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INLEDNING

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har två medlemskommuner; Karlskrona och
Ronneby kommuner. Förbundets huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar
medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, men också ansvara för
kommunens skyldigheter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Kommunen har
även andra åtaganden inom hot- och riskområdet framförallt enligt lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Samordningen enligt lagstiftningen om extraordinära händelser hanteras av medlemskommunerna.
Räddningstjänsten är också en del av medlemskommunernas frivilliga åtaganden för att skapa en
trygg och säker kommun genom deltagande i olika samverkansforum t.ex. brottsförebyggande råd.
Detta program utgör Räddningstjänsten Östra Blekinges handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska antas av
förbundsdirektionen. Medlemskommunerna kan upprätta egna handlingsprogram, som reglerar den
egna kommunens åtaganden och mål. Kommunernas handlingsprogram ska antas av
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Räddningstjänsten Östra Blekinge utgör således en
del av kommunernas verksamhet inom hot- och riskskalan som innefattar den lilla vardagsolyckan,
räddningstjänstolyckor, extraordinära händelser och höjd beredskap. Samverkan utgör en
förutsättning för en effektiv organisation och som ökar kommunernas och räddningstjänstens
förmåga att förebygga, förbereda och möta en händelse oavsett var på hot- och riskskalan den
inträffar.

Bild 1: Hot- och riskskalan

De skyldigheter som kommunen har enligt lagen om skydd mot olyckor finansieras med skattemedel
och är därmed kostnadsfria i händelse av ett ingripande av räddningstjänsten. Det ska ses som
samhällets grundskydd. Den enskilde, individen eller organisationen, har det primära ansvaret att
förebygga olyckor i olika omfattning som kan innebära alltifrån att byta batterier i brandvarnaren till
krav på systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse av brandskyddet.
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Som komplement till handlingsprogrammet finns operativa (utryckande) riktlinjer, förebyggande
riktlinjer och Räddningstjänstens riskanalys. I dessa tre dokument ges mer detaljerad information om
Räddningstjänstens förmåga, operativa ledning, rutiner och de risker som finns inom Förbundet och
som kan leda till räddningsinsats. Dessutom upprättas årligen en verksamhetsplan som anger årets
mål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninnevånaren. En schematisk bild
över beslutsgången för styrdokument redovisas i bild 2.

Bild 2: Schematisk bil över beslutgången för styrdokumenten

2

RÄDDNINGSTJÄNSTENS VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån ändamålet i förbundsordningen och de nationella målen har Räddningstjänsten fastställt en
vision och övergripande mål för organisationen. De övergripande målen bryts sedan ner till
prestationsmål, som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges årets mål och
aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för kommuninnevånaren.
I lagen om skydd mot olyckor och i dess förarbeten anges att arbetet med skydd mot olyckor ska
grundas på målbeskrivningar. Målen för kommunens verksamhet, avseende skydd mot olyckor, ska
redovisas i handlingsprogrammet för räddningstjänsten. En schematisk bild över styrdokument och
mål redovisas i bild 3. I det följande presenteras hur Räddningstjänsten Östra Blekinge jobbar med
målstyrning av arbetet med skydd mot olyckor.
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Bild 3: Schematisk bild över styrdokument och mål

2.1 Nationella mål
I lag om skydd mot olyckor anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska
bedrivas enligt lagen:
• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor. 1 kap 1§ LSO
• Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 1 kap 3§ LSO
De nationella målen är riktningsgivande, vilket betyder att de styr vilket arbete som ska utföras men
inte på vilket sätt. LSO ger kommunen möjlighet att i stor utsträckning anpassa verksamheten utifrån
de risker som finns i kommunen med beaktande av att skyddet mot olyckor ska vara tillfredsställande
och likvärdigt utifrån ett nationellt perspektiv. Det andra nationella målet (1:3 LSO) är mer konkret
och möjligt att bryta ned i lokala verksamhetsmål. I begreppet ”inom godtagbar tid” ligger t.ex.
insatstider för Förbundets olika delar och i begreppet ”effektivt sätt” kan utbildning, övning,
utrustning, ledning och samverkan nämnas.
2.2 Vision
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet bygger ett säkrare, tryggare och
skadefritt samhälle.
2.3 Räddningstjänstens övergripande mål
Räddningstjänsten ska enskilt och i samverkan skapa ett tryggt och säkert samhälle för de som bor,
vistas och verkar i Karlskrona och Ronneby kommuner genom att:
3
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•
•
•
•

arbeta för att förebygga olyckor och stödja den enskilde,
förbereda räddningsinsatser
begränsa konsekvenserna vid olyckor
återföra erfarenhet från inträffade händelser.

