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Sammanfattning  

 
I denna rapport jämförs räddningstjänsters operativa insatser till brinnande byggnader i 

Kanada och på Nya Zeeland med de rutiner som svensk kommunal räddningstjänst har vid 

operativa insatser till samma typer av brinnande byggnader. Är deras rutiner, metoder och 

hjälpmedel vid insatser till brand i byggnad välutvecklade? Skulle de kunna bidra till en 

utveckling av de rutiner som används av svensk räddningstjänst vid insatser till brand i 

byggnad? 

En kvalitativ litteraturstudie och intervjustudie har utförts med hjälp av olika respondenter 

som representerat räddningstjänster i de tre olika länderna. Räddningstjänsternas operativa 

förmåga har undersökts vid insatser till brand i villa samt vid insatser till brand i 

flerbostadshus. De brandförlopp som undersökts är: 

 Liten risk för övertändning när räddningstjänsten kommer till platsen.  

 Branden är övertänd/stor risk för övertändning när räddningstjänsten kommer till 

platsen. 

Det resultat som erhållits visar att det finns många likheter mellan räddningstjänsten i de tre 

länderna. Den största olikheten som påvisats är att kanadensisk räddningstjänst utför invändig 

släckning med rökdykning endast om minst 15 brandmän finns på plats. Den första styrkan på 

plats utför endast utvändig släckning i väntan på förstärkande styrkor. I Sverige och på Nya 

Zeeland kan invändig släckning med rökdykning utföras redan då en styrka på fyra personer 

är på plats. I samtliga tre länder strävar räddningstjänsten efter att kombinera invändig 

släckning med utvändig släckning och ventilering av den brinnande byggnaden. 

En effektiv insats till brand i byggnad kännetecknas av en kombination av utvändig och 

invändig släckning och kräver ofta en större bemanning än en styrka på fyra personer. Mindre 

svenska räddningstjänster bör ingå samarbete med närliggande stationer samt använda 

deltidsstyrkor för att uppnå en så effektiv insats som möjligt vid bränder i byggnader.   

Utifrån resultaten i detta arbete rekommenderas att vidare undersökning av räddningstjänstens 

operativa insatser till brinnande byggnader, i andra länder, genomförs.



Summary 

The fire service in Canada, New Zealand and Sweden have been compared and investigated in 

this thesis. Focus has been set on the routines performed to extinguish and rescue people in a 

burning building. Are the routines and methods well developed in Canada and New Zealand? 

Could their routines and methods contribute to developing the Swedish fire service at the 

scene of an incident? 

A qualitative study of literature and interviews has been performed with the help of different 

respondents who represent the fire service in Canada, New Zealand and Sweden. The 

operations have been investigated during a fire in a villa and in a multistory building. The fire 

developments investigated are: 

 Little or no risk of flashover at arrival 

 Flashover/big risk of flashover at arrival 

The obtained results show that there are many similarities between the fire services in the 

three countries. The biggest difference is the number of firefighters required on scene to 

perform an interior attack on a fire. In Canada the number is at least 15 firefighters while the 

number is 4 in Sweden and New Zealand. The first four firefighters on scene in Canada will 

only perform an exterior attack on the fire while waiting for backup. The fire service in all 

three countries strives to combine interior and exterior attack with ventilating operations in 

the building.  

To further investigate the development of Swedish fire service, other countries in the world 

should be examined.   
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1. Inledning 
Räddningstjänstens operativa insatser vid olyckor och dess förebyggande arbete är en viktig 

del av ett fungerande samhälle. Den kommunala räddningstjänsten i Sverige har i flera 

årtionden fungerat på ungefär samma sätt vid insatser till brand i byggnad. Varje år inträffar 

ett flertal bränder i byggnader och under 2014 genomförde svensk räddningstjänst 9660 

insatser till bränder i byggnader1. Den rutinmässiga insatsen brukar innefatta rökdykning 

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2007:7. Det är ingen självklarhet att räddningstjänster i 

resten av världen arbetar på ett liknande sätt som svensk kommunal räddningstjänst gör. Är 

deras rutiner, metoder och hjälpmedel vid insatser till brand i byggnad välutvecklade? Skulle 

de kunna bidra till en utveckling av de rutiner som används av svensk räddningstjänst vid 

insatser till brand i byggnad? 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra hur svensk, kanadensisk och 

nyzeeländsk räddningstjänst utför insatser till brand i byggnad. Jämförelsen kommer att 

påvisa likheter och olikheter och avslutningsvis kommer slutsatser att dras om den 

kommunala räddningstjänsten i Sverige kan effektiviseras vid insatser till brand i byggnad. I 

denna rapport ska följande frågeställning besvaras: 

 Vilka likheter och olikheter finns det mellan räddningstjänsterna i de olika 

länderna? 

1.2 Avgränsningar 
I detta examensarbete undersöks och jämförs kommunal räddningstjänst i Sverige med 

motsvarande räddningstjänster i Kanada och på Nya Zeeland. Vid undersökningen och 

jämförelserna behandlas endast information om ländernas operativa förmåga som utförs på 

heltidsstationer. Respektive lands förebyggande arbete som utförs av räddningstjänst kommer 

inte i huvudsak behandlas i denna rapport. De rutiner som används hos respektive lands 

räddningstjänst kan komma att variera beroende på vilken typ av byggnad som insatsen utförs 

i och därför kommer dessa rutiner att undersökas vid brand i två olika byggnader, villa och 

flerbostadshus. Två av de svenska räddningstjänster som undersöks utgör stora 

räddningstjänster som har tillgång till fler resurser än mindre räddningstjänster i Sverige. En 

av räddningstjänsterna som undersöks är en mindre räddningstjänst där rutinerna skiljer sig en 

del från de större räddningstjänsterna. Den kanadensiska räddningstjänsten har undersökts i de 

mer tätbefolkade områdena av landet. Den information som tas fram antas representera alla 

räddningstjänster i respektive land. Valet av de undersökta länderna baserades på att 

kommunikation skulle kunna ske på ett enkelt sätt, därför valdes två engelsktalande länder. 

Länderna ligger geografiskt sett långt från Sverige och detta skulle kunna innebära att 

rutinerna som används är mindre lika.  

                                                 
1 MSB, 2014 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Allmänt om brand och brandförlopp i byggnad  

Brand i byggnad är ett begrepp som används i insatsrapporter som fylls i efter insatser av 

svensk kommunal räddningstjänst. Under kategorin brand i byggnad ingår följande 

underrubriker 2: 

 Brand i bostad 

 Brand i allmän byggnad 

 Brand i industri 

 Brand i övrig byggnad 

När det brinner i en byggnad uppstår tryckskillnader då varma brandgaser avges. Högt tryck 

rör sig alltid mot lägre tryck för att uppnå tryckutjämning. Varma brandgaser som rör sig bort 

från brandens startpunkt lämnar bakom sig ett vakuum som i sin tur drar till sig mer luft 

utifrån till brandens startpunkt. Luften som tillförs utifrån är syrerik, vilket gör att brandens 

tillväxt ökar.  I ett utrymme där endast en dörr är öppen kommer en flödesväg att bildas där 

varma gaser flödar ut genom dörrens övre del och i den nedre delen av dörröppningen flödar 

luft utifrån in i utrymmet, se figur 1. För förklaring av de beteckningar som används i figur 1, 

se tabell 1. 

