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Till planen hörande dokument: 
 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning 2016, skrivelse 2016-02-01 
- Brandrisk – Skog & Mark handbok  
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1. BESLUT 
Skogsbrandbevakning med flyg ska år 2016 genomföras över Jönköpings län, bevakningsområde 
B, flygslinga 1 och 7, se bilaga 1. 
 
Länsstyrelsen har, efter överenskommelse med RäddSam F, delegerat ansvaret för bedömning 
och beslut om skogsbrandbevakning med flyg till brandflygansvarig. Brandflygansvarig för 
Jönköpings län under 2016 är funktionen Brandingenjör Syd. Brandflygansvarig ska även 
analysera brandrisken i skog och mark för att vid behov föreslå aktuella kommuner att föreskriva 
om eldningsförbud, se bilaga 5. 

2. BAKGRUND, ANSVAR OCH UPPGIFTER 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har, för 2016, lämnat inriktning och riktlinjer för 
skogsbrandbevakning med flyg i skrivelse. Länsstyrelsen har produktionsansvaret för 
skogsbrandbevakning med flyg.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har använt option för 2016 enligt tidigare upphandlat avtal med 
Frivilliga Flygkåren, FFK, se bilaga 2. I Jönköpings län utförs flyguppdragen av flygklubbarna 
Norra Smålands Flygklubb, Jönköpings Flygklubb, Nissadalens Flygklubb och Värnamo 
flygklubb. Flygklubbarnas jour, se bilaga 3. 
 
Beslut att bevakning med flyg ska utföras grundar sig bland annat på analysen av de uppgifter 
som hämtas från SMHI:s informationssystem, brandriskprognos Brandrisk skog och mark.  
Som grund för bedömning finns brandriskprognos varje dag enligt FWI- och HBV modellen.  
Allmän väderinformation om sol, vind, regn, åska, blixtregistrering m.m. ska också beaktas i 
beslutet om skogsbrandbevakning med flyg. 
 
Brandflygansvarig, Tjänsteman i Beredskap vid Länsstyrelsen (TiB) och entreprenören FFK ska 
ha möjlighet att följa väderutveckling dagligen. MSB:s APP BRANDRISK ute finns att ladda ner 
på surfplattor, smarttelefoner, motsvarande. 
 
Brandflygansvarig medges även rätten att göra tillfälliga förändringar i flygrutter och 
bevakningstider om det är motiverat med hänsyn till brandrisken i bevakningsområdet. 
 
I MSB:s riktlinjer för 2016, punkt 6.2, finns en allmän inriktning för omfattningen av 
bevakningen. 
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3. BEVAKNINGENS OMFATTNING 
Bevakning ska utföras med startdatum 2016-04-30 (Valborg) och avslutas 2016-08-31.  
 

Skogsbrandbevakning ska genomföras enligt brandflygansvariges beslut på flygslinga 1 och 7 vid 
stor (brandriskindex 4) eller mycket stor brandrisk (brandriskindex 5) samt vid mycket stor 
brandrisk, extremt torrt (brandriskindex 5E), se vägledning i bilaga 4. 

 
Flygningarna genomförs normalt i tidsintervallet: 
klockan 11.45–13.45, flygslinga 1  
klockan 16.30–18.30, flygslinga 7. 
 
Prognosvärde för skogsbrandrisk finns tillgängliga via MBS:s webbplats  
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Skogsbrand--
vegetationsbrand/Brandriskprognoser/ 
 

Utifrån SMHI:s varningsmeddelanden som berör hela eller delar av Götaland och Jönköpings län 
gör brandflygansvarig en samlad bedömning av vädersituationen. Efter analys avgör 
brandsflygsansvarig om flygning ska ske eller inte och på vilken bevakningsslinga. 

 

Allmän inriktning för omfattningen av bevakningen: 

Brandrisk enligt bedömning    Antal flygningar 

 50 % eller mer av det område som bevaknings-  2 gånger per dygn 

            slingan täcker, har brandrisk 5 eller 5E                        längs hela slingan 

 25 % eller mer av det område som bevaknings-  1 gång per dygn 

            slingan täcker, har brandrisk 4   längs hela slingan 

Alternativt 

Överflygning med bevakning av aktuella brytpunkter 1-2 gånger per dygn beroende på bedömd 
brandrisk. 