Aktuella prestationsmål och aktiviteter presenteras i verksamhetsplanen.
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ORGANISATION OCH ARBETSGÅNG FÖR SKYDD MOT OLYCKOR

Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena före, under och
efter olyckan, se bild 4.

Bild 4: Arbetsgång för skydd mot olyckor

Under direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge är det räddningschefen
som leder den dagliga räddningstjänstverksamheten inom kommunerna. För att hantera olyckans tre
skeden organiseras Räddningstjänsten i fyra avdelningar enligt bild 5.
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Direktion

Räddningschef

Operativ
avdelning heltid

Operativ
avdelning deltid

Förebyggande
avdelning

Administrativ
avdelning

Bild 5: Räddningstjänsten Östra Blekinges organisation
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RISKBILD

Riskerna har inventerats i en s.k. riskanalys som avser att belysa de risker för olyckor som föranleder
räddningsinsats som finns inom Förbundets geografiska område och kartlägga vilka ”typinsatser”
som sker inom respektive stationsområde. Utifrån kunskapen om vilka ”typinsatser” olika stationer
larmas mer frekvent till, kan dimensionering och förmåga bestämmas. Riskanalysen syftar även till
att utgöra underlag för Räddningstjänstens förebyggande och insatsförberedande verksamhet.
Genom att tydliggöra riskbilden, med bland annat vilka riskobjekt samt vilka skyddsvärda
anläggningar/verksamheter/områden, som finns inom räddningsstyrkornas närområden erhålls
grunden i planeringen. Genom att öka kunskapen och medvetenheten hos räddningsstyrkorna är
förhoppningen att även skyddet för invånarna stärks. Ytterligare ett mål med riskanalysen är att visa
på invånarnas behov av räddningstjänst.
En samlad bild över riskerna i ett område är komplex och dynamisk. Det går inte att förutsäga vad
som kommer att hända och när, men utifrån statistik och objektsinformation kan Räddningstjänsten
ges en grundförutsättning för förberedelse för troliga olycksscenarier. Följande avsnitt avser att
förmedla en generell riskbild av Räddningstjänstens geografiska område.
4.1 Infrastruktur
Olika typer av trafikflöden utgör risker för olyckor i östra Blekinge. Infrastukturen utgörs av en mängd
olika transportsätt t.ex. väg, järnväg, flyg och sjöfart.
E22, riksväg 27 och riksväg 28 utgör de största transportlederna inom Räddningstjänstens
geografiska område. E22 skär området i söder och följer östkusten norrut mot Kalmar. Riksväg 27 och
28 går norrut från Ronneby respektive Karlskrona. E22, riksväg 27, riksväg 28 och väg 122 är
utpekade som rekommenderade vägar för farligt gods.
Järnvägen kommer väster och norr ifrån via Bräkne-Hoby, Ronneby, Karlskrona samt Holmsjö,
Rödeby, Karlskrona. I nuläget (år 2013) går i stort sett endast persontrafik på banan. Det förekommer
godstrafik, men i begränsad omfattning. Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår från
att det ska vara möjligt att transportera farligt gods på i princip alla banor.
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I Ronneby finns Blekinges enda flygplats. Den trafikeras av såväl av civilt som militärt flyg.
Det finns många hamnar i Ronneby och Karlskrona kommun. De lite större hamnarna utgörs av
Handelshamnen, Örlogshamnen och Verköhamnen i Karlskrona. Handelshamnen består till stor del
av bryggplatser för fritidsbåtar. Vägfärjan till Aspö angör handelshamnens södra del. Örlogshamnen
är en del av Sveriges enda Marinbas och hyser militära fartyg i alla storlekar. Från Verköhamnen
trafikerar passagerarfartyg Polen samt lastfartyg som hämtar kabel från ABB.
4.2 Statistik från räddningsinsatser
Statistik från inträffade olyckor är ett viktigt verktyg för att kartlägga riskbilden. Följande avsnitt
presenterar översiktligt statistik från inträffade händelser åren 2008-2013.