 

Figur 1. Brand i utrymme där varma gaser flödar ut genom övre delen av öppning och kalla in genom den undre 

delen.3 

 

                                                 
2 MSB, Definitioner insatsrapport, 2014  
3 Karlsson & Quintiere, Enclosure Fire Dynamics, 2000 
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Tabell 1. Förklaring av beteckningar som används i figur 1. 

Beskrivning Beteckning 

Densitet hos varma gaser, 

utflödande 

𝜌𝑔 

Temperatur på varma 

gaser, utflödande 

𝑇𝑔 

Massflöde ut �̇�𝑔 

Densitet hos kalla gaser, 

inflödande 

𝜌𝑎 

Temperatur hos kalla 

gaser, inflödande 

𝑇𝑎 

Massflöde in �̇�𝑎 

 

Flödet som uppstår går alltså i två riktningar. Det finns även flöden som bara rör sig i en 

riktning. Dessa flödesvägar släpper antingen ut varma gaser eller släpper in kall luft utifrån. 

Om flödet, med vilket de varma gaserna transporteras, rör sig långt genom byggnaden innan 

de flödar ut blandas syre med de varma gaserna. Flödesvägen kan då bli en ”vägg” bestående 

av varma gaser och flammor som rör sig väldigt snabbt. En fullt utrustad brandman kan 

endast överleva dessa förhållanden i några sekunder.4  

Brandtillväxt och brandutveckling påverkas starkt av den mängd luft som flödar in i 

byggnaden och mängden brandgaser som flödar ut ur byggnaden, eftersom branden då tillförs 

syre. Genom att öppna en dörr eller ett fönster tillförs syre en ventilationskontrollerad brand. 

En öppning i taket ger en flödesväg med brandgaser ut genom öppningen och gör att luft 

tillförs branden samt att branden kan spridas längs flödesvägen. Denna tillförsel av syre kan 

ge upphov till en explosionsartad tillväxt av branden. 5 

Vind påverkar en flödesvägs riktning genom att den tillför ännu mer syre och frisk luft till ett 

utrymme. Detta kan vara oavsiktligt genom att ett fönster spricker till följd av värme- och 

tryckpåverkan från en brand eller genom att ett fönster öppnas för att ventilera en brinnande 

byggnad. Denna syretillförsel som uppstår till följd av vinden ger en snabb brandtillväxt, 

samtidigt som det tryck som uppstår kan ändra flödesvägens riktning. Begränsas den 

tillgängliga syremängden för en brand kommer brandens storlek att begränsas. Att hålla en 

dörr stängd så länge som möjligt gör det avsevärt lättare att kontrollera en brand, eftersom 

syretillförseln begränsas.6 

1.3.2 Kanada 

Kanada är världens, till ytan, näst största land, efter Ryssland, och har en area på 9 985 000 

km2, vilket är ungefär 22 gånger större än Sveriges yta. 80 % av den totala befolkningen på 35 

miljoner är bosatta längs landsgränsen mot USA, resten av landet är mycket glesbefolkat.7  

                                                 
4 Schottke, Evidence-based Practices for Strategic and Tactical Firefighting 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/Landfakta/Om-Kanada/. (2015-11-12) 

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/Landfakta/Om-Kanada/
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Kanada är uppdelat i tre territorier, tio provinser och drygt 3600 kommuner. I de södra delarna 

av Kanada är klimatet milt medan arktiskt klimat råder i landets norra delar.8  

1.3.3 Nya Zeeland 

Nya Zeeland är ett land som består av två öar, Nordön och Sydön. De två öarna är 

långsträckta och bergiga och skiljs åt av Cooks sund. Till ytan är Nya Zeeland ungefär lika 

stort som Norrland och är samtidigt lika avlångt som Sverige. Den totala befolkningen är 

cirka 4,5 miljoner och av dessa bor 75 % Nordön, som är betydligt mer tätbefolkad än Sydön. 

En stor del av de båda öarna består av odlad mark och betesmark, medan resten främst består 

av skog och otillgängliga berg. Nya Zeeland är ett framstående jordbruksland. 90 % av 

befolkningen bor i landets tätorter trots att landet i sig präglas mycket av sitt jordbruk.9  

Klimatet på Nya Zeeland är milt med små temperaturväxlingar, riklig nederbörd och mycket 

sol.10  

  

                                                 
8 Mintz, Canadian Regional Director, National Fire Protection Association 
9 https://www.landguiden.se/Lander/Oceanien/NyaZeeland?p=1 
10 https://www.landguiden.se/Lander/Oceanien/NyaZeeland?p=1 
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2. Metod  
Detta examensarbete har grundats på en kvalitativ intervjustudie och litteraturstudie för 

insamling av information om hur räddningstjänst i de tre olika länderna arbetar. 

Intervjustudien har utförts genom mailkontakt, samtal via Skype, telefonsamtal och fysiska 

möten med olika respondenter som representerar räddningstjänst i Kanada, Nya Zeeland 

respektive Sverige.  

Valet av respondenter baserades delvis på kontaktpersoner via Myndigheten för 

samhällsbyggnad och beredskap (MSB), där sedan viss vidaredirigering skett. Viss kontakt 

har initierats via hemsidor och sedan har vidaredirigering skett till de slutgiltiga 

respondenterna som ansetts ha god kännedom om räddningstjänsten i respektive land. De 

respondenter som intervjuats anses vara kunniga inom ämnet och har koppling till 

räddningstjänstens operativa arbete i respektive land. 

Frågorna som getts till respondenterna har varit samma för de olika länderna, se Bilaga B för 

fullständiga frågor. Under intervjuernas gång har en del frågor lagts till och utifrån 

respondenternas svar har frågorna efter hand utvecklats. Varje respondent har fått redogöra 

för räddningstjänstens arbete i sitt land, vid brand i olika byggnader och olika 

scenarion/brandförlopp. De olika byggnader som undersökts är: 

 Villa 

 Flerbostadshus 

De olika brandförlopp som undersökts är: 

 Liten risk för övertändning när räddningstjänsten kommer till platsen.  

 Branden är övertänd/stor risk för övertändning när räddningstjänsten kommer till 

platsen. 

Vid intervjuerna antecknades svaren som gavs och sammanställdes efter avslutad intervju. 

Sammanställningen av svaren skickades sedan till respondenten för kontroll av innehållet. 

För förklaring av olika begrepp som används i rapporten, se bilaga A.  
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2.1 Respondenter 
Valet av respondenter grundades på att varje land skulle representeras av minst en respondent. 

Varje respondent anses ha god kännedom och erfarenhet av landets räddningstjänsts operativa 

insatser till brand i byggnad. De respondenter som kontaktats och intervjuats redovisas i tabell 

2 och har alla erfarenhet av operativt arbete.  