 Brandrisk 1-3     Ingen bevakning som regel 

 
Extra bevakning 
Beslut kan vid behov tas om extra bevakning. Extra bevakning kan vara flera flygningar vid ex. 
brandriskindex 5E, mycket stor brandrisk och extremt torrt eller flygbevakning av vissa områden 
vid ojämn brandrisk, vid bevakning efter åskväder eller då bedömning görs att brandriskindex 
inte överensstämmer med brandriskprognosen. Brandflygansvarige samråder med Länsstyrelsens 
beredskapsenheten under ordinarie arbetstid alternativt med Länsstyrelsens TiB före beslut om 
extra bevakning. 
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4. KARTOR OCH LÄGESANGIVNING 
SWEREF-99 TM ska användas för rapportering och lägesangivning inom Jönköpings län.  
 

5.  RAPPORTERING 
 Entreprenören ska rapportera start och landningstider till SOS Alarm Sverige AB, SOS-

centralen i Jönköping, för alla flygningar som omfattas av avtalet för 
skogsbrandsbevakning inklusive övningar. Alla upptäckta skogsbränder ska omgående 
rapporteras in till SOS för vidare handläggning. 

 Entreprenören ska föra rapport över flyguppdrag.  
 Entreprenören ska fortlöpande mata in efterfrågade uppgifter i flygrapporten i MSB:s 

centrala datasystem. 
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Naturolyckor/Skogsbrand/Skogsbrandflyg/ 
(För åtkomlighet fodras lösenord och användarnamn) 

 Entreprenören för månadsrapport. Månadsrapporten ska göras tillgänglig för 
Länsstyrelsen snarast efter varje månadsskifte i samband med fakturering. 

 Länets räddningstjänster ska till Länsstyrelsen rapportera omfattningen av skogsbränder 
och insats med skogsbrandflyget enligt fastställd rapporteringsmall (Excel fil). 
 

6.  Utbildning och övning 
 
Entreprenören ska inför säsongen genomföra utbildning för verksamheten. Utbildningsplan ska 
godkännas av Länsstyrelsen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt kommunikationen med SOS-
centralen och kommunala räddningstjänster. 
 
Särskilda övningsmoment avseende handhavande av Rakelterminal, lägesangivning, funktionen 
”ta bild och sänd” (TBOS), dirigering av fordon ska genomföras med piloter och spanare innan 
säsongen för skogsbrandsbevakning startar, se vidare i huvudavtalet, bilaga 2. 
 

7.  ERSÄTTNING 
 Ersättning utgår enligt avtal mellan Länsstyrelsen och Frivilliga Flygkåren, FFK, 

se bilaga 2.  
 Ersättning lämnas endast för genomförda verkliga flygtimmar. 
 Timkostnaden avser kostnaden som entreprenören har för drift och underhåll av de 

flygfartygstyper som används, utalarmeringsutrustning, resor och telefonkostnader. 
 Ersättningen är maximerad till 3500 kronor per flygtimme.  
 Entreprenören garanteras, ett minsta antal flygtimmar, om 10 timmar per flygslinga. 
 Ersättning för utbildningsflygning är högst 8 timmar per flygslinga. 
 Fakturering av skogsbrandbevakningen sker månadsvis. 
 Faktura ska åtföljas av månadsrapport. 
 Slutrapport ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 3 oktober 2016. 
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Länsstyrelsen ersätter SOS Alarm AB för avtal och mottagande av start- och landningsuppgifter 
med 6480 kronor för 2016. 
 

 
8.  Kommunikation 

 
 Det snabbaste och säkraste sättet att kommunicera mellan olika aktörer, ex 

brandflygansvarige och jourhavande flygare är via SOS Alarm. 
 

 Före start av skogsbrandbevakning ska förbindelseprov göras från flygplan till SOS-
centralen i Jönköping samt ny radiokontakt med anmälan direkt efter start. 

 
 Under flygningen görs kontinuerlig rapportering till SOS-centralen, vid brytpunkterna på 

slingan. 
 

 Om brand upptäcks ska detta alltid rapporteras till SOS-centralen i Jönköping oavsett i 
vilket län branden upptäcks i. 

 
 Uppdraget klarrapporteras till SOS-centralen före landning. 

 
 Talgrupp Jönk Blå 5 med Rakel ska alltid passas under flygningen.  

 
 Övergång till annan talgrupp görs endast efter begäran från SOS-alarm eller 

Räddningsledare. 
 

 Instruktioner för samband, se bilaga 6 och i bilaga 7. 
 



