmaterial, var finns brandscellsgränser, det är i stort sett den 

informationen man kan plocka fram. 

MA: Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret ge mer information om ett objekt eller kan det va för mycket 

samlad information för att smidigt kunna göra en bedömning på plats. 

R1: Man brukar prata om i sådana här stresshantering att det finns någonting som heter span-of-control, 

har ni hört talas om det? [Nej] Man brukar säga att någonstans mellan tre och fem informationer kan man 

hantera samtidigt, så en är telefonen, en är ju radion, sen är det ju köra bilen och så där och sen så är det 

rådgivning. Därför så behövs det att det måste vara väldigt lite information som presenteras ytterligare för 
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annars kan man bli informationsstressad om det börjar komma upp ventilationsritningar och sådana saker 

så är det större chans att man fastnar i beslutsunderlaget än att faktiskt plocka ut information ur 

beslutsunderlaget. Så svaret på frågan är ja, det kan finnas för mycket information. Det kommer behöva 

vara väldigt enkel information som man ska presentera operativt. 

DN: Känns det rimligt över huvud taget att sådana här förenklade ritningar skulle tas fram till varenda 

fastighet och hur skulle det funka i verkligheten? 

R1: Det beror på hur lång sikt man vill se på. Man skulle kunna tänka sig att i brandskyddsdokumentationen, 

att man ska ta fram förenklade ritningar till räddningstjänsten, att förbereda ett insatsstöd redan i 

brandskyddsdokumentationen. Det kommer inte få effekt förrän om 20 år, så det är ju en tanke. Det 

kommer inte vara möjligt för små räddningstjänster att sitta och göra  konstruktionsritningar i efterhand på 

vartenda hus i kommunen. Rimlighetsbedömningen blir att om det är något man kan lägga in i 

brandskyddsdokumentationen, då är det rimligt. Om det blir något som åligger räddningstjänsten så är det 

orimligt. Vi har fullt upp med att bara göra framkörningskort med bara husnummer. Vi är jättelångt komna 

i landet som har framkörningskort så jag tror inte att det finns någon som har börjat göra husritningar än 

och det är nog inget bra sätt att arbete heller. 

MA: Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen? 

R1: Ja visst kan den göra det. Det exemplet jag var ute på var på [här nämns en pizzeria och var den ligger]. 

Där har de en total fasadrenovering från 80-talet och på insidan i huset var den en från 40-talet. Det betyder 

att det såg ut som det var betongbjälklag utvändigt men när vi gjorde insatsen så tog jag mig in i huset och 

tog jag mig upp på våning två och så såg jag att det låg vad som kallas för undergolv, det är sådana här som 

folk brukar slipa och lacka när man ska ha lägenhetsvisningar och när man har undergolv i trä, då är de 

givetvis spikade i ett träbjälklag, så då vet man att då kommer det att finnas en träkonstruktion i huset. I och 

med att jag varit inne i många hus och renoverat och sett många golv så kunde jag bara ropa ut direkt och 

säga att: pass på mina vänner, för nu har vi ett träbjälklag ovanpå det vi tror är taket. Så det såg ut som ett 

betongtak när man tittade från våning ett och uppåt och tittade man från våning två och nedåt så såg man 

att det fanns en äldre byggnadskonstruktion också. 

DN: Vad har du för bakgrund när det kommer till att renovera byggnader? 

R1: Jag har bara i egen personlig regi renoverat tre stycken sekelskiftshus eller lägenheter, så jag har sågat 

upp ett par sådana där golv och därför känner jag igen hur undergolv ser ut, vad ett undergolv är för 

någonting. Men det hade mycket väl kunnat vara möjligt för någon annan att kliva in där utan att förstå att 

det fanns träbjälklag i konstruktionen. Det var bara det att jag kände igen typen av bräder som användes. 

MA: Vad vore de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats? 

R1: Ideala förutsättningarna skulle vara att få reda på byggnadsåret på huset, om det har skett en omfattande 

renovering som omfattar stomme och ventilation, brandcellsgränser, konstruktionsmaterial. Det tror jag, 

om man får med de fyra grejerna, då ska man med hjälp av erfarenhet kunna plocka ut all information man 

behöver. I Skåne är det så, för vi har ingen trähusbebyggelse här, vi har bara stenhus, bebyggelse från 1850 

fram till nu så har vi bara stenhus. Så det är den informationen vi behöver i Skåne.  

DN: Är det någonting man skulle kunna begära av fastighetsägare [att få ut denna information alltså]? 

R1: Nej, bygglagstiftningen är inte retroaktiv, utan när de har fått sitt bygglov, då har de fått ett godkännande 

från kommunen, alltså det är ett ömsesidigt kontrakt mellan stadsbyggnadskontor och byggnadsherre, så att 

vi kan inte göra en förändring och sen kräva någonting av de på grund av förändringen. Så BBR är inte 

retroaktiv. LSO är ju retroaktiv, men det är ingenting vi kan begära från fastighetsägarna. Vi kan ju göra en 

tillsyn där och be att få tillgång till papperna och kräva att de ska samarbeta med oss, men att generellt skicka 

ut till alla fastighetsägare, det är inte okej. 

DN: Det är väl bara en liten dröm? 
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R1: Ja precis, det är möjligt att man skulle kunna göra något tillägg i skriftlig redogörelse men vi arbetar 

väldigt lite med skriftlig redogörelse, utan vi arbetar med fastighetstillsyn eller bostadstillsyn istället på de 

ställen där vi upplever att det finns problem.  

MA: Räcker det att ha tilläggsinformation i textform om konstruktion och bärande väggar och annan 

relevant information eller någon annan typ av info om vilka risker som finns? 

R1: Det är en jättebra fråga, jag ska fundera lite grann. Ja men det skulle räcka med att ha tilläggsinformation 

om det bara gäller byggnadsår och typ av material då kan man ha det i textform. Man kan ju inte förklara 

vart en brandcellsgräns går, det går ju inte att göra i textform. Det är helt omöjligt. Om säg att det är ett 

kvarter liksom, då måste man säga att det är mellan hus 17 och 19 i nordsydlig riktning, det blir liksom för 

komplicerat. Om det bara är byggnadsår, typ av konstruktion, då kan man ha text. Ska man börja beskriva 

saker, som åt vilket håll och riktningar ting går, då måste man ha ritningsmaterial också. 

MA: Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en insats som hade kunnat ändra 

utgången? Vad brukar den informationen vara eller vilken är den viktigaste informationen som hade 

behövts? 

R1: Om man bara ska reducera det till en. Är lägenheterna brandtekniskt avskilda i 60 minuter och 30 

minuter mot trapphus. Det är den informationen vi är på jakt efter hela tiden och sen så som en liten följd 

på det, finns det brännbara byggnadsmaterial i avskiljande konstruktioner. Det blir en liten bonus, men vet 

vi om det håller tätt i 60 minuter, det är prio ett, prio två är finns det brännbara material i avskiljande 

konstruktioner och det kan det ju finnas. Det kan va avskiljande väggar i ett radhus till exempel med 

spånskivor och då så kan man utrymma grannarna inom 60 minuter men sen så kan man ha en 

konstruktionsbrand på halsen i skede två istället. 

MA: Vad är den vanligaste problematiken vid informationshämtning av den befintliga bostadsfastigheten 

under en räddningsinsats? 

R1: Den vanligaste problematiken är att få reda på vem som äger fastigheten, hur man får fram nycklar för 

att inspektera vindsutrymmen och kunna ta sig in i trapphus utan att behöva bryta dörrar och så. Så den 

vanligaste problematiken är vem äger fastigheten och vem har nycklar.  
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9.1.3 Intervju med R2 

Transkribering av intervju med R2, den 22/11 2016.  

MA: Vilken utbildning har du? 

R2: Jag har jobbat i räddningstjänsten i [över 20 år]. [R2 beskriver identifierbar bakgrund]. Då fick man gå 

först ett år på stationen och sedan skickades man på 15-veckors brandman heltidsutbildning och den gamla 

7-veckors ambulans-sjukvårdsutbildning. Och sen blev jag styrkeledare [årtal runt 10 år sedan] och då gick 

jag Räddningsledare A och sen har jag även gått Räddningsledare B plus Tillsyn A har jag också gått. Så det 

är den formella utbildningen då.  

MA: Vi tänkte börja med frågorna då, hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i 

bostadsfastigheter? 

R2: Det vi har, det är mest för att komma dit. Har vi då områden med flerfamiljshusbostäder så har vi ritat 

in körvägarna i områdena. Det har vi tillgängligt både i pärm och på padda vid larm, så tar vi fram de så 

kallade framkörningskorten. Sen har vi även framkörningskort till objekt som inte har något automatiskt 

brandlarm kopplat till oss. Det är vissa förskolor till exempel, där har vi också plockat fram 

framkörningskort till dem då. Sen är det ju de som är automatlarmsobjekt, där är ju ett speciellt kort för vart 

ett av de, finns både i pappersform och digital form på paddan då så att man kan ta fram till varje larm.  

MA: Hur kan man förbättra det då med tanke till det? 

R2: Dels kan man göra så att när larmet tilldelas stationen, då kopplar man idag en talgrupp på radion, så 

när du kvitterar larmet så får du rätt kanal inställd meddetsamma. Då skulle man även kunna skicka ut rätt 

framkörningskort eller rätt automatiskt brandlarmskort till den enheten som har fått larmet. Det tycker jag 

hade kunnat vara bra om man hade kunnat göra det, digitalt då. Istället så får jag sitta och leta fram det på 

paddan eller i pappersform i pärmar i bilen då. Jag hade tyckt att hade man fått det direkt skickat till sig när 

du bara öppnar upp Dropboxen på paddan så har du rätt framkörningskort där. Det hade jag tyckt varit bra. 

MA: Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats och vilken information skulle kunna finnas på dessa 

ritningar? 