Tabell 2. Respondenter som kontaktats och intervjuats 

Namn Land Befattning Organisation 

Shayne Mintz Kanada 
Canadian Regional 

Director 

National Fire Protection 

Association (NFPA) 

Trent Fearnley Nya Zeeland 

Fire engineer, 

President of Fire 

Engineers, NZ 

Branch 

New Zeeland Fire 

Service 

Kristoffer Wahter Sverige Brandingenjör 
Räddningstjänsten 

Storgöteborg 

Richard Holmberg Sverige Yttre befäl 
Storstockholms 

brandförsvar 

Ola Morin Sverige 
Insatsledare och 

kompetensutvecklare 

Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst 

 

Svensk kommunal räddningstjänst representeras av tre respondenter, som i sig representerar 

två större räddningstjänster och en lite mindre. Räddningstjänsten Storgöteborg samt 

Storstockholms brandförsvar är stora räddningstjänster som har tillgång till fler resurser än en 

mindre räddningstjänster i Sverige har.   
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3. Resultat  

3.1 Svensk kommunal räddningstjänst 
Kommunal räddningstjänst i Sverige styrs bland annat av Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2007:7. Det finns inget lagkrav på att räddningstjänsten 

måste utföra en räddningsinsats eller rökdykning, om brandmännen inte känner sig säkra kan 

de välja att inte gå in i en brinnande byggnad.  

Varje kommun i Sverige ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst som antagits av 

kommunfullmäktige. I handlingsprogrammet ska kommunen redovisa målet för kommunens 

verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till 

räddningsinsatser. Varje kommun ska ha en räddningschef som ska se till att 

räddningstjänstens verksamhet uppfyller de mål som finns i det kommunala 

handlingsprogrammet och lagstiftningen.11  

Inom den kommunala räddningstjänsten kan de anställda bestå av heltidsanställda och 

deltidsanställda. Den heltidsanställda personalen befinner sig på arbetsplatsen eller i närheten 

av sina fordon under hela arbetspasset och därför gäller hög tillgänglighet och kort 

anspänningstid (90 sekunder) för dem. Anspänningstid är den tid från att larmet går till att 

fordonen lämnar stationen. På olika räddningstjänster ser heltidsbrandmännens skift olika ut. 

Det är vanligt att heltidsbrandmännen arbetar dag- eller nattpass med minst ett dygns vila 

emellan och på helgerna dygnspass.  

I Sverige finns ungefär 5 000 heltidsbrandmän12. Deltidsanställd personal, numera kallad 

räddningspersonal i beredskap, har normalt beredskap var tredje till fjärde vecka och ska då ta 

sig till stationen på en viss fastställd tid. Den fastställda tiden är ofta 5-6 minuter och de 

brandstationer som har räddningspersonal i beredskap är ofta belägna i mindre tätorter. I 

Sverige finns även räddningsvärn som inte har någon beredskap utan infinner sig vid larm om 

de har möjlighet.13 

Kommunens organisation för räddningstjänst förfogar över diverse utrustning för att 

räddningstjänsten ska kunna hantera konsekvenserna av en olyckshändelse. Exempel på 

utrustning som kommunen förfogar över är räddningsfordon, sambandsutrustning, pumpar, 

slangar, hydrauliska klippverktyg och stabsutrymmen.14 

  

                                                 
11 Räddningsverket, Räddningstjänst i samverkan 
12 http://ida.msb.se/ida2#page=a0021  
13 Ibid 
14 Ibid 

http://ida.msb.se/ida2#page=a0021
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3.1.1 Utalarmering av svensk kommunal räddningstjänst 

Utalarmering av svensk kommunal räddningstjänst initieras ofta av att någon ringer 

nödnumret 112 och kopplas till SOS Alarm. SOS Alarm agerar på räddningstjänstens uppdrag 

och leder alltså inte den kommunala räddningstjänsten. I normalfallet utför SOS Alarm hela 

intervjun med uppringaren och larmar sedan ut resurser enligt en fastställd larmplan. I 

storstadsregionerna finns räddningscentraler som drivs av den kommunala räddningstjänsten 

som normalt hanterar utalarmering och ledning av räddningstjänstens resurser. 

Räddningscentralen kopplas normalt in i SOS Alarms samtal med uppringaren och får så 

kallad medlyssning. På räddningscentralen finns både larmoperatörer och befäl som kan 

fördela räddningsresurserna.15 Med hjälp av dynamisk resurshantering kan SOS Alarm larma 

den resurs som befinner sig närmast händelsen och kan vara snabbast på plats eller larma en 

specifik kompentens. 16 I många byggnader, speciellt höghus, med sprinkler installerade går 

ett larm direkt till räddningstjänsten när en sprinkler eller rökdetektor utlöser. 

3.1.2 Kommunikation och samband 

Den kommunala räddningstjänstens kommunikation och samband under en insats upprättas 

genom radiokommunikation i Rakelsystemet. Detta system är Sveriges nationella 

kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel är en förkortning för 

”Radiokommunikation för effektiv ledning”, med vilket kommunikation kan ske inom 

organisationen samt mellan andra organisationer och aktörer. Rakel används av cirka 500 

organisationer och de största användarna är Polisen, Kriminalvården och Tullverket.17  

Kommunikationen med Rakel kan ske mellan två användare eller som gruppsamtal mellan 

flera användare som är anslutna till samma talgrupp. Varje räddningstjänst har ett visst antal 

förbestämda talgrupper för att underlätta kommunikationen för till exempel stab och ledning, 

övning, skadeplats, rök- och kemdykning, kommunikation med operatör och stationsarbete. 

Samverkan med andra kommunala räddningstjänster sker också genom förutbestämda 

talgrupper och samverkan med andra aktörer som är anslutna till systemet sker via talgrupper 

som är indelade efter användare och område. Detta underlättar räddningstjänstens 

kommunikation med exempelvis polis och ambulans som kan larmas ut till samma skadeplats. 

Nya talgrupper kan skapas vid behov.18 

3.1.3 Räddningstjänstens rutiner vid larm om brand i byggnad 

De rutiner och de metoder räddningstjänsten använder vid brand i byggnad formas av 

resursbehov och vilka tillgängliga resurser som finns. Då de tillgängliga resurserna är 

nästintill obegränsade, larmas släckbil, höjdenhet, tankbil och ledningsbil vid larm om brand i 

byggnad 19. När räddningstjänsten kommer fram till platsen genomförs en riskbedömning där 

en riskinventering och en riskvärdering utförs samt riskreducerande åtgärder värderas. Till 

exempel bedöms brandgaser och särskilda risker som till exempel garage och närliggande 

byggnader. Baserat på den riskbedömning som utförts bestämmer sig ansvarigt befäl för 

                                                 
15 Räddningsverket, Räddningstjänst i samverkan 
16 https://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/Raddning/Dynamisk-Resurshantering/  
17 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/  
18 Räddningsverket, Räddningstjänst i samverkan 
19 Richard Holmberg, Yttre befäl, Storstockholms brandförsvar 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/
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vilken metod som ska användas, vilket i de flesta fall innebär rökdykning med sökning efter 

personer och invändig släckning. Samtidigt som denna riskbedömning utförs säkras 

vattentillgång och slang läggs ut av styrkan. Vid information om att lågor slår ut genom 

fönstren på den brinnande byggnaden brukar även ett tankfordon med rökskydd larmas för att 

öka uthålligheten. 20 

I de fall då det är bekräftat att inga personer finns kvar i byggnaden kan insatsen ta en mindre 

offensiv form och en bedömning av spridningsrisken till andra byggnader genomförs. 21 

En brand i ett slutet utrymme kommer ge upphov till en tryckökning på grund av att de varma 

brandgaserna expanderar och inte har någonstans att ta vägen då branden utvecklas i ett slutet 

utrymme. Trycket i ett brandrum är betydligt högre än trycket utanför och om till exempel 

dörr öppnas skapas en flödesväg längs vilken branden kan röra sig, mot öppningen22. Detta är 

någonting som bör undvikas, eftersom den person som öppnat dörren hamnar mitt i brandens 

flödesväg. Branden och dess brandgaser kan börja röra sig mot denna person och vidare ut 

mot resten av byggnaden, vilket innebär en risk för räddningspersonalen och de som befinner 

sig i andra delar av byggnaden.  