                                                                               Bilaga 1   

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-223 60 00    |    Fax 036-12 15 58    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

  
FLYGSLINGOR 

Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/3 Ert datum 
 

Er beteckning 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teckenförklaring

Slinga 1 - Jönköping östra 
Flygtid: 11.45-13.45

Slinga 7 - Jönköping västra 
Flygtid: 16.30-18.30
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Bevakningsområde B, Jönköpings län 
 
 
Slinga 1 - Jönköping östra   Koordinater 
 
Tidsintervall: 11.45-13.45 
Längd: 23,5 mil 
 
Brytpunkter: 
 
1. Järsnäs kyrka   6406373 1425894 
2. Adelövs kyrka   6434329 1432969 
3. Blåviks kyrka (Östergötland, Boxholms kn) 6437582 1456117 
4. Höreda kyrka   6387913 1453381 
5. Skirö kyrka    6361050 1473980 
6. Stockaryds kyrka   6355082 1426640 
7. Almesåkra kyrka   6382003 1427836 
 
 
 
Slinga 7 - Jönköping västra  Koordinater 
 
Tidsintervall: 16.30-18.30 
Längd: 26,5 mil 
 
Brytpunkter: 
 
1. Kymbo kyrka (Västra Götaland, Tidaholms kn) 6441624 1380303 
2. Grolanda kyrka (Västra Götaland, Falköpings kn) 6440958 1355332 
3. Grönahögs kyrka (Västra Götaland, Ulricehamns kn)  6395515 1368072 
4. Båraryds kyrka   6360181 1362717 
5. Ås kyrka    6332614 1371287 
6. Fryele kyrka   6349578 1400218 
Bevakningsområden, flygslingor, tider och brytpunkter. 
 

Flygslingor och tider  
Start kan ske från vilken flygplats som helst och anslutning till respektive flygslinga kan 
ske var som helst på slingan.  
Slingorna flygs i den riktning pilarna på kartan visar och inom följande tidsintervaller: 
 

1. Jönköping östra 11.45-13.45 
2. Halland södra 12.15-14.15 
3. Kalmar södra 13.15-15.15 
4. Västra Götaland 14.00-16.00 
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5. Kronoberg östra 14.45-16.45 
6. Kalmar norra 15.45-17.45 
7. Jönköping västra 16.30-18.30 
8. Kronoberg västra 17.00-19.00 
9. Halland norra         16.00-18.00 
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AVTAL Datum 

2014-04-25 

Beteckning 

452-2021-2014 

Sida 1/6 Ert datum Er beteckning 

1 Parter 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (Beställaren) 

551 86  JÖNKÖPING 

Org. nr 202100-2288 

och 

Frivilliga Flygkåren (Entreprenören) 

Flottiljvägen 4 

611 92  NYKÖPING 

Org. nr. 802013-7306 

2 Kontaktpersoner/ombud 

Beställaren:  Entreprenören: 

Kurt Lindberg Lars-Göran Johansson 

Tfn. 010-22 36 434 Tfn. 0155-20 90 91 (070-228 70 85) 

E-post kurt.lindberg@lansstyrelsen.se E-post lg@ffk.se

3 Avtalshandlingar 

I de fall de i avtalet ingående handlingarna i något avseende skulle vara motsägelsefulla gäller 
nedan fastställda rangordning. 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet som eventuellt tillkommer under avtalsperioden
2. Detta avtal
3. Förfrågningsunderlag, daterat 2014-03-17
4. Leverantörens anbud, daterat 2014-04-08

4 Avtalad tjänst 

Primärt att utföra skogsbrandbevakning med flyg i Jönköpings län. 
Bevakning utförs längs två flygslingor, 1 och 7 i område B, enligt plan för skogsbrandbevak-
ning med flyg i Jönköpings län. 

Bevakning utförs efter bedömt behov på begäran från Beställaren eller den brandingenjörs-
beredskap som Beställaren delegerat bedömningen till. Bedömningen grundas huvudsakligen 
på SMHI:s prognoser för skogs-brandrisk då bevakningsområdet allmänt har stor brandrisk 
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eller högre brandriskvärde (4, 5 eller 5 E). Normalt ska bevakningen ske med en flygning per 
dag och slinga, men kan vid brandrisk 5 eller 5E, extremt torrt, innebära flera flygningar per 
dag, enligt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utgivna riktlinjer för 
2014. 

4.1 Grundkrav 

 Entreprenören ska ha giltigt tillstånd för denna typ av flyguppdrag enligt Transportstyrel-
sens bestämmelser.

 Flygplan, besättning och personal tillhörande Beställaren eller kommunal räddningstjänst
är nödvändigt försäkrade.



 Besättningen i flygplan som fullgör bevakningsuppdrag ska bestå av två personer, pilot 
och spanare. 

 Flygplan som används i skogsbrandbevakningen ska vara utrustat med positioneringsut-
rustning för koordinatangivelse och medge att Rakelterminal kan användas för kommu-
nikation mellan flygplan och markbundna enheter.