4.2.1 Brand i byggnad
Antalet larm om brand i byggnad ligger relativt konstant den senaste femårsperioden. Flest bränder
inträffar den kalla årstiden mellan december och mars. Antalet insatser mot brand i byggnad ligger
högt jämfört med resten av landet räknat per invånare. Bostadsbränderna står för ca 60% av
bränderna. Drygt hälften av dessa inträffar i villor. De vanligaste brandorsakerna i bostäder är soteld,
glömd spis och tekniska fel. Anledningen till bränder i allmänna byggnader är framförallt tekniska fel
och anlagda bränder. Antalet insatser mot brand i bostad ligger något högre än riksgenomsnittet
räknat per invånare.

Antal insatser per 1000 inv.

Brand i byggnad
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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Ronneby
Riket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Diagram 1: Brand i byggnad 2008 – 2013

4.2.2 Brand i det fria
Brand i det fria kan exempelvis vara gräs- och skogsbränder, brand på soptippar samt bränder i
föremål utomhus såsom bilar, båtar, containrar och soptunnor. Den allmänna trenden är att denna
typ av bränder minskar, men varma och torra vårar och somrar ökar antalet gräs och skogsbränder.
Över åren finns tillfällen då enstaka personer eller grupperingar har anlagt bränder utomhus och som
misstänks stå för ett större antal larm. Statistiken för år 2013 sticker ut i Ronneby kommun på grund
6
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av ett stort antal bränder i skog och mark inom ett begränsat område i Eringsbodas stationsområde.
Generellt har Karlskrona och Ronneby färre larm om brand i det fria jämfört med övriga kommuner
räknat per invånare.

Brand i det fria
Antal insatser per 1000 inv.

2,50
2,00
1,50
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Ronneby

1,00

Riket
0,50
0,00
2008

2009

2010

2011
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2013

Diagram 2: Brand i det fria 2008 – 2013

4.2.3 Trafikolycka
Antalet larm om trafikolyckor har legat relativt stabilt sedan år 2007, med ca 170 larm per år. 10% av
larmen om trafikolycka utgörs av förstärkning till annan räddningstjänst utanför det geografiska
området (Karlskrona och Ronneby kommun) som Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar för.
Antalet skadade i trafikolyckor ligger mellan åren relativt konstant med ca 1,3 skadad per olycka. Den
vanligaste olyckstypen är singelolycka med personbil och därefter kollision mellan personbilar.
Dödsolyckorna sker framförallt vid mötesolyckor.
Tabell 1: Skadade och döda i trafiken 2008-2012
1
Skadegrad
Antal personer
Uppdelat per år
2008
2009
2010
2011
2012
Döda
5
1
1
0
2
1
Svårt skadade
82
19
19
20
14
10
Lindrigt skadade
860
167
174
202
136
181
Totalt
947
187
194
222
152
192
Not 1: Uppgifter hämtade från Transportstyrelsens statistikverktyg STRADA, officiell statistik för trafikolyckor
med motorfordon

4.3 Farlig verksamhet
Länsstyrelsen i Blekinge län har fastställt vilka anläggningar med farlig verksamhet som faller under 2
kap 4§ lagen om skydd mot olyckor där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall
orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. De fastställda anläggningarna åläggs att bland
annat göra en riskanalys över verksamheten och kan åläggas att hålla eller bekosta viss beredskap.
Anläggningarna med farlig verksamhet redovisas i bilaga 2.
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5