I den optimala taktiken ska därför släckmedel användas mot branden innan dörrar och andra 

öppningar öppnas för att kyla brandgaserna och sänka trycket. Beroende på situationen och 

om det finns personer kvar i byggnaden kan livräddning prioriteras före brandsläckning, om 

miljön tillåter det. En stor räddningstjänst som har tillgång till stora resurser kan utföra flera 

uppgifter samtidigt och uppnå en effektiv insats. Samtidigt som brandgaserna i ett tidigt skede 

kyls kan rökdykare förbereda sig för intrång i byggnaden och påbörja livräddning samt 

invändig släckning i en betydligt säkrare miljö än innan brandgaskylning påbörjades. 23   

Rökdykning och eventuell livräddning utförs av två rökdykare som genomsöker byggnaden 

genom att antingen använda höger hand i vägg och systematiskt söka sig genom utrymmen 

eller genom att använda vänster hand i vägg. En rökdykarledare ska alltid finnas utanför 

byggnaden och ge instruktioner till rökdykarna som gjort intrång i byggnaden. 

Rökdykarledaren ska även vara beredd på att vid en nödsituation utföra räddningsinsats. I 

större svenska räddningstjänster kan ett rökdykarpar stå redo utanför för att avlösa de två 

rökdykare som är inne i byggnaden, eller för förstärkning24. Vid en rökdykningsinsats ska 

bemanningen bestå av minst fyra personer25: 

 en rökdykarledare 

 en arbetsledare 

 två rökdykare 

Under de flesta rökdykarinsatserna används IR-kamera som hjälpmedel för lokalisering av 

branden samt sökning med andningsapparat efter kvarvarande personer. Vid rökdykning 

                                                 
20 Richard Holmberg, Yttre befäl, Storstockholms brandförsvar 
21 Ibid 
22 International Association of Fire Chiefs, Evidence-Based Practices for Strategic and Tactical Firefighting  
23 Richard Holmberg, Yttre befäl, Storstockholms Brandförsvar (SSBF) 
24 Ibid 
25 AFS 2007:7 
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används vatten ofta som släckmedel. CAFS (Compressed Air Foam System) används vid 

utvändig släckning och förhindring av brandspridning, men fungerar inte särskilt bra vid 

rökdykning.26 

3.1.4 Rutiner för brand i villa  

Generellt åker svensk kommunal räddningstjänst med minst en släckbil, tankbil, höjdfordon 

och ledningsbil vid larm till brand i villa. Vid ankomst läggs slang ut och baspunkt för 

rökdykning upprättas. Baspunkten är utgångspunkt för rökdykarnas insats och vid baspunkten 

befinner sig även rökdykarledaren medan rökdykarna är inne i byggnaden. Gäller branden en 

mindre torrkokning kan det brinnande materialet ofta lämpas ut. Om det bedöms att 

ytterligare släckning behöver utföras kan skärsläckare, dimspik eller dimstrålrör användas 

innan rökdykarparet tar sig in i bostaden med slangsystemet och utför en invändig släckning 

och livräddning.  

Ventilering av byggnaden är mycket viktigt och kan avsevärt förbättra arbetsmiljön för 

rökdykarna och eventuellt skadade personer inne i byggnaden. För att sökningen ska utföras 

så effektivt som möjligt kan ibland rökdykning med höger/vänster hand i vägg vid dålig sikt 

undvikas om bostaden ventileras. Om branden ventileras kan sökningen istället utföras så att 

man försöker gå från tät till otät brandrök samtidigt som branden ventileras, vilket skapar en 

bättre sikt. I dessa fall kan man snabbt kontrollera om ett rum är tomt och snabbare ta sig fram 

till de utrymmen där skadade personer befinner sig. På detta sätt kan insatsen och 

livräddningen utföras snabbare än vid rökdykning i en miljö med dålig sikt. Ventileringen kan 

utföras genom användning av fläktar och genom att frånluft skapas. Frånluft kan skapas 

genom att fönster eller rökgasluckor i byggnaden öppnas. Om ventilering utförs i fel läge kan 

det ställa till stora problem, eftersom en brand då tillförs syre. Det är därför väldigt viktigt att 

räddningstjänstens personal har kunskap om brandförlopp, branddynamik och släckteknik. 27 

Om villan är övertänd kan det vara olämpligt att gå in och i dessa fall utförs endast utvändig 

släckning. I dessa fall genomförs en övervägning om det går att begränsa skador, och rädda 

egendom genom utvändig släckning. Släckmedel ska så fort som möjligt användas mot 

branden genom att skärsläckare eller dimspik används utifrån och ventilering av brandgaserna 

sker. Om branden hotar att sprida sig till närliggande byggnader måste denna spridning 

begränsas genom att närliggande byggnader skyddas mot den värmestrålning som branden 

avger. I de flesta fall används vatten för att hindra spridningen, antingen genom vattenridåer, 

utvändig släckning eller genom att vatten appliceras på den närliggande byggnadens fasad. 

Ibland kan även torrt skum appliceras på den byggnad som ska skyddas. Nackdelen med detta 

är att skum är kemikaliebaserat och kan innebära en risk för miljön. Skummet syns däremot 

tydligt så att man ser när det behöver bättras på och har en bättre förmåga att stoppa 

värmestrålning än vatten.28 

  

                                                 
26 Richard Holmberg, Yttre befäl SSBF 
27 Kristoffer Wahter, Brandingenjör, Räddningstjänsten Storgöteborg 
28 Ibid 



11 

 

3.1.5 Rutiner för brand i flerbostadshus 

När larmet inkommer åker räddningstjänsten vanligtvis med en ledningsbil, släckbil och 

höjdenhet. Beroende på omfattning och den information som erhålls kan fler resurser larmas 

efter hand. Om bedömningen görs att fler resurser och enheter behövs utifrån den information 

som erhålls vid utalarmeringen kan dessa larmas ut från närliggande stationer. Valet av taktik 

beror på flera faktorer så som den rådande situationen, byggnaden, brandens startutrymme, 

brandförlopp, situationen på plats, vilken verksamhet som bedrivs, särskilda risker, 

omgivning och tillgängliga resurser. I höga byggnader finns ofta stigarledningar installerade, 

som gör att räddningstjänsten inte behöver dra slang uppför alla trappor. 29 

Vid brand i flerbostadshus finns det flera olika taktiker som räddningstjänsten kan välja 

mellan. En taktik kan vara att säkra trapphuset och sedan utföra rökdykning med invändig 

släckning i den brinnande lägenheten. Här finns alltid en risk att det läcker ut rök i trapphuset. 