 Bevakning, på beordrad flygslinga, ska kunna påbörjas inom 2 timmar efter larm.

4.2 Material 

Beställaren tillhandahåller 

 Fyra (4) stycken Sepura Rakelmobiler med tillbehör.

 Kartor Sweref 99 över bevakningsområdet.

4.3 Rapportering 

Entreprenören ska fortlöpande mata in alla efterfrågade uppgifter i flygrapporten i MSB:s 
centrala datasystem. 

4.4 Kontaktperson 

Entreprenören ska utse en kontaktperson och ersättare, med uppgift att samordna den ope-
rativa verksamheten samt svara för månadsvis rapportering och redovisning till utsedd kon-
taktperson hos Beställaren. 

4.5 Option 

Sekundärt att kunna utföra skogsbrandbevakning i samverkan med länen i södra Sverige uti-
fall behov uppstår. 

5 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från och med 2014-04-26 till och med 2015-04-15, varefter avtalet upphör att 
gälla. Parterna kan komma överens om förlängning av avtalet med ytterligare ett (1) plus ett 
(1) år. Sådan överenskommelse ska skriftligen träffas senast 3 månader före avtalstidens ut-
gång.
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6 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade 
av behöriga företrädare för bägge parter. 

7 Immateriella rättigheter mm 

7.1 Äganderätt och nyttjanderätt 

Länsstyrelsen äger rätten till det arbetsresultat som framkommer vid fullgörande av detta 
avtal. Länsstyrelsen äger Rakelterminaler med tillbehör, länskartor, rätten till bildmaterial som 
produceras vid flygningar. 

7.2 Begränsning av publicering och marknadsföring 

Leverantören äger inte rätt att använda myndighetens namn vid marknadsföring utan Läns-
styrelsens (skriftliga) godkännande. 

8 Kommersiella villkor 

Avtalad ersättning utbetalas efter att Länsstyrelsen fakturerats för berört bevakningsområde. 
Alla kostnader inklusive moms ska specificeras. Med faktura ska rapport om fullgjord verk-
samhet bifogas på särskild blankett enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
anvisningar. 

8.1 Ersättningsformer 

Rörlig ersättning baserat på antalet flygtimmar i SEK. 

8.2 Ersättning 

Ersättning utgår per verklig utförd flygtimma, där kostnader för drift och underhåll av flyg-
plan samt alla övriga med uppdraget förenade kostnader ingår. 

8.3 Timpriser 

2 574 SEK per utförd flygtimma, exklusive moms. 

8.4 Garantinivå 

Beställaren garanterar ett minsta antal flygtimmar, garantiflygtimmar, om 10 timmar per 
slinga vilka skall avräknas från den verkliga flygtiden som genomförts. Är den verkliga flygti-
den mindre än 10 timmar skall ersättning utgå upp till 10 timmar. 

Vidare utgår ersättning för utbildning avseende skogsbrandbevakning med flyg enligt av läns-
styrelsen fastställd utbildningsplan. Ersättning för flygfartygskostnaden under utbildning ut-
går med högst 8 flygtimmar per slinga och år. 
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8.5 Fakturering 

Fakturering ska ske med samlingsfaktura, i efterskott, högst en gång per månad efter genom-
fört uppdrag. Fakturan betalas efter mottagen ostridig faktura 30 dagar netto. 

Faktureringsadress: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

551 86 Jönköping 

Referensmärkning: Kenth Meibrandt 

Uppläggningsavgift, faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra avgifter accepteras inte. 

8.6 Prisjustering 

Priserna är fasta under tiden 2014-04-26 – 2015-04-15. Vid en förlängning får justering ske av 
priset om bränslekostnaden ökar mer än 0,50 SEK/liter. Justering ska i sådant fall motsvara 
faktisk prisökning per liter. 

Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget. 

8.7 Dröjsmål med betalning 

Vid försenad betalning äger Entreprenören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635). 

9 Ansvar 

9.1 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 

Part äger inte rätt att, vare sig helt eller delvis upplåta, eller pantsätta sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta avtal. 

9.2 Underleverantör 

Entreprenören har det fulla ansvaret för att uppdraget genomförs enligt detta avtal även i de 
fall en underleverantör anlitas. 

9.3 Ansvar vid fel och brister 

Länsstyrelsen kan omedelbart häva eller ändra avtalet om överenskommelser enligt avtalet, 
efter påpekande, inte uppfylls. 

9.4 Åtgärdsplan vid avvikelser 

1. Dialog
2. Rättelse under en given tidsfrist
3. Häva kontraktet
4. Begära skadestånd
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9.4.1 Dialog 

Fortlöpande kvalitetskontroller och kontinuerlig dialog kommer att genomföras månadsvis 
med entreprenören.  