R2: Alltså ritningar har vi ju, men bara på de anläggningar där vi har automatiskt brandlarm, då har vi en 

orienteringsritning och de har ni säkert tittat på. De är inte särskilt lättförståeliga utan de kan va ganska svåra 

att hitta fram rätt adress på inuti objektet. Jag tror att man också skulle lyckas på digital väg faktiskt om man 

skulle få en vägbeskrivning utmärkt på digital väg. Du ska ta dig härifrån fram till den här detektorn på den 

här sektionen. Då ska du gå så här. Det tror jag att hade man haft ett program anpassat för iPad eller annat, 

läsplatta eller motsvarande, att när du öppnar upp den på objektet skulle du få en kommunikation mellan 

larmsändaren på objektet och paddan du hade med dig in. Där skulle du kunna få en bättre vägvisning för 

att ta dig till den detektorn och den sektionen som har löst ut. Det hade jag tyckt varit fantastiskt bra.  

MA: Om du kollar på vanliga bostadsfastigheter, skulle ritningar kunna underlätta där?  

R2: Du menar ritningar över lägenheter och så vidare? 

DN: Vad skulle den ideala informationen som du vill få ut av ritningar eller liknande vara när du väl kommer 

ut till en brand i bostad. 

R2: Inuti enfamiljshus eller lägenheter, där vet jag inte om jag är hjälpt av ritningar. Det är ju inte i en 

livräddande situation, det tror jag inte. Däremot ifall vi får en konstruktionsbrand och vi får branden in på 

kattvindar eller vi har de här inbyggda takskäggen, där sätter man ibland in en låda runt takskägget längs 

med hela kanten på taket till exempel. Om du får brandspridning dit, då kanske du behöver en ritning över 

den delen. Men jag har svårt att se det på en lägenhetsbrand eller så, för då är det mest att man kommer in 

genom ytterdörren och sen löser det andra sig. 

DN: Men det är inte alls aktuellt så länge det handlar om liv utan det handlar mer om att rädda fastigheter 

och så? 
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R2: Absolut! 

DN: Och om det i så fall skulle kunna vara en trästomme där ni tror att det är en betongstomme. Vi tänker 

på mer sådana fall där en sån information hade kunnat vara vital.  

R2: Ja, det hade det säkert kunnat va, men det blir nog svårt att få fram ritningar för varje bostad. Det ser 

jag som rätt så svårt, men visst, kan man få det i digital form hade väl varit jättebra.   

MA: Tänker också på vissa gamla byggnader. Man kan ju se ungefär vilket år de är byggda och vad de har 

för stommaterial, men ibland kan man vara osäker, för det sker ju mycket ombyggnationer och liknande. Så 

tänkte bara ifall det blir en vindsbrand, att man har det på ritning – ah det är trä här rakt igenom och det 

finns inga brandcellsgränser, utan det är helt genomgående. 

R2: Det skulle man kunna tänka sig i samband med att om man nu renoverar så ska det lämnas in handlingar 

för bygglov. Då skulle man i samband med det kunna ta del av ritningar och sen skulle vi i sin tur kunna 

tanka av stadsbyggnadskontoret i så fall. Ja, jag ser det som genomförbart men det blir ingen lätt uppgift.  

DN: Vi tänker ju framtid, vi tänker 20 år framåt. Vad är framtiden inom det här, var vill vi komma sen? 

R2: Då ser jag det som en klar fördel om man hade haft, framför allt här i [stad] med denna bebyggelse vi 

har nere i stadskärnan med de gamla gathusen från 1800-talets början. När vi befinner oss där, då försvinner 

alla normala regler när det gäller brandsläckning. Då är det så pass mycket annat vi måste ta del av. Men vi 

har ju sett när vi är ute och rör oss att vissa av de här kvarteren, de bygger man då om, man ändrar 

verksamhet, man delar in, delar av, tänker hyra ut, och så vidare. I samband med det är det ju 

bygglovsanmälan och då borde man kunna ta del av; hur hade ni tänkt er, hur ska det se ut när ni är klara? 

Och sen att vi kan ta del av det i så fall. Jag ser det som jättepositivt, men just nu väldigt svårt att arrangera. 

Men jag är helt och hållet med på vad ni menar. Definitivt.  

MA: Kan ritningar från stadskontoret ge mer information om ett objekt eller kan det vara för mycket samlad 

information för att göra en smidig bedömning? 

R2: Det beror helt och hållet på hur det presenteras. Det handlar om presentationsformen, jag menar, har 

jag någon nytta av en blåkopia från när man uppförde huset 1972? Inte mycket, men jag kan ha det i en 

omarbetad form. Definitivt. Jag tror att jag hade fått alldeles för mycket information om jag hade tittat på 

byggmästarens ritning för huset, men en omarbetad hade jag nog haft nytta av.  

MA: Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen? 

R2: Jajamensan. Det var ju populärt då och sen blev det skandal med enstegsfasaderna, där man bland annat 

fodrar med cellplast. När du står på utsidan tycker du att det är en putsad yta, men i verkligheten är det 

cellplast precis bakom. Det kan ju förändra hela händelseförloppet radikalt. Idag bygger man faktiskt hus av 

cellplastblock och sen sätter man en fasad utanpå i plåt eller trä eller vad det nu kan va för någonting. För 

mig kan det definitivt innebära min första besiktning att det är ett hus med trästomme, men så får vi ett 

accelererat brandförlopp. Vad beror detta på? Vi var väl överens om att detta var trästomme? Ja det är det 

kanske, men det är isolerat med cellplast. Så ja, definitivt. 

MA: Vad vore de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats?  

R2: Det är i så fall om man skulle kunna presentera en enkel skiss om hur huset är uppfört och vilken sorts 

stomme huset har, vilken sorts isolering huset har, hur ventilation är dragen och vilket uppvärmningssystem 

som finns.  

MA: Med både textform och på ritning då? 

R2: Ja, och då hade man ju kunnat klassificera de här, ni tänder lampor här. Då hade man kunnat klassificera 

det här efter typer eller färger eller vad som helst, så att när man kommer fram – det här är en grön kategori, 
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det är en ärlig kategori – den här är gul, det kan innebära vissa risker – det här är röd, vi ska definitivt se upp 

med detta och detta. Det hade varit alldeles utmärkt.  

MA: Räcker det att ha tilläggsinformation i textform om konstruktion av bärande väggar och annan relevant 

information eller borde man ha en annan typ av info om vilka risker som kan finnas? 

R2: Ja, definitivt, särskilt när det kan röra sådana saker som uppvärmningssystem. Man kan också då för o 

koppla till om det är någon, nu är det journal och annat men, det är ju frivilligt också, om man blir behandlad 

med syrgas i sitt hem exempelvis. Om man har en behållare för flytande syrgas. Att då skulle man kunna 

koppla det i digital form till just den här adressen. Angående uppvärmningssystem om man nu har byggt 

själv, att man har bestämt sig för att laga sin mat med gas, det är ju fullt tillåtet ju och det ska vara utformat 

på ett visst sätt. Det ska sitta utvändigt och det ska va läcksäkra ledningar in till köket och så vidare. Men 

där skulle en sån sak kunna va med så man plötsligt förstår varför det flammar upp på baksidan. Nej men 

uppvärmningssystem och andra sådana särskilda risker som exempelvis då man har syrgas hemma eller gas 

för matlagning. Man kan ju befinna sig i ett område där det inte är stadsgas, så har du gasbehållare ändå, 

därför du vill laga din man med hjälp av gas. Där skulle en sån sak kunna vara med.  

MA: Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en insats som hade kunnat ändra 

utgången och vad brukar denna information vara? Den viktigaste informationen som hade kunnat behövas?  

R2: Liv är ju alltid före, så när det gäller livräddning kan det ju va ibland att man tänker sig bostäder att man 

har slagit ihop två lägenheter så att när du går in så tänker du dig när du såg det utanför; ah, det är ett 

trapphus, det är 4 lägenheter på varje våningsplan, då är det den här storleken som är trolig, en tvåa, trea 

eller så. Men så har du slagit ihop med lägenheten bredvid som egentligen tillhör nästa trappuppgång. Det 

hände de i Mjölby när de kom in där, dels var det då ny fasad med cellplastisolering och dels så hade man 

ju slagit ut väggen då intill nästa lägenhet, jag tror man hade 10 rum i lägenheten totalt. Där blev rökdykarna 

kraftigt desorienterade då eftersom tänk när tar det stopp? Vi har ju gått in 7 meter i lägenheten, vi borde 

snart nå gränserna för lägenheten, men det gör de inte, det är lika mycket igen. Där är en sån sak som vi 

hade haft nytta av att veta; här finns det sammanslagna lägenheter. Det kan gälla flerfamiljshus som har en 

inre vind med tillgång till vindsplanet direkt från lägenheten. Sådana saker. Alla de här till- och 

ombyggnationerna som skulle kunna ställa till för oss, där det finns människor på ställen där vi inte hade 

förväntat oss att det skulle finnas människor. Sådana saker hade varit jätteviktiga. Vi har varit på hembesök 

idag, vi knackade på i en vanlig villa, det visade sig att där har, en femma i [stad], på uppdrag av 

migrationsverket, ett boende på 10 stycken ensamkommande. Det har du ingen aning om när du står 

utanför, det är en vanlig villa. Men här inne finns det utrymme för 10 stycken med egna rum. Det ställer ju 

till det för oss, vi förväntar oss en normalfamilj, men vi kommer till ett boende med flera små rum i båda 

våningsplanen, både i källaren och där uppe. Det ser du inte från utsidan. Man har ju gjort så här i [stad och 

stad] att HVB-hem har fått en markering inne på SOS och de säger som kod till oss adressen är 

orangemarkerad. Då vet vi det att här finns det ett boende för exempelvis ensamkommande. Då helt plötsligt 

är det en annan nivå på insatsen. Det är en sån sak som vi haft hjälp av och som man planerat i förväg, men 

vi får den inte förrän larmet har gått. Jag har ingen aning om hur många boende som finns och det är av 

sekretesskäl, men det hade varit bra att ha en klassificering så när det blir allvar, då får du den tilldelad, 

exempelvis då i färgkodmärkning. Adressen är orangemarkerad. Då kuggar vi upp.  