En annan taktik kan vara kylning av brandgaser till exempel genom att en skärsläckare 

används från utsidan och på så sätt kyla brandgaserna i lägenheten utan att nytt syre tillförs 

branden. I samband med att skärsläckaren används mot lägenhetsdörren kan ett övertryck 

skapas i trapphuset för att undvika rökfyllning. Ibland används även räddningstjänstens 

höjdfordon mot fönster eller balkong till den branddrabbade lägenheten. Från höjdfordonet 

kan släckning ske eller så kan den användas som utrymningsväg för de som befinner sig i den 

brinnande lägenheten. 30 

Är branden orsakad av en torrkokning kan räddningstjänsten ofta bara gå in och lägga ett lock 

på den brinnande kastrullen eller släcka den mindre branden på spisen genom att använda en 

handbrandsläckare följt av ventilering av brandgaser. Ventilering kan antingen ske genom att 

en fläkt används eller genom att ett fönster öppnas så att de brandgaser som finns i lägenheten 

kan ventileras ut. 31 

Vid en mindre brand kan utvändig släckning ske genom dimstrålrör alernativt skärsläckare i 

ett initialt skede, om detta är möjligt. Kan slang dras fram samtidigt som skärsläckare eller 

handbrandsläckare används mot branden kan mycket tid sparas. Detta eftersom brandgaserna 

då kyls och branden till och med kan släckas utan att invändig släckning med rökdykning 

behöver utföras. 32  

Då räddningstjänsten kommer på plats till en lägenhetsbrand där flammor slår ut genom 

lägenhetsfönsterna riktas ett strålrör med vatten direkt mot fönstret och om möjligt på de ytor 

som brinner. I bästa fall lyckas man släcka branden från utsidan. Räddningstjänsten 

eftersträvar att en snabb släckning sker utifrån samtidigt som rökdykargrupperna säkrar 

trapphuset och går mot den branddrabbade lägenheten för att utföra en invändig släckning och 

eventuell livräddning. Samtidigt som dessa uppgifter utförs reses en maskinstege utifrån mot 

den branddrabbade lägenheten för att evakuering ska kunna ske ut genom fönster. Trapphuset 

säkras genom att ett övertryck skapas så att inga brandgaser och rök kan komma in i 

                                                 
29 Kristoffer Wahter, Brandingenjör, Räddningstjänsten Storgöteborg 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
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trapphuset. I detta läge görs en bedömning av hur utvändig släckning kan påverka eventuella 

personer som finns kvar i byggnaden och den branddrabbade lägenheten. I många fall är 

invändig släckning det bättre alternativet. 33 

Om det är möjligt kan utvändig släckning från marken alternativt med skärsläckare vid 

lägenhetsdörren eller fönster följas av en invändig släckning av rökdykarna. 34 

De övriga boende i byggnaden rekommenderas stanna kvar i sina lägenheter om trapphuset i 

byggnaden har blivit rökfyllt. I de fall då övriga boende behöver evakueras kan brandmän 

göra detta och i många fall tas polis till hjälp, till exempel vid evakuering från första våningen 

vid brand på fjärde våningen.  

I mindre kommuner med mindre räddningstjänster är rutinerna lite annorlunda. I Helsingborg, 

som ingår i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, åker en styrka från tre olika 

stationer på larm till lägenhetsbränder så att den totala bemanningen blir femton personer. 

Den närmaste stationen åker med släckbil medan de förstärkande stationerna åker med 

släckbil och höjdfordon. Vid framkomst förbereder den första styrkan för rökdykarinsats, med 

den andra och tredje styrkan använder höjdfordon från utsidan, genomsöker trapphuset och är 

beredda på att avlösa vid behov. I Ängelholm, som också ingår i förbundet Räddningstjänsten 

Skåne Nordväst, larmas en heltidsstyrka och en deltidsstyrka samt en styrka från 

brandstationen Berga i Helsingborg och insatsen utförs på samma sätt som i Helsingborg. 

Responstiden är lite längre, eftersom en deltidsstyrka larmas samt att styrkan från Helsingborg 

har ungefär 20 minuter färdväg.35  

  

                                                 
33 Kristoffer Wahter, Brandingenjör, Räddningstjänsten Storgöteborg 
34 Ibid 
35 Ola Morin, Insatsledare och kompetensutvecklare, Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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3.2 Kanadensisk räddningstjänst 
Det finns olika typer av brandberedskap i Kanada och varje kommun har sin egen 

brandberedskap. Vilken eller vilka typer av stationer som finns i en kommun beror på 

kommunens storlek. Stora kommuner har ett stort antal brandsationer, till exempel finns 85 

brandstationer och 1300 arbetande brandmän i Toronto. I en så stor kommun som Toronto är 

flertalet brandstationer heltidsstationer som bland annat utför sina egna brandinspektioner, gör 

riskanalyser och riskbedömningar samt utför utbildning för både stationens anställda och 

allmänheten. På heltidsstationerna arbetar heltidsbrandmännen skift som ofta består av dag- 

eller nattpass följt av minst ett dygns vila. I hela Kanada finns ungefär 35 000 

heltidsbrandmän. 36 

I Kanada finns även sammansatta stationer som bemannas av frivilliga brandmän. Dessa 

frivilliga brandmän har ofta ett annat jobb vid sidan av och kan jämföras med brandvärn i 

Sverige. De frivilliga brandmännen får betalt när de åker på larm. Det finns även några 

stationer som endast är dagstationer där de anställda arbetar mellan 9-17 endast på vardagar. 

Övrig tid har frivilliga brandmän beredskap. 37 

Kanadensisk räddningstjänst lyder under hälso- och säkerhetslagen (Health and Safety 

Regulations), vilken det är upp till varje enskild räddningstjänst att uppfylla. NFPA (National 

Fire Protection Association) tar fram föreskrifter och riktlinjer för den kanadensiska 

räddningstjänsten. Det är sedan upp till varje kommun att följa dessa föreskrifter. Varje 

provins har en egen lagstiftning som reglerar brandskydd och det förebyggande arbetet.38 

En styrka består normalt av 4 brandmän, där en av dem är styrkeledare. De som arbetar på en 

heltidsstation arbetar på olika enheter och en styrka utgör bemanningen på en enhet. Följande 

enheter är vanliga på en heltidsstation39: 

 Pumpenhet (”pumper”) 

 Motorenhet som utför släckning och räddningsinsatser (”engine”) 

 Stegbil, som utför bland annat dörrforcering, räddningsinsatser, ventilering, släckning 

från höjdfordon och verktygskontroll (”ladder”) 

 Tankbil (”tanker”) 

 Höjdenhet (”aerial”)  

Vid ett inkommande larm har heltidsbrandmännen en anspänningstid på 90 sekunder, vilket 

innebär att de ska vara påklädda och rulla ut med fordonen inom 90 sekunder efter att larmet 

går.  

  

                                                 
36 Mintz, Shayne; Canadian Regional Director, National Fire Protection Association 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Ibid 
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3.2.1 Utalarmering av kanadensisk räddningstjänst 

Vid en nödsituation som kräver ambulans, polis eller räddningstjänst i Kanada rings 

motsvarigheten till Sveriges 112, nödnumret 911. Kanada är till ytan ett väldigt stort land och 

i vissa delar av norra Kanada, som är väldigt glesbefolkade, finns ingen möjlighet att ringa 

nödnumret 911. Om ett tillbud sker som kräver räddningstjänstens hjälp kopplas samtalet i 

dessa delar ofta direkt till befälets hem. I större delen av Kanada finns däremot möjligheten 

att ringa 911 och så kallade ”Public-Safety Answering Point”, PSAP, (motsvarande SOS 

Alarm) besvarar samtalet. De kopplar, om samtalet gäller räddningstjänst, vidare till ”Fire 

department dispatch center” där en bedömning görs av vilka resurser som ska larmas. De 

resurser som är tillgängliga och i närheten larmas sedan ut.  