FÖREBYGGANDE OCH FÖRBEREDANDE VERKSAMHET, FÖRE OLYCKAN

I skedet före olyckan indelas arbetet i stöd till kommunerna i bygglovsärenden, fysisk planering,
utbildning, rådgivning till allmänheten och företag, samt övrig olycksförebyggande verksamhet. Även
insatsplanering och övning av räddningstjänstpersonal samt drift och underhåll hanteras i skedet före
olyckan. Räddningstjänsten är även myndighet med avseende på lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor och har därmed tillsynsansvaret över dessa lagar. I det följande
redovisas hur Räddningstjänstens förebyggande och förberedande verksamhet översiktligt är ordnad.
För en detaljerad redovisning se dokumentet om förebyggande och operativa riktlinjer.
5.1 Ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO
Tillsyn över efterlevnaden av lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomförs inom kommunens
område av Räddningstjänsten Östra Blekinge. Som ett led i att utföra tillsyn får räddningstjänsten
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelser i LSO ska efterlevas.
Besluten får förenas med vite. Skriftlig redogörelse av brandskyddet som enligt LSO ska lämnas in till
kommunen, ska inlämnas till Räddningstjänsten Östra Blekinge för vidare handläggning.
Räddningstjänsten ska se till att kommunens skyldigheter beträffande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar uppfylls. Frister för rengöring ska fastställas av
direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand.
5.2 Ansvar enligt lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE
Tillsyn över efterlevnaden av lag om brandfarliga och explosiva varor genomförs inom kommunens
område av Räddningstjänsten Östra Blekinge. Som ett led i att utföra tillsyn får räddningstjänsten
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i LBE ska efterlevas.
Besluten får förenas med vite. Räddningstjänsten ansvarar också för tillståndsprövningen, enligt
samma lag.
5.3 Byggprocessen
Det är viktigt att arbetet med brandskyddet är en naturlig del i byggprocessen samt att kommunen
har tillräcklig kompetens för att granska upprättade brandskyddsdokumentationer.
Räddningstjänsten utgör stöd till kommunerna för granskningen av brandskyddsdokumentationer i
samband med bygglov, för sådana verksamheter där det krävs en skriftlig redogörelse av
brandskyddet enligt SRVFS 2003:10.
5.4 Fysisk planering
För att säkerställa skydd mot olyckor inom den fysiska planering stödjer Räddningstjänsten
kommunerna genom att granska översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ur ett
säkerhetsperspektiv. För att kunna yttra sig ur ett risk- och säkerhetsperspektiv, i samband med
planärenden, upprättar Räddningstjänsten en riskanalys.
5.5 Övriga remissärenden och övrig skadeförebyggande verksamhet
Verksamhet där brand- och olyckssäkerheten är av stor vikt, till exempel festivaler, marknader,
tillfälliga övernattningar, stora idrottsevenemang, konserter och övriga offentliga tillställningar där
en stor mängd personer kan samlas, samråder Räddningstjänsten med arrangören kring brand- och
olyckssäkerheten. I de lokaler där det serveras alkoholhaltiga drycker ställs, i samband med
8
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prövningen av ansökan till serveringstillstånd, särskilda krav på brandskyddet. Räddningstjänsten
utgör stöd till kommunerna för att säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga ur brand- och
säkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten är också remissinstans till polismyndigheten vid ansökan om
tillstånd att driva hotell- och pensionatsrörelse.
5.6 Extern utbildning
Utbildning i brandförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder för företag, offentliga organisationer
och föreningar är en viktig del av det förebyggande arbetet. Räddningstjänsten har en
utbildningsverksamhet som syftar till att sprida kunskap om brand- och säkerhetsfrågor till de som
efterfrågar sådan kunskap. En annan del av utbildningsverksamheten är att finnas bland barn- och
ungdomar. Räddningstjänsten utbildar varje läsår årskurs fem och åtta i brandskydd och attityder
kring brand- och olycksrisker.
5.7 Information och kommunikation
För att den enskilde själv ska kunna bidra till sin egen säkerhet och kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt lagen är det viktigt att kommuninvånaren får det stöd som kan behövas. Räddningstjänsten
tillhandahåller information på hemsidan, men ska även kunna tillhandahålla utskriven information.
Även olika former av telefonrådgivning är en möjlighet att få stöd från Räddningstjänsten. Olika
sociala medier är ytterligare en del av Räddningstjänstens kanaler för informationsspridning liksom
att möta kommuninvånaren vid olika evenemang. Att möta kommuninvånaren på gator och torg
med informationskampanjer eller olika former av uppvisningar, bidrar också till spridning av kunskap
om Räddningstjänstens verksamhet.
5.8 Larmplaner
Plan för vilka stationer som ska larmas initialt i händelse av en viss typ av olycka upprättas för en hel
insatszon eller för specifika objekt (t.ex. flygplats eller 1+2-väg). Insatszonerna finns presenterade i
operativa riktlinjer. Den som uppfattar en nödsituation ringer 112 och begär hjälp av
räddningstjänsten. Uppringaren hamnar i larmcentralen hos SOS Alarm AB som larmar ut snabbaste
räddningsstyrka med rätt kompetens. Vid störningar i teletrafiken ska den enskildes möjligheter att
larma 112 i möjligaste mån säkerställas. Detta kan ske genom att t.ex. placera ut mobila enheter eller
bemanna brandstationerna.
5.9 Insatsplanering
Insatsplanering är i en del fall en förutsättning för att kunna påbörja en räddningsinsats inom
godtagbar tid och genomföra den på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens insatsplanering innebär
dels generell planering i form upprättande av övergripande rutiner och dels av planering för insats på
specifika objekt. En insatsplan kan se olika ut beroende på behovet. Den kan endast bestå av en
ritning med kontaktuppgifter till objektet, men också vara en avancerad plan byggd på olika scenarier
och beräkningar.
5.10 Övning/utbildning
Möjligheten att öva olika händelsetyper och träna de olika momenten som ingår är en naturlig del i
Räddningstjänstens insatsförberedande arbete. Övningsverksamheten utformas så att den
återspeglar riskbilden i kommunerna och inom de olika insatsområdena.
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5.11 Drift och underhåll
En förutsättning att kunna genomföra en räddningsinsats är att materiel och fordon är i bra skick.
Räddningstjänsten har ca. 25 tunga fordon innehållande räddnings- och kommunikationsutrustning
samt kartstöd, som kräver underhåll och förnyelse. Även brandstationerna underhålls i viss
omfattning.