9.4.2 Rättelse 

Entreprenören åläggs att via exempelvis utbildning och övning komma tillrätta med exem-
pelvis brister i rapportering via Rakel. 

9.4.3 Hävning 

Endera parten har rätt att säga upp avtalet i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. Vid 
uppsägning enligt denna grund ska motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om 
60 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, upphör avtalet vid 
dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överenskommes mellan parterna, 
åtaganden och förpliktelser enligt avtalet fullgöras. Uppsägande part är berättigad till ersätt-
ning för de direkta kostnader som denne får i anledning av avtalets upphörande. 

9.4.4 Skadestånd 

Entreprenören ansvarar för drift och underhåll av tillhandahållen materiel och entreprenören 
är ersättningsskyldig om materiel förkommer eller om underhåll eftersätts så att tillhandahål-
len materiel skadas. 

9.5 Ansvarsförsäkring 

Anbudsgivare är ansvarig för teckning av samtliga för uppdraget nödvändiga försäkringar. 
Försäkringar ska gälla för hela avtalsperioden.  

9.6 Arbetsmiljö 

Entreprenören ska vid utförande av tjänsten följa lagar, förordningar samt föreskrifter och 
allmänna råd inom arbetsmiljöområdet. 

9.7 Omförhandling 

Part får begära omförhandling av bestämmelser i upprättat avtal om ändrade förhållanden 
som gör att bestämmelsen väsentligt motverkar avtalets syfte. Begäran om omförhandling 
ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhand-
lingsrätten och befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse. 

9.8 Force majeure, ansvarsbegränsning 

Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, naturka-
tastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kun-
nat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit 
eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad 
från dessa så länge hindret föreligger. 
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9.9 Tvistelösning 

Uppkommer tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller därmed samman-
hängande rättsförhållande ska parterna skyndsamt uppta förhandling för att lösa tvisten. Om 
enighet inte kan nås vid förhandling äger part rätt att väcka talan vid allmän domstol. Tvisten 
ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 

10 Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka Entreprenör och Beställare tagit var sitt. 

Jönköping 2014-04- Nyköping 2014-04- 

Länsstyrelsen i Jönköpings län Frivilliga Flygkåren 

_________________ __________________ 
Anneli Wirtén Lars-Göran Johansson 
Länsråd Kårchef 

_________________ 
Karin Stridh 
Ekonomichef 
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Telefonlista till 
jourhavande 
 

Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/2    
   

 
  

   
 

 

    

 

Veckojourhavande skogsbrandflyget 2016 
 

Jourhavande enligt nedan angivna lista är skyldig att anmäla när de påbörjar sin jourtjänst. 
Detta sker till SOS-centralen den dag då jourveckan börjar. 
 
Jourhavande måste kunna nås av SOS/Räddningstjänsten under hela jourtiden. 
 
Flygtider: Slinga 1 11.45--13.45   (Jönköping östra) 
                Slinga 7 16.30--18.30   (Jönköping västra) 
 
Andra tider kan förekomma efter begäran av SOS-centralen/ Brandflygansvarig/ Länsstyrelse/ 
Inre Befäl.  
Tid på respektive slinga är ca 2 timmar, tänk därför på anflygningstiden.  
 
 
 
Länsflygchef 
Jörgen Hjort   
 
 
 
Operativt ansvarig för skogsbrandflyget 
Pär Svensson  
 
 
Klubbansvariga skogsbrandflyget 2016 
Klubb Ort Namn   
Norra Smålands Flygklubb Eksjö Inge Håkansson  
Jönköpings Flygklubb Jönköping Daniel Sonnerfjord  
Nissadalens Aeroclub Smålandsstenar  Oddbjörn Nilsen  
Värnamo Flygklubb Hagshult Jörgen Hjort  
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Veckojourhavande skogsbrandflyget 2016 
Vecka Datum Klubb Namn   
V. 18 30/4 – 8/5 VFK Pär Svensson  