MA: Vad är den vanligaste problematiken vid informationshämtning om befintlig bostadsfastighet under 

en räddningsinsats? 

R2: Det är ju att det inte finns någon information alls. Och när det gäller de sakerna vi pratat om och har 

på eget initiativ förändrat boendet så att det vi ser som en bild, den stämmer inte när vi verkligen går på 

problemet. Det är ju att det finns människor på platser där vi inte förväntat oss att det skulle finnas 

människor. Det tror jag är den största problematiken.  
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9.1.4 Intervju med R3 

Transkribering av intervju med R3, den 23/11 2016.  

MA: Vilken utbildning har du? 

 

R3: Jag har ju gått de här gamla stegen, det är brandman från början och sen har jag gått hela vägen där. Det 

slutade med att jag gick brandmästare hette det förr i tiden. Jag vet inte vad det motsvarar, det motsvarar 

väl egentligen ingenting. Vi plockar ju de som är ledare för det här skiftet där jag jobbar nu så är jag ledare 

för dem. Antingen har man nya styrkeledarutbildningen, så har man gamla brandmästarutbildningen eller så 

jobbar man yttre befäl, eller inre befäl. Så att jag har en gammal gammal utbildning. 

 

MA: Hur länge har du jobbat operativt? 

 

R3: Jag har jobbat i säkert 30 år i inom brandkåren. 

 

MA: Hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i bostadsfastigheter? 

 

R3: Alltså egentligen det enda vi har som vi kan få fram direkt är de här framkörningskorten som vi gör 

själva, där vi har brandvägar, brandposter och är där grindar, kommer vi in, uppställningsplatser, det är den 

enda information jag kan få.  

 

MA: Vet du något sätt som man kan förbättra det på? 

 

R3: Det är lite olika från olika stationer hur de har det. Denna stationen här, vi har [område] som ligger 500-

600 meter härifrån. Och jag har det i en liten padda och jag har det på datorskärmen i bilen och i 

pappersform. Men i och med att vi har så korta framkörningstider i [område] så hinner man inte bläddra i 

paddan. Man hinner inte titta på datorskärmen och definitivt knappt i pärmen heller. Så att jag tror ifall man 

skulle få ett riktigt bra system så skulle det skjutas ut från SOS eller vår larmcentral. Så här har du objektet, 

här har du räddningsvägarna, uppställningsplatser och så här. Så att det kommer så att jag kan själv sitta och 

bläddra på skärmen. 

 

MA: Kanske till exempel som en GPS-programvara, att den visar att ta de här vägarna? 

 

R3: Alltså ja, nu är det så att ska man köra till ett annat område, då har man lugn och ro och kan sitta och 

slå i pärmen eller titta på paddan. Men nu när det är de här korta vägarna så, jag hinner liksom knappt trycka 

igång paddan förrän vi är framme. Så att någon slags automatik så att man får det skickat till sin stora 

datorskärm i bilen. 

 

MA: Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats och vilken information skulle då kunna finnas på 

dessa ritningar? 

 

R3: I inledningsskedet så ska det gå väldigt snabbt, då tror inte jag att man riktigt tar steget tillbaka och 

hejdar gruppen, även om man ska göra det enligt skolboken så. Det fungerar inte fullt ut. Det måste också 

vara smarta lösningar, då måste man ha det på iPad och det ska också då skjuta ut automatiskt då från 

larmcentralen. För att stå och leta upp det, det finns det liksom inte tid till. Information, det skulle kunna 

va till exempel vad är det för dörrar där, är det säkerhetsdörrar eller vanliga dörrar? Rökluckor? Det skulle 

också kunna vara ifall det är något exceptionellt med någon fasadbeläggning som är brandfarlig eller brinner 

bättre som information. Själva liksom, ett bostadshus, önskvärt riktigt bra, ja då att man hade haft 

lägenheterna inritade, hur de ser ut, absolut. Om det är genomgående lägenheter eller inte. Men då är vi ju 

väldigt långt kommit om vi skulle kunna hamna dit. Men har man gjort allt det här underlaget, allt det jobbet 

och sen kan skjuta ut det, för sen kan jag då välja vilken information som jag vill ha. Tar jag en padda och 

får fram att det är den lägenheten som brinner och lämnar fram det till rökdykargruppen, så här ser det ut, 

här är lägenheten, där är sovrummet eller vi tror att det är där. Det är klart att jag skulle tillochmed kunna 
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lämna paddan till rökdykarledaren, titta där, säger jag. Och sen också det, är det en tvårumslägenhet, då 

kanske vi inte har nytta av det då, men är det en villa eller större lägenhet, ja då skulle man kunna ha nytta 

av det.  

 

MA: Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret ge mer information om ett objekt eller kan det vara för 

mycket samlad information på ett och samma ställe för att då smidigt kunna göra en bedömning på plats? 

 

R3: Alltså det beror på vilket läge, är det en lägenhetsbrand högt uppe så, jag tror inte att jag har jättemycket 

nytta av den, skulle kunna vara bra att få den så att jag själv kan välja ifall jag vill ta del av informationen 

eller inte. Men skulle den här branden då liksom börja klättra sig upp i takfoten och vi börjar få en 

vindskonstruktion- eller konstruktionsbrand, ja men då kanske vi är inne i ett annat läge. Hur ser bjälklaget 

ut där, är det betong, kan vi låta detta brinna av eller kommer det att klättra ned och brinna ned i huset? I 

det läget, i andraläget så tror jag nog att det hade varit bra att få informationen. Just att kunna ha en lite 

bättre ritning. Men annars så kan jag säga att rent generellt så tror jag att många gånger när man ska förbättra 

någonting så är det liksom, du får den informationen och den och den och den och den. Det är ju så att när 

man sitter där så är man ganska liten, man är ganska mänsklig så så här mycket information kan jag ta åt mig 

just nu. Jag har att det är folk inne, det brinner eller vad det nu är. Någonstans så är det fokus på det, att 

sätta igång det här arbetet. Sen får det andra komma om vi inte får stopp på branden, hur gör vi då? Och i 

det läget så kan bättre information, bättre ritningar vara till hjälp.  

 

MA: Vi tänkte lite mer så här också, om du har en ritning, du har ju nämnt det här att du kan ju gå igenom 

de och se hur det ser ut, du har ett sovrum där och vardagsrummet där och liknande, sen också om du får 

reda på, vi säger i en villa om du får reda på stommaterialet, skulle det kunna underlätta något på ritningen? 

Att det är den typ av stomme, här ser du att vinden är genomgående på radhuset eller inte genomgående. 

 

R3: Amen alltså ett radhus, det är ju klassiskt. Hade du fått det, för det är, många säger att det kan du se 

utvändigt ifrån. Ja du kan bara se det när tegelväggen går uppom så det är tydligt. Jag bor själv i ett radhus 

och där är brandcellsgränser liksom hela vägen upp, men det är ingen tegelvägg, den går inte ovanför 

hustaket. Du ser inte det utanför huset. Den informationen hade varit väldigt bra att veta, säg att det är ett 

exempel som ett radhus. Här är en öppen vind som går rakt igenom, den är ju väldigt bra att få reda på 

väldigt snabbt. För då vet vi att det kommer klättra upp ju. Så att det hade varit väldigt bra. Sen stommen, 

både ja och nej, för jag menar, de byggregler vi har idag kan vi bygga trähus på höjden. Men då är det ju 

dimensionerat med brandsäkerhet med trippel gips eller speciell målarfärg eller vad det nu är på det här. Så 

att egentligen ska inte det spela någon så stor roll, för det ska ju vara samma, men det är klart, det är ju inte 

helt fel att få reda på vad det är för bjälklag eller vad det är för stomme i huset.  

 

MA: Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen? Alltså att jag kommer fram till en byggnad, ser på den och kommer fram till att det verkar 

vara en tegelbyggnad, men egentligen, kan det då ge en felaktig bild av att det egentligen kan vara trä inne 

eller? 

 

R3: Ja men det har vi haft andra exempel på, att man har klätt med plåt och så har man frigolit på insidan 

och brunnit vid en balkong på första våningen, en liten skitbrand egentligen, och helt plötsligt så börjar det 

klättra något så in i hoppsan fort. Där tror jag nog säkert att man kan bli rätt så lurad. Samtidigt så har vi 

blivit bättre och är mer medvetna om att det finns nya olika byggmaterial och olika byggmetoder så att jag 

tror att vi är lite mer på hugget nu i alla fall.  

 

MA: Vad skulle vara de ideala förutsättningarna för att för att få en så god objektskännedom som möjligt 

på plats? 

 

R3: Det ideala, det är ju att det kommer en kontaktman eller så och det finns det ju inte direkt i en 

bostadsförening eller så. Men det är ju den här mänskliga kontakten där när man får tag i någon på plats och 

som vet om att så här är det här byggt, så här ser det ut och det är en öppen vind och en öppen källare eller 
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lägenheterna är genomgående. Samma information ifall man hade haft det digitalt, jag är mycket så här att 

när man sitter där framme så ska det vara så enkelt som möjligt. Du ska inte behöva söka så mycket själv. 

Det kanske kan ligga inne på vår larmcentral, att de har de här uppgifterna och skickar ut till mig, det skulle 

underlätta.  

 

DN: Att de jobbar lite stabsaktigt då tänker du? 

 

R3: Vi har ju alltid en, jag vet att vissa kallar det för stabsbrandmästare, vi har ett inre befäl, det har vi alltid 

och vi har ett larmbefäl. Så det är alltid två personer där inne. 

 

DN: Men backar de alltid upp er under insatser eller hur brukar det se ut? 

 

R3: Ja, det gör de. Vi har ju inte alla de här fancy ritningarna över alla stans hus, det finns ju inte. Så ibland 

är det väldig begränsad information. Ibland kan man få lite mer information. Men antingen så att man har 

någon på plats som vet hur det ser ut eller att man kan få det skickat till sig. Dessutom naturligtvis får man 

ligga på, om man börjar bli osäker själv så har du möjlighet att kolla om det finns någon information, hur 

det ser ut här med bjälklaget eller vinden och så vidare.  