Vid ett inkommande nödsamtal används två system, ”Automatic Number Identifier (ANI) och 

”Automatic Location Identifier” (ALI), som ger information om inringarens position samt det 

telefonnummer som samtalet kommer från. Det inkommande samtalet besvaras först av en 

primär operatör på PSAP, som behandlar ärendet och sedan skickar det vidare till en sekundär 

operatör som sedan larmar den blåljusorganisation som behövs. Det system som kopplar 

samtalet vidare från den primära operatören till den sekundära och således gör en 

trevägskommunikation mellan inringaren, den primära operatören samt den sekundära 

operatören kallas för ”TANDEM”. Vilka enheter som larmas ut och vilka som kommer vara 

först på plats beror på vilka enheter som befinner sig i närheten och om dessa är tillgängliga. 

Figur 2 visar vägen från ett inkommande nödsamtal till utalarmering av räddningstjänst, polis 

eller ambulans. 40 I många byggnader, speciellt höghus, med sprinkler installerade går även ett 

larm direkt till räddningstjänsten när en sprinkler eller rökdetektor utlöser.  

 

Figur 2. Vägen från ett inkommande nödsamtal till utalarmering av räddningstjänst, ambulans eller polis.41 

  

                                                 
40 Shayne Mintz, Canadian Regional Director, NFPA 
41 Ibid 



15 

 

3.2.2 Kommunikation och samband 

Kommunikationen inom kanadensisk räddningstjänst utförs precis som inom svensk 

räddningstjänst med hjälp av radioapparater. Radioapparaterna kan ställas in på många olika 

kanaler och de radiosystem som används är anpassade för användning inom 

blåljusorganisationer. Kommunikationen mellan räddningstjänst, polis och ambulans anses 

kunna förbättras. På ett insatsområde möts ofta befälen fysiskt för att prata igenom vad som 

bör göras av respektive organisation.42 

3.2.3 Räddningstjänstens rutiner vid larm om brand i byggnad 

Inom kanadensisk räddningstjänst finns inga rutiner för vilken enhet som är på plats först vid 

en brand i byggnad. Vilken enhet som är på plats först beror på vilken enhet som är närmast 

insatsområdet när larmet kommer in till ”Public-Safety Answering Point”. Generellt ska den 

första styrkan vara på plats 4 minuter efter att den larmats ut. Den första styrkan på plats, som 

består av fyra brandmän, behöver endast utföra en begränsad utvändig släckning utan 

livräddning. Det finns inga lagkrav på att räddningstjänsten ska utföra räddningsinsats och 

invändig släckning med rökdykning. Om räddningstjänsten endast har fyra brandmän på plats 

bestämmer dessa själva om och hur de vill utföra inträngande i en byggnad. Brandmännen 

bestämmer i detta fall om de vill gå in genom ytterdörren och ropa in i byggnaden för att höra 

om någon svarar och befinner sig i närheten av ytterdörren eller om de väljer att endast utföra 

en utvändig släckning. Det är inte rekommenderat att gå in i en byggnad och utföra invändig 

släckning samt räddningsinsats när endast fyra brandmän finns på plats. Om räddningstjänsten 

kommer fram till en brinnande byggnad med endast fyra brandmän och det är bekräftat att 

personer finns kvar i byggnaden görs en övervägning angående om det är för stor risk för 

brandmännen att gå in. Denna övervägning görs ofta av befäl på platsen. Det händer ganska 

ofta att risken är för stor för brandmännen att gå in och det finns flera exempel på tillfällen då 

intrång gjorts i byggnaden trots att risken varit mycket stor. 43 

För att ta reda på om det finns personer kvar i en brinnande byggnad talar räddningstjänsten 

med de personer som befinner sig utanför den brinnande byggnaden. Information som 

kommer in från inringaren kan också ange hur många som kan tänkas finnas kvar i 

byggnaden. Finns det några osäkerheter antas det finnas personer kvar. När räddningstjänsten 

anländer till platsen genomförs en bedömning av hur det ser ut och denna bedömning 

rapporteras i radio så att styrkor på plats och styrkor som kommer anlända till platsen vet vad 

som sker. I denna rapport och bedömning redogör det först anlända befälet för var det 

kommer rök ifrån, hur byggnaden ser ut och beskriver vilken taktik som kommer att 

användas. 44 

Det främsta släckmedel som används av kanadensisk räddningstjänst vid brand i byggnad är 

vatten. CAFS och andra skumbaserade släckmedel används ibland av räddningstjänsten, men 

det är långt ifrån alla räddningstjänster som använder sig av det vid insatser. Inom de 

räddningstjänster där CAFS inte används beror det ofta på kostnaden eller att det tar tid att 

                                                 
42 Shayne Mintz, Canadian Regional Director, NFPA 
43 Ibid 
44 Ibid 



16 

 

anpassa räddningstjänstens rutiner och tekniker efter ett nytt släckmedel. Skärsläckare finns 

inom kanadensisk räddningstjänst, men används inte som en rutin vid brand i byggnad. 45 

3.2.4 Rutiner för brand i villa 

I tätbefolkade delar av Kanada utgör följande den första styrkan på plats vid en brand i villa, 

se även figur 3: 

 En befälhavare (ofta styrkeledare) 

 En pumpskötare 

 En person som kopplar ihop brandpost med räddningsfordon 

 En person som drar fram slang 

 

Figur 3. Arbetsfördelning första styrkan på plats.46 

Förstärkning av brandmän ska sedan vara på plats 4 minuter efter att den första styrkan anlänt. 

Responstiden, tiden från att larmet inkommer tills larmade styrkor är på plats, för de 

förstärkande styrkorna är 8 minuter och dessa förstärkande brandmän kan även de komma 

från olika enheter beroende på vilken eller vilka enheter som är i närheten av insatsområdet. 

15 brandmän kan tillsammans utföra utvändig och invändig släckning, samt söka efter 

                                                 
45 Burlington Fire Department Annual Report 2012 
46 Ibid 
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personer och utföra eventuell livräddning. Tillsammans med den först anlända styrkan krävs 

alltså ytterligare förstärkning för att en effektiv insats ska kunna utföras och i de förstärkande 

styrkorna ska minst 15 brandmän ingå. Beroende på hur riskerna och behovet bedöms kan 

ytterligare resurser larmas ut. De arbetsuppgifter som utförs när de förstärkande styrkorna är 

på plats redovisas i figur 4. Arbetsuppgifterna innefattar stegbil, två rökdykarpar, ett 

räddningspar, ett team som kan gripa in om någonting går snett, pumpskötare och två befäl. 

De förstärkande brandmännen kan antingen vara heltidsbrandmän eller frivilliga brandmän. 