6

OPERATIV VERKSAMHET, UNDER OLYCKAN

Den operativa organisationen består av två heltidsstyrkor, åtta deltidsstyrkor och två räddningsvärn,
se bild 6. Insatstiden (tiden från larm till dess att insatsen kan påbörjas) varierar beroende på var
olyckan inträffar, bilaga 1. Generellt är det kortare insatstid i de större tätorterna beroende på
närheten till brandstationerna.

Bild 6: Geografisk spridning av räddningstjänstens brandstationer

6.1 Räddningstjänstens bemanning
Räddningstjänsten Östra Blekinges ambition för beredskapen vid brandstationerna återfinns i tabell
1. Till följd av rekryteringssituationen kan bemanningen av deltidsorganisationen periodvis avvika
från nedanstående tabell.
Tabell 2: Räddningstjänstens bemanning

Tätort
Karlskrona
Jämjö
Sturkö
Rödeby
Holmsjö
Ronneby

Antal bm
6
4
2
4
2
4

Antal befäl
1
1
1
1
1
1

Ansp.tid
1,5 minut
5 minuter
5 minuter
5 minuter
5 minuter
1,5 minut
10

Anm
Vissa avsteg tillåts avseende en bm1
Uppfylls ej, avseende bemanning
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Tätort
Ronneby
Bräkne-Hoby
Hallabro
Eringsboda
Summa

Antal bm
2
4
2
2
32

Antal befäl
1
1
1
9

Ansp.tid
8 minuter
5 minuter
5 minuter
10 minuter

Anm
Uppfylls ej, avseende bemanning
Uppfylls ej, avseende bemanning

Not 1: En person ur minimistyrkan (1+6) får röra sig fritt inom Kommunalförbundets geografiska område i
samband med intern övnings- eller drift-/underhållsverksamhet.

Räddningstjänsten förfogar också över en räddningschefsberedskap (RCB ) som i första hand utövar
övergripande ledning. RCB ska svara på anrop inom 60 sekunder, kunna utöva ledning inom 5
minuter samt kunna infinna sig antingen på brandstationen i Karlskrona eller i Ronneby inom 30
minuter.
Förutom ovanstående beredskap finns räddningsvärn på Hasslö och Aspö. Räddningsvärnspersonalen
har ingen beredskap, men är utrustade med personsökare och larmas på alla olyckor inom ett
geografiskt område kring respektive brandstation.
6.2 Räddningstjänstens förmåga
En enskild räddningsstyrka ska vara dimensionerad för att hantera mindre olyckor och kunna vidta
initiala åtgärder vid alla olyckor. Vid olyckor där en räddningsstyrka ej är tillräcklig ska flera
räddningsstyrkor samordnas till en gemensam insats. Beredskap för speciella händelser ska finnas vid
vissa styrkor och i de fallen kan åtgärder vidtas först när resursen är framme på olycksplatsen.
Räddningstjänstens resursuppbyggnad över tid delas in i tre tidsområden enligt figuren nedan. För en
detaljerad redovisning av Räddningstjänstens förmågor, se operativa riktlinjer.