 

DN: Men om de har någonting då som de skickar ut till er, vilket format får du det utskickat i? Får du 

snabba kommentarer över RAKEL eller får du någonting digitalt direkt till paddan eller hur smidig 

överföring är det? 

 

R3: Alltså den enklaste och lättaste, det är givetvis över RAKEL. Se upp med detta, för det har jag kännedom 

om eller det ser jag på mina ritningar här. Men sen så kan de skicka ut också. Sen kan vi inte skjuta ut det så 

att vi bara får en bild i paddan direkt utan det blir via ett mail då. Men det kan ju vara lika bra det. Men det 

är ytterst sällan jag har varit med om det.  

 

MA: Räcker det med tilläggsinformation i textform, om konstruktion, bärande väggar eller annan relevant 

information. Eller borde man ha någon annan typ av information om vilka risker som finns?  

 

R3: Lite beroende, ser vi över bostadshus, det har vi liksom ganska check alltså. Oavsett vad det är för 

byggmaterial. Vad det är för bärighet och hur länge det står emot brand och så vidare. Däremot så kan jag 

se på när jag är mer osäker på vad det är för någonting, det är lättare industrier. [Vidare diskussion om 

industrier tas bort då detta saknar relevans i arbetet] 

 

MA: Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en insats och som hade kunnat 

ändra utgången. Vad brukar denna information vara? Alltså den viktigaste informationen som hade behövts? 

 

R3: Jag har inga sådana exempel som skulle, vad jag kan tänka på nu, vad som skulle kunnat ändra på 

insatsen. Vi hade i och för sig en industribrand för ett eller två år sedan nu, när vi kommer dit så brinner det 

bra. Det är en bra rökpelare där, vi ser inte lågorna. Den första tanken är att när vi kommer dit och får 

informationen av nyttjaren av den delen av det här industrihotellet som brinner, det är liksom att det brinner 

inne på deras lokal. Och då är min tanke, det här hugger vi direkt. In med rökdykarna, här smäller vi så att 

det är inga problem det här. Sen visade det ju sig att den konstruktionen som det var, det var att det var mer 

eller mindre, även om det var avgränsat, var det mer eller mindre en hel brandcell alltihopa. Så en gammal 

industribyggnad, man hade satt upp lite väggar invändigt, men ingen tätning är det där. Så det gick ju i 

mellantaket, hela det, vi snackar flera 1000 m2 av industrihotellet som gick. Det är klart att, jag vet inte om 

det egentligen hade påverkat, för brandförloppet blev så snabbt efter ett tag. Så jag vet inte om vi hade gått 

på det på något annat sätt. Kanske, men det gick fruktansvärt snabbt, men jag blev väldigt överraskad. Jag 

hade kanske blivit mindre överraskad om jag hade vetat att så här ser det ut där. Och det är klart, hade man 

haft informationen så hade vi nog inte påbörjat en rökdykning ens, utan då hade vi kanske försökt begränsa 

det från taket istället. Men sen är jag inte säker på om vi hade lyckats med det heller. Sen var det ju en massa 

andra faktorer som påverkade att den branden, att vi släppte det till slut. Det smällde ju gasflaskor där till 
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höger och till vänster, så då släppte vi det och backade. Men det är ju ändå någon gång man kan få någon 

information som skulle kunna påverka det. I detta fallet är jag inte helt säker om vi hade klarat det ändå. 

Men vi kanske inte hade påbörjat rökdykningen om jag hade haft informationen om detta, att det ser ut som 

en brandcell alltihopa. Kanske man hade påbörjat, åtminstone flytta ut alla grejer, nu hann vi flytta ut lite 

grejer som var i andra ändan, men det var ändå rätt så mycket bilar och utrustning som strök med där. Då 

kanske man hade koncentrerat sig på det istället. Vi låter detta brinna ändå men vi börjar där borta.  

 

DN: Och inget mer för bostäder om vi tänker att vi åker ut hit [område] på ett larm och så står ni där och 

trampar vatten lite då för att det är någon information ni inte besitter just då? Brukar det uppkomma några 

sådana fall?  

 

R3: Nej, jag tycker inte det, för vi har ganska check på de fastigheterna här, var det finns stigarledningar och 

så. Sen så har jag ju ett sätt att arbeta, det är att jag använder inte stigarledningar oavsett hur högt det är. För 

vi har varit med om när man har försökt koppla och så kommer det inget vatten, för det är igenbommat 

med annat skit eller så. Så jag är väldigt försiktig med det. När man kommer till en industri eller lasarettet i 

[stad], där man vet att det alltid är underhåll på deras stigarledningar, där är förstärkningspumpar och så här. 

Där blir det ett helt annat tankesätt. Men här så, ja det är kanske någon av styrkeledarna som använder det, 

men jag använder inte det. Annars så, den informationen som jag initialt behöver där, den har jag. Jag vet 

att det finns en röklucka där, men naturligtvis vet jag inte om den fungerar. Men jag vet att vi kan få upp 

den om vi skickar upp folk där uppe, kanske inte från veven där nere. Jag vet var det är någonstans, den 

lägenheten, jag vet att vi kommer till på baksidan eller framsidan med stege. Så att initialt så har jag nog, jag 

vet inte, jag kan inte se liksom någonting mer som jag jätteakut skulle behöva. Men kanske ändå i nästa läge 

när vi inte, vi har ju haft en vindsbrand för något år sedan någonting i [område], där man medvetet när man 

fick den informationen, det är ett betongbjälklag, det brinner på vinden. Då backade man undan där och lät 

branden ta hela vinden. Det är inte många som vågar göra det. Men hade vi släckt den branden där så hade 

vi haft vattenskador mer eller mindre hela huset hela vägen ner. Det är ett rätt så tufft beslut. Men då måste 

man ju veta, då måste man vara hundra, ha den informationen. Om det är på en ritning eller om man känner 

till det eller om man får det på plats av fastighetsägare, men informationen måste man ha på något sätt. Men 

det är en tuff grej, den som tar det beslutet, han ska vara ganska säker på vad han gör.  

 

MA: Har du något annat du vill tillägga? 

 

R3: Nej, det har jag väl inte så direkt va, men alltså, men om ni ska utveckla någonting eller komma med 

någon slutsats så tror jag att det måste vara digitalt, viss information kan du ha på skärmen själv eller trycka 

kanske, men annars så måste man ha en bakre ledning som hjälper en och skickar ut detta. Ett idealläge hade 

varit naturligtvis om man hade fått upp en karta och det är det huset där, där brinner det. Och om man hade 

tryckt på det huset, så hade du haft informationen, hur ser det ut i källaren, hur ser det ut i trapphuset, hur 

ser det ut på vinden, är där stigarledningar? Och sen så måste informationen vara relevant. Vissa som skriver 

information om automatlarmsobjekt, framkörningskort, det är så plottrat så plottrat, så att jag själv, jag ska 

kunna ta kortet mitt i natten och titta på det, det är detta som är det viktigaste. Har man då liksom för 

mycket text, så hinner du inte läsa och du har svårt att ta till dig allt, utan man måste tänka sig för noga. Vad 

är det som det här ska innehålla den här informationen och till vem är den? Ja den är till oss utryckande 

personal till exempel då. Ja men då initialt så är det kanske den här faktan [gestikulerar lite med händerna], 

det är inte så här mycket fakta  [gestikulerar större], utan mindre fakta, det är det som är det viktigaste att 

tänka på. Kan man som jag sa, så skulle man kunna ha i ett drömläge en skärm och sen trycka på det huset, 

få upp den faktan, kanske en ritning. Sen kan man göra vad man vill med de om man vill använde det eller 

inte. Det hade liksom varit jättebra. Men vill man då ha mer fakta och mer ritningar än man nu behöver så 

tycker jag att det måste komma utifrån, det måste komma ifrån en ledningscentral som kanske har bättre tid 

att sitta och läsa igenom det. Den där brödtexten där uppe, den behöver jag inte förmedla vidare, det är 

texten här nere som är viktigt för de som är ute på plats. Det är ju så att branden där vi lät taket brinna av, 

det var ju inte ett förstabeslut direkt, det tar man inte förrän man har den faktan som behövs för att kunna 

fatta ett beslut. All fakta som man har om ett objekt behöver inte vara prio ett på. Det här kan vi skjuta ut 
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nu, det här kan jag bläddra fram nu och det här är viktigt att läsa och sen så kanske det finns längre bak lite 

tilläggsinformation. Men jag tror ändå att man måste prioritera det som är viktigt.  

  



Underlätta räddningsinsatser för räddningstjänsten                                                                             Bilagor 

 

xv 
 

9.1.5 Intervju med R4 

Transkribering av intervju med R4, den 28/11 2016.  

R4: Jag är distriktschef i vårt förbund här, jag åker som vakthavande ingenjör också. Jag jobbar inte daglig 

dags med de här frågorna, men är med och beslutar om de och är definitivt en som använder de praktiskt. 

Det är väl därför mailet landade hos mig till slut.  

MA: Vilken utbildning har du? 

R4: Jag är brandingenjör, läste 3,5 år så inte risktillägget då och sen RUB:en på det.  

MA: Hur länge har du jobbat operativt? 

R4: [Under 10 år] 

MA: Hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i bostadsfastigheter och hur kan 

man förbättra det? 