V. 19 9/5 – 15/5 NAC Oddbjörn Nilsen  

V. 20 16/5 – 22/5 JFK Daniel Sonnerfjord  

V. 21 23/5 – 29/5 VFK Jörgen Hjort  

V. 22 30/5 – 5/6 NSFK Göran Svensson  

V. 23 6/6 – 12/6 NAC Ove Vinkvist  

V. 24 13/6 – 19/6 JFK Daniel Sonnerfjord  

V. 25 20/6 – 26/6 VFK Jörgen Hjort  

V. 26 27/6 – 3/7 NSFK Clarence Lindström  

V. 27 4/7 – 10/7 NAC Bo Runbjörk  

V. 28 11/7 – 17/7 JFK Daniel Sonnerfjord  

V. 29 18/7 – 24/7 VFK Jörgen Hjort  

V. 30 25/7 – 31/7 NAC Oddbjörn Nilsen  

V. 31 1/8 – 7/8 NSFK Weine Johansson  

V. 32 8/8 – 14/8 JFK Daniel Sonnerfjord  

V. 33 15/8 – 21/8 JFK Daniel Sonnerfjord  

V. 34 22/8 – 28/8 VFK Pär Svensson  

V. 35 29/8 – 31/8 NSFK Inge Håkansson  
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  Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/2 Ert datum 
 

Er beteckning 
 

 

Vägledning för brandflygansvarig   

ALLMÄNT 
Länsstyrelsen har i plan för skogsbrandbevakning utfärdat anvisningar för hur 
skogsbrandflyget skall bedrivas. Bedömning om skogsbrandflygbevakning bör stå i samklang 
med bedömning om eldningsförbud i länet (för mer info se Vägledning avseende 
eldningsförbud). Eftersom SMHI: s prognoser och varningsmeddelande kan vara mindre 
tydliga, både vad avser underlag för bedömning av eldningsförbud och bevakning av 
skogsbrandflyget bör en noggrann analys göras för länet av en sakkunnig person, som i 
planen och vägledningen benämns brandflygansvarig. Länsstyrelsen har, efter 
överenskommelse med RäddSam F, delegerat ansvaret för ovanstående bedömningar och 
beslut till brandingenjörsberedskaperna i Syd och på Höglandet. Uppdraget som 
brandflygansvarig alternerar årligen och för 2016 innehas uppdraget av beredskapen i Syd. 

RUTIN FÖR LARMNING  

 SOS Alarm meddelar brandflygansvarig om ankommet varningsmeddelande. 
Jönköpings län berörs av varningsmeddelande för hela eller delar av Götaland. 

 Brandflygansvarig gör en samlad bedömning av situationen och avgör om flygning 
skall ske och på vilken flygslinga samt om eldningsförbud bör råda för vissa 
områden/kommuner eller i hela länet. 

 Brandflygansvarig underrättar SOS Alarm, inre befäl (IB) och Länsstyrelsens TIB, om 
bedömningar och beslut. 

 SOS Alarm/IB informerar berörda Räddningstjänster om flygning sker eller ej. I det 
fall flygning ska ske, ska SOS Alarm söka Jouransvarig flygare via GSM med ett Sms-
meddelande. Om inte sökningen kvitterats före kl. 09.00 skall SOS Alarm kontakta 
”jourhavande flygare” enligt jourlista via telefon. Kvitterad sökning återkopplas till 
brandflygansvarig. 

BEDÖMNING OM FLYGNING 
Utgångspunkten är att flygning kan ske på ena eller båda flygslingorna (1, östra slingan 
respektive 7, västra slingan). Flygning ska ske om bedömningen/analysen ger att stor (4), 
mycket stor brandrisk (5) eller mycket stor brandrisk, extremt torrt (5E) råder i större delen 
av det område som omfattas av respektive slinga. 
 
Beslut kan vid behov tas om extra bevakning. Extra bevakning kan vara flera flygningar vid 
ex. brandriskindex 5E, mycket stor brandrisk och extremt torrt eller flygbevakning av vissa 
områden vid ojämn brandrisk, vid bevakning efter åskväder eller då bedömning görs att 
brandriskindex inte överensstämmer med brandriskprognosen. 
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Flödesschema: Beslut om skogsbrandbevakning med flyg 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
* 2016 är brandingenjör Syd brandflygansvarig och gör en bedömning för dagen med beaktande av:  
 

a. SMHI:s prognoser och varningsmeddelande 
b. Skogsbrandbevakning med flyg – MSB:s inriktning från 2016 
c. Länsstyrelsens kompletterande anvisningar 
d. Egen sakkunskap 

 
Informationsväg  Effektueringsväg 

 
 
 
 
 

Brandflygansvarig 

SMHI 
Brandriskprognos, 

varningsmeddelande 

Bedömning av behov av 

skogsbrandflygbevakning eller 

att upphäva denna. 

