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Värderingar för RäddSam F i praktisk tillämpning 
 

• Normativa beslut och beslut som kan få stora konsekvenser för berörd räddningstjänst 

skall alltid tas av räddningschef eller i dennes ställe av ställföreträdande räddningschef. I 

akuta situationer och om räddningschef eller ställföreträdare ej kan nås skall ärendet 

handläggas av berörd regional insatsledare. 

• Ett nekande beslut om insats, det vill säga att vi bedömer att räddningstjänsten inte skall 

göra någon insats skall alltid snarast förankras hos lokal räddnings/stf räddningschef eller 

berörd regional insatsledare.  

• Vid insats i en kommun inom släckavtalsområde ska insatsledare som ansvarar för den 

berörda kommunen bege sig till platsen och överta ledningen av insatsen samt ansvara för 

att räddningsinsatsen avslutas om inte annat överenskommits. 

• Ledningsenhet skall alltid bedöma behovet av ledning även utöver det som gäller 

räddningstjänst. Det kan exempelvis vara insatser som annan myndighet behöver få 

kännedom om eller insats som av någon anledning inte är rutinartad. Vid tveksamheter 

skall alltid lokal räddningschef/stf konsulteras alternativt berörd regional insatsledare. 

Bränder 

• Röklukt i byggnad skall alltid undersökas.  

• Lämna aldrig en byggnad utan att hitta orsaken till röklukt, om orsaken inte går att finna 

skall berörd regional insatsledare kontaktas före beslut om att avbryta insatsen. 

• Alla lägenheter i en trappuppgång med röklukt skall genomsökas genom dörrknackning, 

utvändig kontroll med hjälp av höjdfordon, undertrycksventilation av trapphus eller 

genom huvudnyckel från fastighetsägare. Om inte detta lyckas eller om en lägenhet inte 

kan kontrolleras från utsidan och det fortfarande finns misstanke om brand eller 

rökutveckling skall vi ta oss in med kapning eller låssmed. Efteråt skall låsning ske och 

fastighetsägare tillkallas. 

• Om orsaken till röklukt inte går att finna inne i en byggnad skall bevakning ordnas genom 

att påtala detta för fastighetsägaren. Om inte detta lyckas kan bevakning ske med 

räddningstjänstens personal. Detta är särskilt viktigt kvälls eller nattetid. 

• Vid automatlarm då ingen orsak går att finna skall alltid anläggningsskötare eller annan 

ansvarig representant för verksamheten komma till platsen och överta ansvaret för vidare 

åtgärder och kontroll. 

• Vid brand i ett startföremål (spisfläkt, TV, säng etc) skall hela startföremålet efter 

släckning lämpas ut för att eliminera risken för återantändning. Observera att polisens 
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tekniker kan behöva tillkallas eller konsulteras innan lämpning sker. Om inte detta är 

möjligt och branden kan ha påverkat golv, väggar eller tak, skall bevakning ske i minst 

sex timmar. Vid brand nattetid skall alltid bevakning ske tills nästkommande dag. En 

brandplats i byggnad skall aldrig lämnas inför en natt. 

• Vid brand i trossbotten eller misstanke om brand i trossbotten skall bevakning ske i minst 

24 timmar. Bevakning sker normalt med personal på plats, men kan i slutskedet efter 

bedömning ske genom punktbevakning. 

• Vid skorstensbrand skall särskild instruktion för skorstensbrand följas. Den innebär bland 

annat att skorstenen skall bevakas till dess att yttertemperaturen på murstocken har 

kulminerat och svalnat av till maximalt 50 grader, dock minst tre timmar samt en 

punktbevakning efter sex timmar. 

• Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor är normalt avslutad när branden är 

släckt. Efter släckningen skall bevakning utföras i samråd med ägaren. Denna bevakning 

skall ske enligt de riktlinjer som nämns ovan när det gäller bevakningens längd. Normalt 

brukar räddningstjänsten svara för bevakning på ägarens bekostnad. Praxis inom 

RäddSam F är att försäkringsbolagen står för halva arbetsinsatsen (bevakning) och 

räddningstjänsten halva arbetsinsatsen (eftersläckning). 

• Avslutning av räddningsinsats vid brand skall ske skriftligt på särskild blankett. Vi skall 

också utveckla vårt överlämnande till ägare/innehavare vid alla typer av olyckor.  

• Vid automatiska brandlarm skall alltid anläggningsägaren informeras. Detta sker på rutin 

genom SOS. Om detektor inte kan återställas utan måste bortkopplas skall detta utföras av 

anläggningsägaren. Om så inte är möjligt kan räddningstjänsten bortkoppla en detektor 

eller sektion men skall då informera anläggningsägaren snarast samt att räddningstjänsten 

skall tillse att personal på platsen genomför manuell bevakning i det utrymme som vi 

bortkopplat. Detta är ofta ett krav enligt försäkringsvillkoren. Alla vidtagna åtgärder vid 

automatiska brandlarm skall dokumenteras i kontrolljournal samt på insatsrapport. 

• Alla beslut som är tagna på en räddningsinsats med Lag om skydd mot olyckor som grund 

skall dokumenteras på insatsrapport (forcerade dörrar, kapade hänglås, förstörd egendom, 

insatsens avslutande e.t.c.). 

• Alla bränder skall i princip släckas, även om inte det kan verka finnas något ekonomiskt 

värde i det som brinner. Detta är särskilt viktigt för att alltid kunna utreda brandorsaker 

efteråt. 

 

Räddning 

• Väghållare (kommun eller trafikverk) skall alltid informeras efter olyckor då trafikmärken 

eller andra anordningar intill vägen har skadats. 

 

Miljö 

• Vid utsläpp av oljor eller kemikalier skall vi alltid vidta lämpliga åtgärder för att begränsa 

utflödet, ta omhand utläkta ämnen och frysa skadeutvecklingen samt tillse att berört 

miljökontor eller liknade informeras och miljö RVR-ledare kallas till platsen.  

 

Kommunal ledning och krisstöd 

• Räddningstjänsten skall alltid tillse att drabbade erhåller det stöd som är nödvändigt. Detta 

kan ske genom personligt engagemang under och efter insatsen samt genom att följa 

rutiner för krisstöd i berörd kommun. Rutinerna för detta kan variera mellan kommunerna 

varför det är viktigt att följa respektive kommuns rutiner för krisstöd. 



 

 

• Kommunala förvaltningar skall stödjas så långt möjligt även med andra uppgifter än 

räddningstjänst. Vi skall se oss som en del i en större familj eller koncern. Exempel på 

detta kan vara dricksvattenförsörjning, vattenpumpning, krisstöd, bevakning efter brand 

eller annat. Sådana övervägningar och bedömningar skall normalt lyftas till 

räddningschef/stf alternativ berörd regional insatsledare för beslut. 

 

Massmedia 

• Mediakontakter som inte berör räddningsinsatser skall normalt hanteras av räddningschef, 

stf räddningschef eller om dessa inte kan nås lokal insatsledare eller berörd regional 

insatsledare.  

• Vid räddningsinsatser skall högsta befäl på platsen alternativt VRC svara för 

mediainformation på uppdrag av lokalräddningschef. Övriga befäl och brandmän bör 

endast yttra sig om sin egen uppgift i insatsen och skall i övrigt hänvisa till högsta befäl på 

platsen. 

 

 
 