R4: Ja, det var ju två frågor. Alltså det ser egentligen ut, jag kan nästan bara svara för oss här, just nu har vi 

inte så jättemycket, om man går ut och tittar i befälsbilen så är det inte så jättepåklätt med 

bostadsfastighetsinformation. Vi har ju, i alla fall här i [stad] har vi fastighetsregister, så vi kan ju se i 

befälsbilarna vem som äger fastigheten. Vilka som är skrivna på dem då också. Men vi har inga 

ritningsunderlag eller så på fastigheter. Industrier och sånt har vi underlag för, men om jag tolkar er rätt så 

är det framför allt bostäder som det här riktar sig till? [DN bekräftar] Här har varit i Skåne en del utredningar 

hit och dit som har liksom tittat på hur ska ett insatsstöd se ut, men de har liksom aldrig, de har kommit 

fram till att så här borde det se ut, men sen har de inte tagit klivet att implementera och köpa in grejerna 

och så där och sen så har det gått tre år och så är den inte aktuell, så får man starta nytt. Nu får vi bestämma 

oss här va. Vi har ju ett insatsstöd men vi vill komma vidare så att vi kan hantera sån här information. Men 

här och nu idag så är det väldigt tunt gällande bostadsfastigheter.  

DN: Men ni känner behovet av det? 

R4: Ja det gör vi. Och man har behov också av system som kan ta emot information om någon ringer och 

säger portkod 4217 har jag, den informationen kan vi inte hantera idag. Alltså vi kan ta emot den men vi 

kan inte sätta upp en lapp i vagnhallen. Vi har inget datorsystem som vi kan skriva in det i. Det var en väldigt 

kort summering av dagsläget.  

MA: Hur skulle man kunna förbättra det då? 

R4: Om man tittar på behoven som är så, nu kanske jag hoppar mellan frågorna här egentligen, det kanske 

inte gör någonting men just den biten är intressant att kunna ta emot information. Den tycker jag personligen 

är jätteintressant. Man har tillsynsförrättare ute på ett objekt, det kan vara en bostad, men också en industri 

eller pizzeria eller vad som helst och så helt plötsligt så upptäcker man att det här är intressant information 

att känna till vid en insats, då borde de ju kunna sitta och skriva in detta så att det ligger sen i databasen för 

befälsbilarna ute vid en insats.  

MA: Ni har framkörningskort och sånt också? 

R4: Nej, det har inte vi. Eller ja vi har på våra automatlarmsanläggningar som är kopplade hit, där har vi en 

sån insatsbild, tror jag att våran terminologi är. Då är det liksom en ensidig pdf som ligger digitalt, där det 

står här bakom finns nyckelskåpet, så att man hittar centralapparatanläggningen. Sånt har vi.  

MA: Skulle ritningar då kunna förbättra en räddningsinsats och vilken information skulle behöva finnas på 

de ritningarna? 

R4: Om man kommer till exempelvis ett radhus som brinner, man ser ju tak och fasad, men vad finns det 

bakom fasaden och taket? Så det är ju jätteintressant att få reda på. Den kanske uppenbara och väldigt 

självklara, det är ju brandcellsgränser, det är ett jätteviktigt stort stöd att få. Var går gränserna och vilken typ 
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det är också intressant, men oftast är det liksom, visst det heter EI60 och EI30 och så vidare. Men jag och 

min känsla också, man vet att EI30 kan hålla i 2 timmar och EI60 kan gå efter 40 minuter, så det är nästan 

viktigare att få reda på vad som finns än vad det är för typ. Nu generaliserar jag ganska kraftigt, men lite så, 

är det 1,5 meter betong eller en fladdrig plywoodskiva, det är ju skillnad det. Många ritningar nu för tiden är 

ju tvådimensionella, de är ju inte tredimensionella ritningar, men jag vet inte riktigt hur det skulle presenteras 

smidigt, men just hur ser det ut i höjdled vill säga? Men ibland kan det också vara klurigt att läsa ritningar i 

höjdledsdimensionen, är det två våningsplan eller är det högt i tak här nu? Eller jaha, det var där det var 

högt i tak, jag trodde att det var det som var, ibland är det svårt att veta är det luft eller är det golv? Sen kan 

det ju vara utrymmen som är fyra plan högt, det förekommer ju inte i bostäder, där kanske det egentligen är 

mer intressant vad det är för ventilationssystem. För det händer ju ibland att bränder på plan 2 sticker upp 

till vinden via ventilationen. Jag har inte varit med om det själv men andra har berättat att liksom vad-hände-

nu känslan spreds på olycksplatsen. Och just med bostäder, där är ju portkoden som exempel, men det kan 

vara annan sån, vem som äger fastigheten är också en sån, vem är fastighetsägaren, vem är hyresvärden, vem 

har journumret? Vi kan ta den för några veckor sedan i [tätort] i en radhuslänga där, om jag förstår det rätt 

så är det hyresgäster som bor där, de äger inte sina. Vilket fastighetsbolag är det då, är det kommunens 

fastighetsbolag eller är det en privat ägare och vem är då förvaltare och vilket journummer finns det här? 

Här dök det också upp ett exempel, det var en vattenledning som stod och pissade vatten, ja var stänger 

man av den? Var finns den till hela, alla de här fem måste ha en huvudkran någonstans. Var hittar man den, 

det är en sån biinformation som kanske inte är viktig i den första halvtimman, men sen går man in i en 

malande fas där det fortfarande finns behov, kanske inte så mycket Hollywood med flammor och sånt men 

ändå information som är bråttom att få tag i.  

MA: Skulle ritningar kunna underlätta för rökdykare? 

R4: Alltså på så vis, planlösningen är ju jätteintressant för en rökdykarinsats när man ska gå iväg på den 

biten. Alltså just, vad är det vi går in på? Dels är det viktigt för de att kunna innan de går in få en uppfattning 

om vi tar en bostad, det är tre sovrum på höger sida och sen är det kök och vardagsrum. Sen är det också 

intressant när man kommer ut och måste växla folk, då är det ett otroligt stöd att ha en ritning, där de kan 

säga att det rummet och det rummet har vi varit i. Det underlättar jättemycket att kunna peka på skissen. 

Sedan också hur det är byggt, jag kanske sa emot mig själv där innan, men när det kommer till bostäder, hur 

är det byggt? Även om jag sa innan om vilken typ, är det EI30 eller EI60, ja det är kanske intressant, men 

det är också intressant vad är det för tak? Hur ser vinden ut till exempel? Är det en kallvind, då det bara 

ligger isolering i innertaket och sen så är det bara liksom stålreglar och plåttak och det kontrar ju här har vi 

byggt med masonitskivor för vi tyckte det var fint. Men det kan bli ganska plottrig information också, så det 

är också en balansgång där. Man får ju i och för sig de viktigaste svaren av brandcellsgränsen.  

MA: Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret ge mer information om ett objekt eller kan det ge för mycket 

samlad information på ett och samma ställe för att göra en smidig bedömning på plats? 

R4: Ja, det är egentligen det som är det svåra med insatsstöd, alltså det är det som är skickligheten om man 

konstruerar något sådant, var lägger man nivån på detaljerna? Man kan dränka det i information och då blir 

det så mycket att man hinner liksom inte ta sig igenom det mentalt och handen på hjärtat, vi har inte så 

mycket insatser i Sverige på räddningstjänsten. Så vi blir aldrig skickliga på att hantera insatsstöd. Det kanske 

är några befäl i Stockholm och Göteborg, de kanske blir skickliga på det, kanske någon enstaka i Malmö, 

men generellt så har vi inte så mycket insatser. Så ska man ha ett insatsstöd som funkar i Sverige om vi säger 

så, för de övriga 8 miljoner invånarna så att säga, måste det vara ganska enkelt och smidigt pedagogiskt. Ett 

system som man kan, ja jag använder det här en, kanske två gånger i månaden, så det är på den frekvensen. 

Risken när man har, nu vet jag inte exakt vad du menar för typ av ritningar men är det med eldragningar 

och sådant med? 

MA: Det är från stadsbyggnadskontoret, det finns en drös med ritningar du kan se därifrån. Alltså allt ifrån 

byggnadsår till sista ombyggnation, så det kan vara trettiotals ritningar.  

R4: Jag tänker på den här insatsen i [område] vi hade i oktober, där hade jag inte haft riktigt tid att brotta i 

för mycket ritningar. Man har några minuter man kan lägga på det, det är den tidshorisonten, lägga en kvart 
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går inte riktigt. Men en längre insats, ja då finns det tid att grotta i det, men då har vi lämnat bostaden. Men 

det var klurigt [oktoberbranden], hur är det här byggt? Det var en klurighet som dök upp där och så visade 

det sig att det var ett gammalt eternittak som man hade lagt ett nytt plåttak på. I vanliga fall brinner det hål 

i taket så att säga, men här, trots att vi höll på att bröta i en tre timmar så brann aldrig taket igenom, men 

sen till slut, jaha, det är dubbla tak. Så det var ju en ganska rejäl hatt på det där huset om man säger så va. 

DN: Var det en bra grej? 

R4: Nej, det blev ju inte det, det brinner ju uppåt så att säga och då vill man att om man inte kan släcka den, 

ja värmen och skiten ska gå uppåt i alla fall. Nu blir det ju tvärtom att det gick i sidled istället till de andra 

vindarna. Det gör det ju alltid i och för sig, men denna gång blev det ännu mer kraftfullt eftersom taket 

aldrig gav med sig. [Årtal] så la man nytt plåttak, men den gamla eterniten ligger kvar. Det kanske en 

tillsynsförättare upptäcker som gör tillsyn där eller någon som fick en bygglovshandling och upptäckte det 

och då hade det varit fantastiskt ifall man hade kunnat lägga in [adressen] har dubbla tak till exempel. Det 

kanske är sån information som fanns på stadsbyggnadskontoret, men det blir för mycket att gå igenom alla 

bygglovshandlingar, för då måste man bläddra bland bygglov för cykelställ och sånt hamnar i den 

applikationen också liksom. För ingen på stadsbyggnads eller ingen oss på räddningstjänsten heller är 

intresserade av att lägga den tiden för att gallra, det blir ett jättejobb ju. Så jag tror inte att man kan plocka 

rakt av, utan det krävs handpåläggning.  

MA: Kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten vid en räddningsinsats ge en felaktig bild av 

konstruktionen?  