Vid svårbedömt läge samråd 

med övriga 2 BI och 

Beredskapsenheten/Lst-TIB 

SOS-F/IB 
 

Lst-TIB 

Beslut om 

skogsbrandbevakning 

med flyg 

BI Norr 

Bedömning på 

särskild blankett 

Avtalat 
skogsbrandflyg 

Berörda 
kommuner 

BI Högland 

BI Syd * 
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Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/2 Ert datum 
 

Er beteckning 
 

 

Vägledning avseende eldningsförbud i Jönköpings län enligt 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 

ALLMÄNT 
För att förebygga större bränder i skog och mark kan kommunen med stöd av 2 kap. 7 § 
FSO, meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om 
liknande förebyggande åtgärder mot brand. För att förbudet ska få genomslag hos 
allmänheten – och därmed få önskad verkan - krävs effektiva informationsinsatser. 
Informationen bör då samordnas över större yta än en enskild kommun.  
 
SMHI:s prognoser och varningsmeddelande kan vara mindre tydliga. Behov av föreskrift om 
eldningsförbud och bevakning med skogsbrandflyg bör bedömas samordnat. Bedömningarna 
bör göras av en person med stor kompetens inom området, i det följande kallad 
brandflygansvarig. Uppdraget som brandflygansvarig inom F-samverkan alternerar årligen 
mellan brandingenjör Syd och brandingenjör Högland. Brandflygansvarig för år 2016 är 
Brandingenjör SYD. Länsstyrelsen har uppdragit till brandflygansvarig att besluta om 
skogsbrandflygning ska ske, för att hanteringen ska bli kostnadseffektiv. 

GEMENSAM ARBETSORDNING 

1. SOS centralen (SOS-F/IB) meddelar brandflygansvarig då varningsmeddelande inkommer som 
berör Jönköpings län samt Ydre kommun. 

2. Brandflygansvarig gör en samlad bedömning av situationen och rekommenderar vid behov 
berörda kommuner, via IB som då också får informationen på morgonen, att meddela 
föreskrifter om eldningsförbud. Man bör då eftersträva att identifiera naturliga områden eller 
gränsdragningar som allmänheten enkelt kan orientera sig efter, t.ex. väster om E4:an eller 
kommuner på Höglandet. Det är också viktigt att inte inskränka invånarnas rättigheter i onödan, 
samt att behålla trovärdigheten för eldningsförbud genom saklig bedömning av område. 

3. Föreskrift om eldningsförbud enligt 2 kap 7 § FSO meddelas av varje berörd kommun för sig 
med ledning av den bedömning som gjorts av brandflygansvarig.  

4. Meddelade föreskrifter om eldningsförbud kungörs genom att anslås på kommunens anslagstavla 
och publiceras på kommunens hemsida. Föreskrifterna ska också meddelas till SOS-F/IB.  

5. SOS-F/IB informerar Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (Lst-TiB) på e-post: 
tib.jonkoping@lansstyrelsen.se  

6. Lst-TiB låter publicera information om eldningsförbud och eventuellt skogsbrandflyg på 
Länsstyrelsens hemsida. 

7. SOS-F/IB informerar länets alla Räddningstjänster, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Regionen 
samt massmedia om i vilka kommuner som föreskrift om eldningsförbud meddelats. 

8. SOS-F/IB ser till att aktuell information om eldningsförbud finns tillgänglig via telefonsvarare på 
telefon 036-16 85 22.  
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Flödesschema: Arbetsordning för föreskrift om eldningsförbud 2016 
 
 
 

Brandflygansvarig 

BI Norr 
BI Höglandet 

BI Syd* 

Rekommendation på särskild blankett 

Vid svårbedömt 

läge samråd med 

övriga 2 BI   

Lst-TiB 

Meddelar föreskrift 

om eldningsförbud 

SOS-F ser till att aktuell 

info om eldningsförbud 

finns på avsedd 

telefonsvarare 

Publiceras på  

Lst hemsida 

Info till massmedia, 

Rtj, Lst, Regionen 

och Polis 

* Den brandingenjör i beredskap som för året av RäddSam-F fått uppdraget att bedöma behov av eldningsförbud och 
skogsbrandflyg,så kallad brandflygansvarig, gör en bedömning för dagen med beaktande av:  

a. SMHI:s prognoser 
b. Skogsbrandbevakning med flyg – MSB:s inriktning från 2016 
c. Länsstyrelsens kompletterande anvisningar 
d. Egen sakkunskap 

 
Informationsväg                                Effektueringsväg  

SOS-F 
 

IB 

Anslås på kommunens 

anslagstavla och 

publiceras på 

kommunens hemsida 

Bedömning av behov att införa eldningsförbud 

eller att upphäva detta 

SMHI 
Brandriskprognos 

Berörda kommuner (delegerade beslutsfattare) 
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Instruktion Rakel 
 

Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/1    

   
 

  

  
 

 

 

 

    

 
Detta dokument beskriver kommunikation med Rakel mellan Skogsbrandflyg och SOS-
Alarm/Räddningstjänst/Länsstyrelsen.  
 