Det blir ingen större skillnad på hur insatsen utförs beroende på vilka typer av styrkor som 

förstärker, däremot kan heltidsbrandmännen ha mer erfarenhet av villabränder än vad de 

frivilliga brandmännen har. 47 

 

Figur 4. Arbetsuppgifter förstärkande styrkor och första styrkan på plats.48 

 En riskbedömning ska utföras av befäl på plats och bör innefatta följande49: 

 Bedömning av byggnadstyp och förväntat antal personer i byggnaden 

 Bedömning av behovet av skydd för personal, liv och egendom 

  

                                                 
47 Burlington Fire Department Annual Report 2012 
48 Ibid 
49 NFPA 1710  
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I följande ordning utförs en insats till en brand i en villa50: 

 Räddningstjänsten anländer 

 Riskbedömning av befäl 

 Räddningsinsats påbörjas 

 Brandens startpunkt identifieras 

 Branden begränsas 

 Brandspridning begränsas, till exempel genom att dörrar stängs 

 Brandsläckning påbörjas  

 Undersökning med värmekamera för att se till att branden har släckts och inte har 

spridits i konstruktionen som inte är synligt för blotta ögat 

Om bedömningen görs att det inte finns någon fara för liv och att ingen egendom kan räddas 

går inte räddningstjänsten in i en byggnad utan utför istället en utvändig släckning. Vid 

utvändig släckning utgår man från någonting som brukar kallas för ”Surround and drown”, 

vilket innebär att brandmännen omringar det brinnande huset och försöker släcka branden 

utifrån med brandslang. Under släckningsarbetet försöker man att orsaka så lite skador på 

omgivande mark som möjligt. De släckmedel som används är oftast vatten, eftersom detta 

anses vara mer kostnadseffektivt än andra släckmedel. För att undvika spridning till andra 

närliggande byggnader kan även vattenridåer (”water curtains”) sättas upp mellan 

byggnaderna för att begränsa brandspridningen, se figur 5. 51 

 

Figur 5. Vattenridå som hindrar brandspridning mellan byggnader52. 

Om det finns personer kvar i byggnaden utförs sökning och eventuell livräddning av två 

brandmän. Brandmännen arbetar i par och ska aldrig lämna varandras sida. Söktekniken 

innefattar två olika sökmetodiker: Höger hand i höger vägg eller vänster hand i vänster vägg 

och sedan förflyttar man sig längs rummets väggar så att man alltid har en vägg mot höger-

/vänsterhanden. Dyker en dörröppning upp går man in och efter genomsökning av rummet 

                                                 
50 Burlington Fire Department Annual Report 2012 
51 Mintz S, Canadian Regional Director, NFPA 
52 http://www.ashimori.co.jp/english/product/bosai/hose/bh-suimaku.html  

http://www.ashimori.co.jp/english/product/bosai/hose/bh-suimaku.html
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stänger man dörren och markerar på så sätt att rummet har genomsökts. Det är viktigt att 

brandmannen bestämmer sig för att använda antingen höger eller vänster hand. Ändras detta 

under sökningen kan förvirring lätt uppstå.  

I Kanada ska den som utför sökningen alltid ha med sig en slang med säker vattentillgång. 

Brandmännen som utför sökningen har nästan alltid också en IR-kamera med sig. Inom vissa 

räddningstjänster finns speciella värmekameror som kan sända den bild som rökdykaren ser 

till befälet som då kan se det som rökdykaren ser. Det är numera rutin att värmekamera 

används efter släckning för att se till att branden är ordentligt släckt och inte kan sprida sig 

inuti konstruktionen utan att det syns. 53  

Det finns alltid två brandmän utanför byggnaden som är redo att ta över när de två första som 

är inne i byggnaden behöver bytas ut. Utanför byggnaden står även ett befäl, eller ”Safety 

Officer”, som håller koll på hur lång tid de brandmän som är inne i byggnaden har varit inne 

och kommunicerar med dessa. Brandmännen som går in i byggnaden för att utföra invändig 

släckning och livräddning är utrustade med andningsapparat och inkopplat i denna sitter ett 

PASS-larm. PASS står för ”Personal Alert Safety System” och mäter rörelse och temperatur. 

Om den person som bär larmet är stilla i mer än 30 sekunder kommer larmet att börja tjuta för 

att de övriga brandmännen ska kunna höra var den skadade brandmännen är. Larmet kan även 

aktiveras manuellt genom att en brandman i fara kan trycka på en larmknapp. Står personen 

som bär larmet stilla av andra anledningar än att den är i fara kan det tjutande ljudet stoppas 

genom en enkel rörelse. PASS-larmet reagerar även på temperaturer som överstiger 230-260 

˚C. Den temperatur som mäts är den omgivande temperaturen i rummet.54  Dessa larm finns 

även på andningsapparater som används av svensk och nyzeeländsk räddningstjänst55.   

Vid insatser till en brinnande villa används allra oftast vatten som släckmedel. I vissa fall kan 

klass A skum användas trots att det anses vara ganska dyrt, däremot brukar detta släckmedel 

släcka en brand fortare än vad vatten gör. Innan en insats påbörjas kan värmekameran 

användas utifrån för att hjälpa till att lokalisera brandens startpunkt, under en invändig insats 

används den vid sökning efter personer och brand. När en insats är avslutad kan 

värmekameran användas för att undersöka om det finns några varma ytor kvar som skulle 

kunna återantända alternativt om det finns brand kvar inuti konstruktionen som döljs av 

väggar. Andra hjälpmedel som kan användas av kanadensisk räddningstjänst vid invändiga 

och utvändiga släckningar är så kallade ”piercing nozzles”, som motsvarar dimspik som 

används inom svensk räddningstjänst. Dessa är cirka 80 cm långa och hamras in i 

angränsande vägg till brandens utrymme. När dessa sitter på plats i väggen tillförs vatten till 

rummet likt en sprinkler och kan effektivt antingen släcka eller kyla branden och de varma 

brandgaserna. Figur 6 visar en dimspik. 56 

                                                 
53 Mintz S, Canadian Regional Director, NFPA 
54 Ibid 
55 Fearnley T, New Zealand Fire Service samt Morin O, Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
56 Ibid 
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Figur 6. Dimspik som används inom kanadensisk räddningstjänst 57. 

Det finns olika munstycken som kan användas till strålröret och två av dessa typer är 

”straight-bore nozzle” och ”fog pattern nozzle”. ”Straight-bore nozzle” skapar en rak 

vattenstråle som direkt attackerar branden, en nackdel med detta är att det kan orsaka stora 

vattenskador på omgivningen. ”Fog pattern nozzle” skapar ett mönster av vattendimma som 

har en bättre värmeabsorptionsförmåga än vad ”straight-bore nozzle” har. En nackdel med 

detta munstycke är att det skapar en vattenånga som kan orsaka svåra brännskador på de 

brandmän som utför släckningen. Figur 7 och 8 visar hur ”straight-bore nozzle” respektive 

”fog pattern nozzle” ser ut.  

 

Figur 7. "Straight-bore nozzle" som används av kanadensisk räddningstjänst 58.  

                                                 
57https://www.heimanfireequipment.com/product_info.php?products_id=669?osCsid=8445fa6b74e0c328e28df6

381dc3e840  
58 http://www.edarley.com/cafs-smooth-bore-nozzle/  

https://www.heimanfireequipment.com/product_info.php?products_id=669?osCsid=8445fa6b74e0c328e28df6381dc3e840
https://www.heimanfireequipment.com/product_info.php?products_id=669?osCsid=8445fa6b74e0c328e28df6381dc3e840
http://www.edarley.com/cafs-smooth-bore-nozzle/
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Figur 8. "Fog pattern nozzle" som används av kanadensisk räddningstjänst 59. 