R4: Ja, men samtidigt är man oftast tvingad till det. Eller det är det enda verktyget man har, titta, hur ser det 

ut? Vi kan ta [oktoberbranden] igen, den är ju väldigt bra. Det ska ju vara sektionerat på vindarna på radhus 

och det var det här. Det brann så in i på första lägenheten, 1-plans, liten vind, men då gick de upp, det blev 

lite konstigt för det blev lite kortslutning på oss i ledningen, för det här stämde inte på något sätt. Det brann 

i lägenhet ett om vi säger så, lång historia kort, första styrkan gick på och försökte dämpa och släcka den 

branden, den var nästan helt utvecklad i hela lägenheten. Andra styrkan gick in och det blev något 

missförstånd och kom in i en lägenhet bort och så gick de upp på vinden där och där var det så varmt att 

de var tvungna att retirera, men de kunde observera att där var en brandvägg, eller det var i alla fall någon 

form av vägg. Då blir det för oss väldigt konstigt, hur kan det vara så varmt på vind tre redan, så de måste 

retirera ut därifrån? Lång historia kort, så tror jag att felet var med takfoten, att brandcellsgränsen gick nog 

inte ut i takfoten, tror jag utan att veta och jag vet inte hur man skulle få den informationen till sig egentligen. 

Det är ingen som skriver det i en rapport att här har vi gjort en bristfällig brandcellsgräns och skickar den 

informationen till räddningstjänsten. Men då kommer vi till frågan där om okulär besiktning, då visste vi 

om att vi inte hade rätt bild i alla fall. Det blev på något sätt, vi har inte brand, men vi har varm rök där och 

varm rök där, det sprider sig rök dit, men vi kan inte, det stämmer inte riktigt liksom. 

MA: För vi tänkte mer om du kollar på en byggnad, som den här, det är en viss puts på vägg och så antar 

du att det är betong bakom, men egentligen så kan det vara trä.  

R4: Ja men så är det, det kan man ofta läsa hur djupa fönsternischerna är. Här ser man att fönsternischerna 

inte är jättedjupa, typ ett sånt hus som är där, då ser man att det är oftast sådan djup nisch intill fönstret, för 

det är byggt så och sen har man lagt en halv sten tegel utanför. De kunde ju också sett på teglet, för är det 

bara hela tegelstenar i fasaden, alltså alla stenarna är så här långa, då är det liksom en halvstensvägg, bara 

fasad, annars är de vinklade för att binda ihop muren och då ligger det sådana stumpar som man ser i den 

också. Men annars kan man se på Kårhuset i Lund, där är det tegelfasad på betonghus tror jag, men man 

kan ju i och för sig inte veta då om det är teglad fasad, är det trä eller betong bakom då, det är svårt att veta. 

Man får passa sig lite där, det är inte lätt. I äldre hus är det inte alltid så enkelt att veta vad det är för golv 

heller, om det är träbjälklag eller betonggolv.  

MA: Vad är de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats? 

R4: Alltså det bästa som skulle kunna hända, det är att det stod en vaktmästare där som var med när det 

byggdes liksom, bättre kan det inte bli. Alltså just någon som vet var alla avstängare är, som vet hur huset 
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funkar, ja men fläktspjällen, de sitter där nere i källaren, det är bara att dra i den så är det stopp där ja. Jag 

var med när vi byggde, då byggde vi brandcellsgränserna här vid, det är en efterinstallation vet jag och nej 

de täcker inte ned i takfötterna till exempel. Det är nog det enklaste svaret så. Och det märker man väldigt 

tydligt på insatser om man har någon som kan stället oavsett vad man kommer till. Det påverkar insatsen 

jättemycket. Så vaktmästaren, det är det finaste som finns att få tag i, för ibland vet man inte riktigt vilka 

frågor man vill ställa i förväg förrän man står där.  

DN: Om du inte har en person som är det bästa, vad skulle det då vara? 

R4: Alltså ritningar är det första, det är det enkla svaret och kontaktvägar, det är ju bra, för då får man ju 

tag i den här vaktmästaren. Då kan den ju vara långt bort, det kan vara vaktmästare som; ja, jag jobbar i 

[område], men jag bor i [annat område]. De kan finnas överallt, långt iväg. Sen risker, det har vi ju inte varit 

inne på, men det är också en aspekt, vad finns? I bostäder så är det nästan aldrig speciella risker så därför 

kommer kanske som väldigt obehagliga överraskningar. Det har vi haft, om det är någon som vårdas i 

hemmet som har syrgas hemma till exempel. Det är ju intressant att få reda på sådana och det är ju också 

då om man kopplar till frågan, hur ska ett insatsstöd se ut? Klarar ett insatsstöd snabba förändringar, bäst 

före datum med information och sånt? Det är också väldigt viktigt. Det har vi pratat om för lite när vi pratar 

här. I ett perfekt system om man får raljera lite så om man får larm till en lägenhet som brinner och så på 

vägen dit får man höra; ja det är ingen fara, de är ute och går med hunden just nu. Det blir lite obehagligt, 

övervakningssamhälle. Ja, spisplattorna är inte på, det är detektorn i duschen som har löst. Väldigt överdrivet 

och så långt kan det aldrig gå gällande insatsstöd. Men vad är viktigt att få reda på, ja det beror ju på vad det 

är för ställe. Här vårdas någon med syrgas, det är väldigt viktigt att få reda på. Men här vårdas ingen med 

syrgas, ja det vill jag ju inte få reda på för jag vill ju inte bli störd av icke-information, jag vill få reda på det 

som är viktigt. Här vårdas ingen med syrgas, här finns ingen portkod, listor med saker som är helst 

ointressanta som kommer upp. Det vill man ju inte utan man vill få reda på portkod 1272 och här finns 

syrgas enligt hemtjänsten. 

MA: Räcker det att ha tilläggsinformation i textform om konstruktion av bärande väggar och annan relevant 

information, eller borde man ha någon annan info om vilka risker som finns? 

R4: Ja, alltså risker vill man alltid ha information om, men det finns sällan några speciella, alla bostäder ser 

nästan likadana ut. Det är liksom samma risk i alla bostäder i stort sett. Nu har vi inte det här, men i 

Stockholm har de gasspisar och infrastruktur för det. Då kanske man vet om det, men här, här finns ju inte 

det liksom. Är det en villa kan det finnas en ved och gasolgrill på uteplatsen, det är inget unikt, det kanske 

man inte behöver skriva här. Alltså det få bli en kombination, det får bli väldigt lite text, för man rör ihop 

det. Sen ska man också ha klart för sig en grej att vi är olika skolade på att hantera text. Vi som har läst i 

Lund, det fanns ju två alternativ, antingen accepterar du att läsa text eller så får du gå därifrån. Om man får 

raljera så lite grann så har man lite pressats in att läsa text, men många andra befäl har en mer praktisk 

bakgrund. Det säger ingenting om intelligens eller så utan jag menar liksom att man har olika vanor så att 

säga. Att då få en halv A4-sida med löpande text, det är ett jättedåligt sätt att presentera informationen 

generellt skulle jag säga, det gäller även för ingenjörer. Det är bättre, mänskligt att se så att säga. Man skulle 

kunna dela in insatser i olika skeden på något sätt, i det initiala tidiga skedet, där är det så lite text som 

möjligt, där måste det vara bildligt och grafiskt som hjälper en på olika sätt. Det kanske finns bättre lösningar 

än tvådimensionella kartor, det vet jag inte var tekniken är nere i spetsen. Men sen i det andra skedet när det 

börjar stabilisera sig och sen framför allt i tredje, det är behov av insatsstöd där också, men inte lika 

sekundaktuell och den kanske man kan lägga på text och så vidare. Om man tar var stänger man av vatten, 

det kanske är en fas två va? Men det är klart, det är lätt att rita också. Det är svårt att ge ett exakt svar, det 

är klart att man måste skriva saker i text, man behöver ju inte göra en symbol för EI60, det kan man skriva 

va, betong kan man skriva, men i en väldigt stolpig punktfaktning.  

MA: Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en insats för att kunna ändra 

utgången? Var brukar denna information vara, det vill säga, viktigaste informationen. 

R4: Ja det är klart att det alltid finns nyckelinformation, så är det ju. Jag kommer tillbaka till det, det bästa 

insatsstödet är personer som känner adressen så att säga. Det är nästan oslagbart. De finns inte alltid heller, 
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de som har vaktmästarjour, de kan ha hundra lägenheter på fyra-fem kvarter. Han kan inte det i detalj ändå 

och det är nästan ingen som kan det i detalj, så kan det också vara ibland, att det inte finns någon, det är 

ingen som har varit på den vinden, den byggdes för 20 år sedan, sen har folk ställt upp sina julkartonger och 

tagit ned de varje advent och så där. De som bor där har aldrig tänkt på det, kunskapen har fallit bort. 

Byggherren har ingen aning, han har dött liksom. Men nyckelinformation ja, hade vi fått en 

konstruktionsritning här i [oktoberbranden] som hade berättat hur det var konstruerat, att det var dubbla 

tak, det fattade vi ju i och för sig ganska snabbt ändå, men vi hade fått se hur takfoten och takstolarna var 

konstruerade, det hade definitivt påverkat. Då hade vi ju sett att det är det här som håller på att ske nu. 

DN: Hade ni gått in och sett den informationen då? Hade ni sökt den? 

R4: Nej nu startade jag inte ens datorn för jag vet om att det inte finns någonting i [området] i min dator så 

att säga, så det är ingen idé att göra och det är ju också det som är svårt för ett insatsstöd om det ska 

implementeras. När det är färdigutbyggt och bra så är det jättebra, man använder det hela tiden, men det är 

ju den här perioden innan, men hur mycket information finns det när man lanserar det? Ja då finns det på 

var 20:e, var 30:e bostad finns det någon information på och det innebär att åker man iväg på en händelse 

och kommer in och tittar på paddan och så finns det ingenting och så håller man på då i ett halvår och att-

det-inte-finns-någonting attityden sprider sig då och sen då efter två år när det är ganska matigt så har 

ambitionen att använda det sjunkit för att man har fått fördomarna att det finns ingenting ändå. Det är också 

någonting att ta tag i när man gör ett sådant stöd. För det finns ju massor bostäder i städer ju, så är det ju. 