Bild 7: Schematisk figur över resursuppbyggnad och förmåga över tid
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Den enskildes förmåga
Den enskilde har den första möjligheten att ingripa vid en olycka genom att larma räddningstjänsten
och vidta åtgärder efter egen förmåga innan räddningstjänsten anländer. Den enskildes förmåga kan
variera beroende på t.ex. kunskapsnivå och initiativförmåga. Räddningstjänstens förebyggande
arbete bidrar till att stärka den enskildes förmåga genom bland annat information och utbildning.
Basförmåga inom tidsområde 0-10 minuter
Basförmågor för enskilda räddningsstyrkor som kan agera inom 10 minuter i insatsområdet är t.ex.
livräddning med stegar, utvändig släckning vid brand i byggnad, brand i mindre avgränsat objekt,
åtgärder vid hjärtstopp, insats vid självmordsförsök och livräddning vid transportolycka eller
kemikalieolycka.
Förstärkt förmåga inom tidsområde 10-20 minuter och tidsområdet inom 30 minuter
Förstärkt förmåga för samverkande räddningsstyrkor som kan agera inom 20 minuter och inom 30
minuter i insatsområdet är t.ex. losstagning vid trafikolycka, invändig livräddning och släckning med
rökdykning, livräddning med höjdfordon och insats vid kemikalieolycka.
Särskild förmåga rök- och kemdykning
För att få utföra livräddning och invändig släckning vid brand i byggnad krävs, enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrift, minst ett befäl och fyra brandmän. Samma bemanning krävs vid
insatser mot kemikalier s.k. kemdykning. Inom Karlskrona, Ronneby, Bräkne-Hoby och Rödeby
tätorter kan rökdykning påbörjas inom 10 minuter. Inom övriga tätorter där brandstation finns, kan
rökdykning påbörjas inom 20 minuter genom att olika avdelningar samverkar om arbetsuppgiften. På
grund av svårigheten att bemanna deltidsorganisationen kan periodvis inte rökdykning utföras inom
10 minuter vid vissa tätorter. För att ändå kunna bemanna används ”fri inryckning”, vid livräddande
situationer, vilket innebär att personal utan beredskap kan svara på larm även om de inte har
beredskap.
Kemdykning utförs endast av personal vid heltidsstationerna i Karlskrona och Ronneby.
Särskild förmåga inom tätorterna Karlskrona och Ronneby
I tätorterna Karlskrona och Ronneby finns heltidsstyrkor med kort anspänningstid, normalt inom 90
sekunder. Inom dessa områden har Räddningstjänstens förmåga att påbörja räddningsinsats vid
samtliga ovan nämnda händelsetyper inom 10 minuter. Vid heltidsstyrkorna finns också
förbundsgemensam utrustning och kompetens t.ex. tung räddning (lastbil, buss), räddning på hög
höjd, person- och materieltransporter och insatser till havs samt vattendykning.
6.3 Första insatsperson, FIP
Första insatsperson, FIP, innebär att Räddningstjänstens personal, som rör sig inom det geografiska
området larmas vid alla händelser. FIP kan då bedöma om larmet ska besvaras och kan köra direkt till
olycksplatsen och kan därför vara på platsen snabbare än ordinarie räddningsstyrka. Syftet är att
snabbt kunna göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.
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6.4 Samverkan med andra organisationer och enskilda
Samverkan med andra organisationer och enskilda är en förutsättning för att kunna nyttja tillgängliga
resurser på ett optimalt sätt. Räddningstjänsten samverkar med en rad olika parter i detta syfte. De
vanligaste organisationerna är
• Närliggande kommuner och kommunalförbund
o Snabbast hjälp till drabbade
o Vissa specialinsatser t.ex. trafikolyckor, kemikalieolycka och stabshjälp
• Medlemskommunerna Karlskorna och Ronneby kommuner
o Psykologiskt och socialt omhändertagande, POSOM
• Övriga blåljusmyndigheter
o Hjärtstoppsassistans
o Insatser vid självmordsförsök
• Försvarsmakten
o Insatser på Ronneby flygplats
o Vissa specialinsatser t.ex. hjälp med transporter och personalförstärkning
• Kustbevakningen
o Miljöräddningstjänst i kustnära områden
o Räddningsdykare
o Maritime Incident Response Group, MIRG, insatser till sjöss
• Länsstyrelsen Blekinge
o Kärnteknisk olycka
o Samverkan inom samhället krisberedskap
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
o Förstärkningsresurser i form av materiel och viss personal
• Sjöfartsverket/JRCC
o Drunkning i kustnära områden, sjöräddningstjänst
o Flyghaverier, flygräddningstjänst
o Maritime Incident Response Group, MIRG, insatser till sjöss
• SOS Alarm AB
o Utlarmning av räddningstjänstresurser och förmedling av kontakter
• Frivilliga
o Frivilliga resursgrupper, FRG
o Gränslös samverkan, transporter med bandvagn och svävare
I operativa riktlinjer finns beskrivet hur samverkan med andra organisationer och enskilda är
utformad.
6.5 Insatstider
Insatstiden definieras som tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess räddningsarbetet kan
påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och angreppstid.
Placering av brandstationerna med dess bemanning baseras på kommunernas riskbild. En del av
kommunens riskbild kategoriseras av de typer av byggnader som finns i området och vilka krav som
då ställs på Räddningstjänsten för att säkerställa en trygg och säker utrymning. Vid brand i byggnad
och trafikolyckor är tiden från olyckans start till det att räddningsinsatserna kan påbörjas särskilt
13
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avgörande för resultatet. Vanligtvis är det störst behov av att påbörja rökdykning alternativt att
hämta ner hjälpbehövande med Räddningstjänstens stegutrustning för att rädda liv, vid olycka med
brand i byggnad. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande för Räddningstjänstens
möjlighet att rädda egendom. En snabb losstagningsinsats är en förutsättning för att klara liv och
hälsa vid en trafikolycka. Ett vedertaget begrepp är den s.k. ”Gyllene timmen” vilken innebär att en
svårt skadad person bör vara intagen för sjukhusvård inom en timme från olyckstillfället.
6.6 Utrymning av byggnader med hjälp av Räddningstjänstens stegutrustning
Enligt Boverkets byggregler, BBR, får utrymning från fönster med hjälp av Räddningstjänsten
tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 (Industri,
kontor med mera) och 3 (bostäder). I tabell 2 anges Räddningstjänstens förmåga och uppskattade
insatstider för respektive tätort. Förmågan anges som den högsta höjden till underkant fönster. Med
insatstid avses tiden från det att larm inkommit till Räddningstjänsten till dess att räddningsarbetet
har påbörjats.
Tabell 3: Insatstid för utrymning med hjälp av Räddningstjänstens utrustning