Nummersättning i Rakel 
Varje Rakelmobil har ett 7-siffrigt MSISDN nummer. MSB har tagit fram nationella riktlinjer 
för nummersättning av skogsbrandflyg där alla enheter har MSISDN enligt följande mall 2-
70-5RZN.  
Förklaring: 2 = Räddningstjänst, 70 = Nationell resurs, 5 = Flygande enhet RZ = Rakelzon i 
Jönköpings fall 43, N = Löpnummer 
 
Brandflyget i Jönköpings län är nummersatt enligt följande: 
MSISDN    (ISSI) 
2705431 FFK Nässjö  (558017) 
2705432 FFK Jönköping (558018) 
2705433 FFK Gislaved (558019) 
2705434 FFK Värnamo (558020) 
 
Detta nummer utgör flygplanens anropsnummer i Rakel och uttyds enligt följande för FFK 
Höglandet ”Skogbrandflyg-2(TVÅ)-70 (SJUTTIO) – 5431(FEMTIOFYRA TRETTIOETT). 
 
Rutinmässig kommunikation med Skogsbrandflyget 
Rutinmässig kommunikation med skogsbrandflyget sker i första hand på talgruppen Jönk Blå 
5. 
Det är också möjligt att göra individanrop via MSISDN.  
Notera att skogsbrandflyget endast passar Rakel under pågående flyguppdrag. 
 
Kommunikation med SOS-Alarm 
SOS-ALARM lyssnar inte regelmässigt på talgrupper utan man skickar en talbegäran (Call 
Back Request) till SOS-Alarm. Så fort det finns en ledig operatör svarar SOS-Alarm 
anropande enhet på talgrupp Jönk Blå 5. 
 
All kommunikation skall gå via SOS-Alarm i Jönköping, alltså även om skogsbrandflyget 
upptäcker bränder i angränsande län. Call Back Request görs genom att trycka in 
siffertangent 9 på Rakel mobilen i ca 2sec. 
 
Kommunikation mellan blåljusenheter och skogsbrandflyg under pågående 
insats 
Vid en upptäckt brand anvisar SOS-Alarm vilken talgrupp som skall användas, exempelvis 
Jönk Blå5, för insatsen.  
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 Praktisk 
sambandsistruktion 

Datum 
2016-04-21 

Beteckning 
452-855-2016 

Sida 1/2 
Ert datum 
 

Er beteckning 
 

 
 
 
Passning sker på talgrupp Jönk Blå 5. 
Anrop till SOS-Alarm sker med CBR (Call Back Request).  
Övergång till annan talgrupp sker på begäran av SOS-Alarm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För utbildning samt övning med Rakelkommunikation samt förståelse för Rakelnätet gå till MSB webbplats 
med den interaktiv grundutbildning i Rakel. 

 

Rakel 



 
 sambandsistruktion Datum 

2016-04-21 
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Vad vill vi veta i larmskedet? 
Till SOS på Jönk Blå 5 

 
• Lämnar bevakningsrundan, åker Nordost om Skärstad 
• Position: rutnummer och gårdsnamn eller ”Vid S:et i Slättö” 
• Omfattning: Yta, lågor/rök 
• Vegetationstyp: Ungskog, barr/löv, hygge, öppet fält 
• Hotad bebyggelse 
• Fråga SOS om vilken första enhet som är på väg 

 
 

Vad vill vi veta under framkörning? 
Till 2 43xx10 eller 2 43xx60 på Jönk Blå 5 

 
• Möt upp: ”Hör av dej när du är vid…” 
• Färdväg: Led gärna första enheten praktiskt och avråd gärna från viss väg 
• Lämplig plats för brytpunkt/halvhalt 
• Vindriktning 
• Finns det folk på platsen? 
• Geografi: Höjd/sänka, bebyggelse 
• Vegetationstyp: Ungskog, barr/löv, hygge, öppet fält 
• Spridningshastighet. I förhållande till larmtillfället 

 
 

Vad vill vi veta när vi kommit fram? 
Till 2 43xx80 på Jönk Blå 5 eller annan efter order 

 
• Vattendrag: Även bäckar och åar, gärna nära väg 
• Åtkomst: Vägar, stigar 
• Vindriktning 
• Geografi: Höjd/sänka, bebyggelse, begränsningslinje 
• Vegetationstyp: Ungskog, barr/löv, hygge, öppet fält 
• Spridningshastighet: I förhållande till larmtillfället 
• Släckeffekt 
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