Ja, jag svarade inte ja eller nej där utan du fick ett annat svar.  

MA: Vad är den vanligaste problematiken vid informationshämtning av en befintlig bostadsfastighet under 

en räddningsinsats? 

R4: Ja det är hur det ser ut? Hur ser det ut på andra sidan väggen, på taket? Det är tveklöst om man ska 

göra det enkelt, hur är det här byggt egentligen, finns det brandcellsgräns. Så enkelt är motsvaret, men det 

är inte så lätt liksom. Är det kattvindar här till exempel? Är det en stor vind? Är den inredd? Är det 

betongbjälklag i golvet till exempel? Är det alldeles självklart i alla hus vad det är för någonting? Ja, i äldre 

hus är det aldrig betong, i villor och sånt är det väl trägolv och bjälkar men i nyare hus; vad är det för 

någonting? Och precis som vi varit inne på, du ser en teglad vägg och ser att det är fasadtegel, men vad är 

det bakom? Är det betonghus eller är det trähus bakom? Det är klart, får man gå där och skrutta så får man 

ju det svaret snabbt men man kanske inte alltid har en halvtimme då man kan gå och skrutta i lugn och ro, 

så då blir det problem där. Det är klurigt det där, men sen och andra sidan så är de flesta bostäderna ganska 

lika. Lite magstarkt kan man säga att i de flesta städerna så är vi ganska snabba på att släcka bränderna i 

bostäderna, för det upptäcks ganska tidigt och man hinner dit och så, men visst, får det väl fäste och drar 

iväg då blir den informationen ännu viktigare, hur det sprider sig och så. Det var jag inte inne på, men även 

cellplast man bygger med också, det är sånt som inte kan brinna, men som ändå gör det på något konstigt 

sätt. Det är också väldigt obehagligt, är det isolerat med cellplast eller inte? Förr eller senare går det hål och 

då sprider sig branden in i den och då blir det nästan explosionsartat förlopp liksom, inte explosionsartat 

men väldigt snabbt brandförlopp.  

MA: Har du något annat du skulle vilja tillägga om det här? 

R4: Nej, inte så, men det är intressant faktiskt precis som ni sa i början att just bostäder där har vi liksom 

inte något, det kanske andra räddningstjänster har. Jag är lite förvånad, det är inte så mycket rocket science 

heller att göra ett insatsstöd kanske. Jag är förvånad att det inte kommit längre. Det blir lite fånigt när varje 

kommun ska driva sitt egna projekt på något sätt känner jag. Det känns som att det här skulle man kunna 

lösa centralt ganska enkelt. Det är ganska mycket tid som slängs i papperskorgen, inte i papperskorgen men 

som, det blir trippelarbete på många räddningstjänster här. Här sitter vi då i [region] och så hittar vi på tankar 

om hur vi vill ha det och så gör man likadant i [annan region], men att det är olika insatsstöd på olika ställen, 

det har ju inte att göra med att det är olika städer, utan det har att göra med att det är olika personer som 

tog fram det. Behoven är exakt likadana, så att om MSB skulle skicka ut att det här är en bra grej att göra, 

så skulle det passa i stort sett alla, det är jag väldigt övertygad om. Det finns en överdriven tramsig tilltro till 

att kommuner är olika, för det är de inte. Det finns tre eller fyra typer av kommuner i Sverige, fem typer 
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kanske det finns i Sverige, så vi är likadana. Det är en lite större diskussion än det här, men det tangerar lite 

också till det. Jag skulle tappa hakan ifall någon vetenskapligt kunde bevisa att städerna är olika.  
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9.1.6 Intervju med R5 

Transkribering av telefonintervju med R5, den 8/12 2016.  

MA: Vilken utbildning har du? 

R5: Jag har Räddningsledning C som högsta operativa, jag jobbar som inre och yttre befäl. Vi utgår från 

förmåga istället för teoretisk bakgrund, så vi har både brandingenjörer och räddningsledning B, 

räddningsledning C [ett stycke här togs inte med då det var ohörbart]. 

MA: Hur länge har du jobbat som räddningsledare? 

R5: [Över 10 år] 

MA: Hur ser det ut idag med informationsunderlag för räddningsinsatser i bostadsfastigheter och hur kan 

man förbättra det? 

R5: Idag har vi olika stöd för det. Vi har bland annat gjort en invertering som pågick 2014 där vi gjorde en 

invertering av vår radhusbebyggelse i [kommun]. Det var ju då med bakgrunden att det runt om i landet har 

framkommit radhusbränder som har då medfört stora egenskador. Så fokus på den inverteringen, det var 

60-, 70- och 80-talshus. [här tas en bit bort för att säkra anonymiteten] De vanligaste bristerna vi kunde 

identifiera var otätheter i anslutningar mellan brandcellsgränser på vind och på takets undersida, vindtäthet 

mellan genomföringar mellan brandceller och vind, avskiljande väggar som inte varit täta i konstruktionen, 

öppen takfot som löper över flera bostäder. Det har resulterat i att vi har fått skapa ett GIS-skikt över detta 

som vi har möjlighet att plocka upp och där finns då lite kortfattad information om invertering och olika 

bilder på genomföringar och brister på de här. Sen har vi ju även vårt administrativa system [system], där 

skriver vi in all dokumentation ifrån tillsyner och även under själva byggprocessen. Och sen har vi då 

insatsplaner och det vi kallar framkörningskort. Det är väl liksom det vi har idag som informationsunderlag. 

MA: Hur skulle man kunna förbättra det? 

R5: Där hade det varit otroligt smakfullt ifall vi hade haft mer detaljerad information om just 

byggnadskonstruktionen, men det är ju frågan egentligen hur det ska gå till väga och hur vi ska få in den 

informationen. Ritningar hade ju förbättrat våra möjligheter för att göra en effektiv insats, svårigheten är 

hur ska vi komma åt de här ritningarna? Hur ska ritningarna presenteras? Idag har vi tagit fram en mall och 

en handledning för just insatsplanering som vi då styr att det ligger i linje med systematiska 

brandskyddsarbetet för ägare och nyttjanderättshavare. Där har vi liksom en kontakt med den som tar fram 

insatsplanen under tiden de jobbar med det. Och sen så vill vi ju att det ska finnas i två exemplar ute på 

objektet och vi vill ha en digital kopia som vi kan använda till både yttre och inre ledning. Svårigheten är ju 

liksom att hämta in den här informationen. Vi har inte resurser att sitta och insatsplanera, rita insatsplaner 

till respektive objekt i våra kommuner. Likaså som ritningar och information, det kan presenteras på många 

olika sätt och ska man kunna ta till sig det under minutoperativ ledning ute på skadeplats så måste det 

presenteras i en standardmall, det går inte komma med olika pärmar eller olika upplägg. Det är därför vi har 

tagit fram den här mallen med handledning för att vi ska kunna fokusera på att just ta till oss information 

och inte på hur informationen är strukturerad. Likadant är det med kartor, rent tekniskt skulle vi kunna göra 

upp kartor från stadsbyggnadskontoret, det är liksom inte operativt anpassat. Jag kan tänka mig inledningsvis 

i en insats skulle en sån information, det skulle inte finnas en möjlighet till att tolka den och ta till sig 

information, men har vi en längre pågående insats, så skulle vi ju kunna med ledningsstöd, med kanske 

tillsynsförrättare som ansvarar för objektet kunna ha större nytta av det här om vi pratar en vindsbrand eller 

någonting som pågår under en längre tid. Men i den inledande första 1,5-2 timmar så har vi liksom inte tid 

till att fokusera, det enskilda yttre befälet har inte tid att fokusera på ett ritningsformat som inte är 

standardiserat utefter vår mall. Så visst därför skulle man fått alla objektsägare till att ta fram 

insatsinformation, göra någon sorts insatsplanering och beskriva sitt objekt utifrån givna mallar och ramar 

så hade det verkligen underlättat, definitivt.  

MA: Skulle ritningar kunna förbättra en räddningsinsats och vilken information skulle finnas på dessa 

ritningar? Det har du ju redan varit inne lite på.  
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R5: Ja, det är klart att all information, det är ju många objekt som är det där, det som du presenterade i Luleå 

som hade en tegelfasad med trästomme, det är ju jättesvårt att göra den bedömningen visuellt. Man får gå 

lite efter den tidsperioden byggnaderna är uppförda, hur de byggde vid den tiden. Sen är det ju ombyggnader, 

tillbyggnader och allt vad det heter som gör att det blir oerhört svårt att göra en bedömning. Många gånger 

så resulterar det i att vi får gå in i pappersuppgifter till objektet intill om det är av samma typ och titta hur 

det är där och det kan också resultera att vi måste göra någon form av inspektion, alltså ta hål för att se i en 

annan del av byggnaden som inte är drabbad för att se hur det ser ut. Men det är ju jättesvårt att göra den 

bedömningen. På ett ritningsunderlag med beskrivningar och brandcellsgränser, konstruktion, bärighet och 

de bitarna, det är klart att det hade underlättat, men återigen, det måste presenteras på ett användarvänligt 

sätt. De kan inte komma upp med en A1-ritning och lägga den på motorhuven och så regnar det. Det måste 

vara operativt anpassat och idag är vi inte där på långa vägar.  

MA: Kan ritningar från stadsbyggnadskontoret – det nämnde du ju också – ge mer information om ett 

objekt, eller kan det vara för mycket samlad information för att smidigt kunna göra en bedömning på plats 

under en räddningsinsats? 