Tätort
Karlskrona
Jämjö
Sturkö
Rödeby
Holmsjö
Ronneby
Bräkne-Hoby
Hallabro
Eringsboda

Insatstid i minuter
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
15 min

Förmåga
23 meter (åtta våningar)
11 meter (tre våningar)
11 meter
11 meter
11 meter
23 meter
11 meter
11 meter
11 meter

6.7 Hamnområden och deras gränser i vattnet
I havet utmed Karlskronas och Ronnebys kustområde ansvarar staten för Räddningstjänsten vid sjöoch miljöräddning. Kommunal räddningstjänst föreligger i vissa definierade hamnområden. En
fullständig förteckning över hamnarna där kommunal räddningstjänst föreligger finns i operativa
riktlinjer och en översikt redovisas i bild 7.
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Bild 7: Översiktskarta hamnområden

6.8 Förmåga Räddningstjänsten avser att skaffa
Räddningstjänsten har identifierat ett antal områden där förmågan kan utvecklas. Följande förmågor
avses att utvecklas under handlingsprogrammets giltighetstid.
•
•
•
•
•

Håltagning och arbete på tak för deltidsavdelningarna
Metod och teknik för räddning på låg höjd t.ex. brunnar
Utvecklad förmåga för Förbundets täckstyrkor (styrkor som står i beredskap för annan styrka)
Metod och teknik för uppsamling vid utsläpp av farliga ämnen.
Utrustning för uppsamling vid oljeutsläpp i vatten.

6.9 Räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap
Räddningstjänsten under höjd beredskap utgörs av den fredstida organisationen.

7

ERFARENHETSÅTERFÖRING OCH ÅTERUPPBYGGANDE VERKSAMHET, EFTER OLYCKAN

För att kunna återföra erfarenhet från inträffade olyckor är det av väsentligt intresse att olyckan
utreds i skälig omfattning så att olycksförloppet kan klarläggas och att den drabbade om möjligt får
återkoppling på händelseförloppet. Detsamma gäller för utredning av insatsens genomförande där
utvärderingen säkerställer att en erfarenhetsbank byggs upp för utveckling av nya metoder och ett
ändrat arbetssätt. Räddningstjänstens omfattande utbildningsverksamhet får också värdefull
erfarenhetsåterkoppling att föra in i utbildningar till enskilda och organisationer. Samarbetet med
försäkringsbranschen efter en olycka är en viktig del för att minimera sekundärskador och
säkerställer en först kontakt mellan den drabbade och dess försäkringsbolag.

