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Bandvagnsresurser inom RäddSam F 

Syfte 

Denne rutin syftar till att klargöra vilka bandvagnsresurser som finns att tillgå, kapacitet, 

försäkringsskydd, kostnader och larmvägar. Beställaren ansvarar för riskbedömning och 

samordning av arbetsmiljöansvar 

 

Bandvagnsresurser 

Resurs Larmväg Kostnad för 

insats med stöd 

av LSO 

Kostnad för annan 

insats (snöoväder 

etc) 

    

Jönköping 

Två bandvagnar förvaras 

på Moliden och 

bemannas av FAK 

(Frivilliga Automobil 

Kåren) i Jönköpings 

kommun. Bandvagnarna 

ägs av räddningstjänsten 

som har den försäkrad. 

FAK personal är 

försäkrad av 

räddningstjänsten under 

insats och genom FAK 

vid utbildning och 

övning. 

 

Beställaren ansvarar för 

riskbedömning och 

samordning av 

arbetsmiljöansvar 

 

FAK har 75 

bandvagnsförare varav 

Jourhavande 

räddningschef 

via SOS som 

ringer in FAK, 

Bill Skoglund. 

Larmlista finns 

hos IB 

 

Kräver några 

timmars 

förberedelse för 

att komma igång 

men har 

uthållighet på 

dagar. 

 

Förare anställs av 

räddningstjänsten 

Jönköping 

genom 

tjänsteplikt 

FAK ersätts med 

deltidslön.  

 

 

FAK ersätts med 

deltidslön.  

 

 



25 st Eksjöområdet, 25 st 

i Boråsområdet och 25 i 

Hässleholm 

Habo  

 

Bemannas av 

brandpersonal. 

 

Beställaren ansvarar för 

riskbedömning och 

samordning av 

arbetsmiljöansvar 

Styrkeledare 

Habo larmas via 

SOS 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

Eksjö stn 6000 st, 

två vagnar, 1 egen och 1 

militär. Fast analog 

radio. 

 

Bemannas av 

brandpersonal. 

 

Beställaren ansvarar för 

riskbedömning och 

samordning av 

arbetsmiljöansvar 

N5 larm via 

SOS, egen vagn 

på 5 min, militär 

vagn inom 20-30 

min. 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

Eksjö stn 6300 

1 vagn. Fast analog radio 

 

Bemannas av 

brandpersonal. 

 

Beställaren ansvarar för 

riskbedömning och 

samordning av 

arbetsmiljöansvar 

N5 larm via SOS Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

Vetlanda 2 st 

 

Bemannas av 

brandpersonal 

 

SL Vetlanda Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

Värnamo 1 

1 st bandvagn 

 

Bemannas av 

brandpersonal 

SL Värnamo Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

Tranås 

2 st. bandvagnar 

 

Bemannas av 

brandpersonal 

 

IL Tranås larmas 

via SOS 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

 

Personal enligt 

RäddSam F taxa 

 

 

 



 

 

Flygplatsen Axamo. 

 

Bemannas av FAK lika 

Jönköping. 

Viss förmåga finns hos 

IL på flygplatsen att köra 

bandvagnen. 

Flygplatsens 

insatsledare via 

SOS eller tel 

036-311233 

  

Jönköping Energi 2-3 

bandvagnar 

Söks via SOS   

    

Trafikverkets depå 2l 

bandvagnar med 

chaufförer. 

 

Finns på Trafikverkets 

depå i Råda utanför 

Lidköping 

 

Chaufförerna har god 

utbildning att köra 

bandvagn såväl sommar 

som vinter och har egna 

resurser för uttransport, 

bränsleförsörjning och 

bärgning.  

 

Beställaren ansvarar för 

riskbedömning och 

samordning av 

arbetsmiljöansvar  

Nationell TIB 

Trafikverket söks 

via SOS 

 

Kräver flera 

timmars 

förberedelse för 

att komma igång 

men har 

uthållighet på 

dagar/vecka 

Statlig myndighet 

som bistår 

kommunal RL har 

ingen rätt att 

debitera kommun 

 

 

 

 