R5: Svaret på den frågan, det är klart att ritningar från stadsbyggnadskontoret kan ge oss information, men 

inte under de två första timmarna, vi har alltså inte tid att börja granska ritningar och vika upp den här A1:an 

eller A2:an liksom och tolka den. Det är för många snabba minutoperativa beslut som ska fattas 

inledningsvis. Känner vi inte till byggnaden och kan göra den bedömningen redan i [ohörbart ord], så om 

det hade funnits en pärm med den här informationen så kommer inte fram förrän insatsen är igång, vi har 

strukturerat upp skadeplatsorganisationen, delat ut arbetsuppgifter, insatsen är igång, jag kan få till mig ett 

ledningsstöd, när jag fått ledningsstödet eller jag fått en yttre stab, ja då plockas den fram. Däremot om det 

är i vårt standardiserade format då, då vet vi hur det är upplagt, vi vet var vi hämtar informationen. Om 

insatsplanerna vi har idag och våra framkörningskort, många andra organisationer kallar det för insatskort, 

men framkörningskort för vår del, det är ju liksom den informationen som ligger till grund för att snabbt 

starta upp en insats med angreppsvägar, beskrivningar om stigarledningar till viss del, information om 

säkerhetsdörrar, ja you name it så att säga, som behövs snabbt. Det är egentligen mer lämpat för styrkeledare 

som oftast är före som yttre befäl, vi kommer egentligen några minuter tidigare och då kan ju styrkeledaren 

ta fram framkörningskortet redan under framkörningen och lista ut var bästa angreppsväg är, var vi har 

räddningsvägar och de här bitarna. Sen när jag då kommer fram, jag kör ju själv, så jag har inte möjlighet att 

läsa något insatsstöd på vägen, utan jag får ta fram det innan jag kör ut så får jag ha letat upp det, för har jag 

inte gjort det så vet jag att jag möts av allmänheten och mina räddningsenheter som vill ha order och 

information. Så att när jag kommer fram så kan jag jobba med det insatsstödet jag har tagit fram i min dator 

eller i min iPad då.  

MA: Frågan därefter, du har också redan svarat på den men kan en okulär besiktning av bostadsfastigheten 

under en räddningsinsats ge en felaktig bild av konstruktionen.  

R5: Ja, alltså det är klart att det kan göra. Vi vet ju inte, även om det är byggt på 60-talet eller 50-talet och vi 

vet att det har en viss struktur det här bygget på ett visst sätt, sen har man ju byggt om och renoverat, man 

kan ha lagt cellplast på fasaden, det kan ju se ut hur som helst. Att det är byggt under en viss tidsperiod 

behöver inte betyda att det är så det ser ut idag. För en okulär besiktning kan ju lura oss och det händer det 

ju att det gör, så vi måste visuellt kontrollera i en angränsande byggnad eller i en annan del av byggnaden, 

kanske man får göra hål och det är ju inte sista gången det kommer till att innebära att räddningstjänsten 

angriper ett objekt på ett felaktigt sätt därför att man tror att det är byggt efter en viss struktur. Det visar sig 

att det inte är så absolut. 

MA: Vad vore de ideala förutsättningarna för att få en så god objektskännedom som möjligt på plats? 

R5: Ja alltså, vi har ju flera problematiker där. Idag har vi väl en 42 räddningsförbund i Sverige, vilket innebär 

att vi har inte den lokalkännedomen idag som man hade kanske förr när vi hade en räddningstjänst i 

respektive kommun. Då kunde man lägga oerhört mycket fokus på att kunna sin kommun, orientera, besöka 

olika objekt. Idag är det ju större och vi har ju fortfarande kvar den här lokalkännedomen på respektive 

kommun på de enheterna som befinner sig i kommunen, men om man ser till mig som yttre befäl så åker 
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jag i fem kommuner och jag åker även ned i hela [område] om de behöver en högre nivå III-ledning. Det är 

en omöjlighet för mig att ha en lokalkännedom om byggnader och objekt i de här kommunerna. Så visst 

hade det varit en jättestor fördel om vi hade haft information om respektive byggnadskonstruktion på alla 

objekt, det hade underlättat. Sen är ju då frågan, vem ska ta fram detta? Tillfälligtvis har vi inte ingen 

möjlighet att göra det och ska man ställa det kravet på objektsägaren så är det ett krav så hade det varit 

lättare. Ska objektägaren eller nyttarättshavare få fram en insatsplan så vet vi ju att det är förenat med 

kostnader för parten. Det tar tid att ta fram en insatsplan, det är x antal timmar, säg att det tar 10 timmar, 

det är kanske två arbetsdagar, men det är två arbetsdagar som kostar för de här individerna. 

DN: Smarta lösningar, är det något du tror på och hur skulle du vilja att de skulle vara utformade, digitala 

lösningar? 

R5: Vi har ju tidigare haft ett framtagande av en 3D-virtuell modul för insatsplanering, men som verkar 

egentligen ha fallit i glömska. Jag har väl inte hört något ifrån det under de senaste 1,5 åren. Men där var ju 

tanken att man skulle rita den här byggnaden i 3D och på tekniskt sätt beskriva brandskyddet och genom 

detektorer, som är kopplade som ett automatlarm men via den här virtuella 3D-modulen kunna följa 

händelseutvecklingen i form av temperaturstigning och då följa brandförloppet i byggnaden. Då hade vi 

kunnat se exakt var det brinner, vi skulle kunna se exakt var vi kan gå in och gå i den här 3D-miljön. Det 

hade underlättat för oss att välja rätt angreppsväg, det hade ökat säkerheten för våra rökdykare och välja 

den kortaste angreppsvägen. Men det är också en kostnad att sitta och rita 3D-moduler för respektive objekt. 

Den kostnaden, det är ju ingenting som vi ser kan ligga på en räddningstjänst, utan det är upp till de som 

ansluter sig till sådant här system. Och sen är frågan hur vi ska ta del av den här informationen. Vi jobbar 

ju inte utifrån att vi sitter och bevakar objekt utan vi ser det som att när en händelse inträffar så skulle vi då 

vilja få tillgång till den här modulen för att på så sett, både för inre och yttre ledning kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för respektive insats. Och sen är det som vi nämnt tidigare, skulle det finnas tillgänglig 

standardiserad information om varje objekt så är det klart att det hade varit en fördel för oss, men man får 

ju tänka på det, det är ju oerhört, man måste verkligen plocka ut det som är operativt intressant. Man har 

inte förmåga under inledningsskede av en operativ insats att ta till sig för mycket information, utan den ska 

vara oerhört lättfattad, kortfattad och illustrativa. En bild säger mer än 1000 ord. Vi jobbar ju mycket med 

bilder på våra insatsplaner för att beskriva objekt. 

MA: Räcker det med tilläggsinformation i textform, om konstruktion, bärande väggar eller annan relevant 

information. Eller borde man ha någon annan typ av information om vilka risker som finns?  

 

R5: Ja, tilläggsinformation är ju precis som jag sa, en bild säger mer än 1000 ord. En bild kopplad till text, 

det kompletterar varandra och förtydligar informationen, framför allt blir den mycket mer visuellt 

inhämtningsbar. Är det för mycket text, jag vet inte om du själv har varit ute på någon räddningsinsats, men 

initialt, de första en till två timmarna så har du liksom begränsad möjlighet att stå och läsa in information, 

det kan du göra när du har satt igång insatsen, strukturerat upp skadeplatsorganisation och börjat skapa tid, 

men det har du liksom inte initialt. Information är alltid bra, men det måste vara rätt information och 

strukturerad för att vi ska kunna dra nytta av den. Och framför allt att det finns en struktur på hur den här 

informationen presenteras, så att det liksom inte är olika i det ena objektet från det andra, för då måste vi 

lägga kraft på att hur har de liksom valt här att presentera information. Den är ju jätteviktig att vi har en 

känsla för att det är här jag hämtar informationen om just detta. Vi pratar inte bara byggnadsteknisk 

information, vi pratar liksom risker på företaget. Är där liksom farliga ämnen så vill vi veta mängder, typ, 

risker utifrån riskanalysen, vad är det för scenario man räknat på? Då vill vi liksom att man presenterar 

kortfattat de här scenarierna om riskerna, det är ju det som är det närmaste man förväntar sig och då vill vi 

kunna använde det som stöd.  

 

MA: Finns det exempel på någon nyckelinformation som hade behövts vid en insats och som hade kunnat 

ändra utgången. Vad brukar denna information vara? Alltså den viktigaste informationen som hade behövts? 

Jag vet att du sagt det tidigare. 
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R5: Ja, egentligen så tror jag att den viktigaste nyckelinformationen, det är att var vi har brandcellsgränser 

och framför allt om det här är brandcellsgränser vi kan räkna med. Vi har ju med all det här man jobbar 

med TV, bredband och allt det här och rördragningar så man kan ju se skrämmande exempel när man 

kommer in i olika objekt, där man har förstört brandcellsgränsen genom att man inte har tätat efter sig. Där 

det är rent byggfusk, där vi har liksom otätheter mot yttertak och liknande. Vet vi att den här 

brandcellsgränsen är efter alla konstens regler och var de befinner sig så har vi en möjlighet att utifrån det 

kunna påverka branden genom rensningslinjer, tryckavlastning och övertryckscirkulation på ett helt annat 

sätt. Så det är liksom det som vi ser är viktigt i en insatsplanering, det är att beskriva vad är det för typ av 

brandcellsgräns och sen var den går. Många gånger kan du bli lurad att den inte upprätthåller de kraven som 

står på den här brandcellsgränsen. Det är väl en nyckelfaktor det med brandcellsgränserna.  

 

MA: Vad är den vanligaste problematiken vid informationshämtning av en befintlig bostadsfastighet under 

en räddningsinsats? 

 

R5: Ja, den vanligaste problematiken, det är ju egentligen att det många gånger är svårt att få tag i en 

kontaktperson på objektet. Om man bortser från den här problematiken med att vi kanske inte riktigt vet 

hur konstruktionen är gjord, att det är ju förändrad konstruktion utifrån när, vilken tidsperiod det byggdes 

vi kan bli lurade av. Men sen att under dygnets alla 24 timmar, 7 dagar i veckan kunna få tag i kontaktpersoner 

som har kunskap om objektet och den tiden det tar för de att ta sig till objektet, det är väl det som är många 

gånger problemet.  