15

Handlingsprogram Räddningstjänsten Östra Blekinge

7.1 Olycksutredning
Räddningstjänsten Östra Blekinge svarar för att olyckor som föranlett räddningsinsats utreds. Fokus
ligger på olycksförloppet där orsaken om möjligt klarläggs. Olycksutredningarna ska ske på tre olika
nivåer:
•
•
•

Nivå 1: Vanlig insats – räddningsledaren skriver händelserapport.
Nivå 2: Ensamutredare med erforderlig kompetens utreder olyckan.
Nivå 3: En grupp arbetar med utredningen. Personer med kompetens från
verksamheten/området där olyckan inträffat ska finnas med.

De olyckor där mest erfarenheter kan dras ska utredas på nivå 3. Samverkan med andra
myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Trafikverket, ska ske vid de
olyckor då annan myndighet också utreder olyckan.
7.2 Insatsutvärdering
Utvärderingar av insatser är ett led i den inre kvalitetssäkringen och syftar till att skapa en slagkraftig
räddningstjänst med tredje man i fokus. Insatsutvärderingarna ska ske på två olika nivåer:
•
•

Nivå 1: Vanlig insats – räddningsledaren skriver händelserapport.
Nivå 2: Ensamutredare med erforderlig kompetens utreder insatsen.

De insatser där mest erfarenheter kan dras ska utredas på nivå 2. Insatsen ska gås igenom från start
till dess att räddningstjänsten är avslutad. Bland annat diskuteras taktiskt och tekniskt
tillvägagångssätt, om några tillbud har inträffat och hur samverkan inom och utom organisationen
har fungerat. Utvärderingen sprids sedan inom organisationen så att lärdomar kan dras även av de
som inte var på plats vid insatsen.
7.3 Restvärderäddning
När insatsen har avslutats har Räddningstjänsten en skyldighet att meddela ägaren eller
nyttjanderättshavaren om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.
Räddningstjänsten har slutit avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning om åtgärder för att
begränsa sekundärskador vid olyckor. Avtalet omfattar ramarna för Räddningstjänstens agerande
efter en räddningsinsats och hur tjänsten ska betalas. Försäkringsbranschens restvärderäddning har
ett nätverk av restvärdesledare, som utgör kopplingen mellan den drabbades försäkringsbolag och
Räddningstjänsten.
7.4 Trafikuppdrag
Olyckor som inträffar på väg eller järnväg förorsakar förutom skador på människor, fordon och miljön
även skador och hinder i järnvägstrafiken och på vägnätet. Dessa hinder kan utgöra ytterligare
trafikfara och kan samtidigt medföra förseningar för trafikanter, resenärer och godstransporter.
Genom att vägen och järnvägen görs framkomliga i direkt anslutning till den inträffade olyckan, kan
konsekvenserna reduceras samtidigt som samhällskostnaderna minskar. Räddningstjänsten har slutit
avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning om trafikuppdrag som sanering av väg och
järnväg, arbetsjordning samt evakuering av tåg och spårområde. Avtalet omfattar inom vilka ramar
Räddningstjänsten får agera efter en räddningsinsats och hur tjänsten ska betalas.
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7.5 Avvikelsehantering
I samband med att händelserapporten skrivs eller under olycksutredningen identifieras avvikelser i
arbetsmiljön med syftet att förbättra verksamheten och fånga upp förbättringsförslag.
Avvikelsesystemet rymmer frågor om tillbud och olyckor vid räddningsinsatser, men möjligheten att
väcka andra frågor finns också t.ex. olika typer av avvikelser från praxis eller andra rutiner.
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Bilaga 1

INSATSTIDER FÖRSTA STYRKAN, EJ RÄDDNINGSVÄRN

Not: Kartan avser insatstid om fem minuter för Eringsbodastyrkan.

Bilaga 2

ANLÄGGNINGAR MED FARLIG VERKSAMHET
Länsstyrelsen i Blekinge län har fastställt följande anläggningar med farlig verksamhet som faller
under 2 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse
skall orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. De fastställda anläggningarna åläggs att
bland annat göra en riskanalys över verksamheten och kan åläggas att hålla eller bekosta viss
beredskap.

• Foodia fisk AB, Karlskrona
• Procordia food, Karlskrona
• Aura Light International AB, Karlskrona
• Saab Kockums AB, Karlskrona
• Helikopterflygplatsen Blekingesjukhuset, Karlskrona
• Ronneby flygplats
• Kockumshallen, Ronneby
• Isverket Saltö, Karlskrona
• Marinverkstaden, Karlskrona
• Klåvben dammanläggning, Ronneby