Vid en övertändning i en villa genomförs en bedömning om det finns stor chans för personer i 

byggnaden att överleva. Om det inte finns några liv att rädda går man inte in i byggnaden, 

utan satsar på utvändig släckning istället för att begränsa brandens spridning och sedan släcka 

den. 60 

3.2.5 Brand i flerbostadshus 

Vid larm av brand i flerbostadshus larmas de enheter som finns närmast. Som standard larmas 

även ett höjdfordon (”aerial”) ut. Branden attackeras på samma sätt som en villabrand. Om 

den brand som upptäcks i lägenheten har orsakats av torrkokning kan denna ofta släckas av en 

handbrandsläckare.  

Vid brand i ett flerbostadshus säkras trapphusen genom att de trycksätts för att hålla röken 

borta. Normalt finns två trapphus i ett flerbostadshus med fler än tre våningar. Ett trapphus 

används av räddningstjänstens personal och den andra används för evakuering av de boende. 

Anledningen till att två olika trapphus används är att de boende inte ska utrymma genom det 

trapphus räddningstjänsten arbetar i med risk för att de fastnar och trampar i deras utrustning. 

Räddningstjänsten har alltid med sig andningsapparat som de kan använda om rök skulle 

börja läcka in i trapphuset.  

Enligt kanadensisk bygglag ska sprinkler installeras i lägenheterna i ett flerbostadshus som 

har mer än 16 lägenheter och fyra våningar. Varje lägenhet är en egen brandcell och ska 

teoretiskt sett stå emot en brand i 120 minuter 61. Väggar till separata rum i en lägenhet är 

uppförda så att de teoretiskt sett ska kunna stå emot en brand i 20 minuter, men är inte egna 

brandceller.62 

Vid en brand i ett flerbostadshus varnar brandlarm i korridorerna om branden för att 

uppmärksamma samtliga boende. De som inte befinner sig i den branddrabbade lägeneheten 

får då valet att utrymma eller stanna kvar i sin lägenhet. Om branden inte är särskilt stor och 

spridningen till andra lägenheter kommer kunna begränsas ska de boende stanna i sina egna 

                                                 
59 https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_nozzle  
60 Shayne Mintz, Canadian Regional Director, NFPA 
61 NFPA 5000 
62 Ibid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_nozzle
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lägenheter och om de vill kan de sätta tejp runt dörrkarmarna eller lägga våta handdukar runt 

dem för att hindra att värme eller rök kommer in i lägenheten.  

När de boende får valet att utrymma alternativt stanna i sina lägenheter ska detta beslut tas 

direkt, och om de boende väljer att evakuera ska denna evakuering ske omedelbart. När en 

person tagit sig ut ur byggnaden och evakuerats kan denne inte ta sig in i byggnaden igen. Om 

de boende väljer att stanna i sin lägenhet bör de snabbt öppna dörren och kolla efter brand 

eller rök i korridoren och sedan stänga sin dörr om det inte finns några tecken på direkt fara i 

korridoren. Efterhand kommer räddningstjänsten att evakuera de boende som valt att stanna i 

sin lägenhet om detta anses behövas. I många fall evakueras de boende på brandvåningen och 

de som bor på våningen över brandens startutrymme. Om evakuering måste göras från 

våningen under brandens startutrymme på grund av till exempel vattenskada från 

räddningstjänstens släckvatten kan denna evakuering utföras av polis. Räddningstjänsten kan 

även ta polisen till hjälp för att bevaka trapphusen så att ingen går in i byggnaden igen. Är 

polisen inte tillgänglig måste räddningstjänsten själv utföra dessa uppgifter.63   

Om det finns boende kvar i den branddrabbade lägenheten kommer en styrka från 

räddningstjänsten att utföra släckning medan en annan utför räddningsinsats i lägenheten. Vid 

en brand i en lägenhet i ett flerbostadshus används termiska värmekameror och 

stigarledningar. Stigarledningarna sträcker sig från källaren till högsta våningen i ett 

bostadshus och har vattenanslutningar till vilka brandslangar kan kopplas in. Detta är ett 

hjälpmedel som gör att räddningstjänsten slipper dra slang uppför alla trappor. I vissa 

byggnader sitter dessa i trapphusen och i andra ute i korridorerna. Om dessa är placerade i 

trapphusen finns risken att det sprids rök till trapphuset när brandslangen ska dras från 

trapphuset och ut i korridoren. Därför är det bättre om dessa stigarledningar är placerade ute i 

korridorerna på varje våning. 64 

I varje flerbostadshus finns ett högtalarsystem som kallas för ”Public Address System”, som 

räddningstjänsten kan använda för att kommunicera med och informera de boende i 

byggnaden om vad som sker via envägskommunikation. Via detta system kan 

räddningstjänsten informera om var i byggnaden branden har uppkommit, vilka lägenheter 

som kommer att evakueras och att övriga boende bör stanna i sina lägenheter i väntan på mer 

information. Har de boende problem med rök eller att det blir varmt i lägenheten ska de alltid 

ringa till nödnumret 911. 65 

Om det finns en stor risk för övertändning eller det slår flammor ut genom fönstret har den 

kanadensiska räddningstjänsten andra rutiner än vid mindre bränder. När dessa flammor syns 

ut genom fönstren måste räddningstjänsten se till att branden inte sprider sig upp till våningen 

ovanför via till exempel en balkong. Därför skickas brandmän till våningen ovanför brandens 

startutrymme för att bevaka eventuell vertikal brandspridning. 66 

                                                 
63 Shayne Mintz, Canadian Regional Director, NFPA 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
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När räddningstjänsten anländer parkerar de sina fordon vid ingången och börjar genast koppla 

ihop brandslangar med vattenposter och säkra vattentillgången. Nästa enhet på plats kommer 

att ta sig upp till våningen ovanför samt våningen under den våning som brandens 

startutrymme lokaliseras på. De brandmän som ska ta sig upp till brandens startvåning tar 

aldrig räddningshissen ända upp dit, utan åker högst till våningen under och tar sedan 

trapporna den sista biten. På detta sätt blir det säkrare och de kan då se hur lägenheternas 

nummer är ordnade, dessa är ofta i samma ordning på alla våningar och därför vet 

räddningstjänsten hur de kan hitta den branddrabbade lägenheten på våningen ovanför. 67   

Vid insatser i flerbostadshus används endast vatten som släckmedel. Om branden är 

lokaliserad på en ganska låg våning kan räddningstjänstens höjdfordon användas. Dessa 

fordon når upp till 30 meter och kan användas till evakuering av boende och till utvändig 

släckning. Vid räddningstjänstens insatser till en branddrabbad lägenhet används nästan alltid 

invändig släckning. 68 

Om räddningstjänsten kommer till en brand i ett flerbostadshus och endast har tillgång till 

fyra brandmän ska dessa ta sig upp till den branddrabbade lägenheten och i väntan på 

förstärkande resurser försöka ta reda på om någon person finns kvar. I Kanada ska 15 

personer vara på plats för invändig släckning och det anses vara svårt att utföra en effektiv 

insats med endast fyra brandmän. Olika kommuner kan ingå avtal med varandra för att bistå 

med hjälp om det skulle uppstå en brand i vissa högre byggnader i deras kommun. När det 

uppstår en brand i dessa byggnader som täcks in av avtalet kommer resurser från de andra 

kommunerna automatiskt att larmas ut, vilket gör att de första styrkorna på plats inte behöver 

tänka på att larma ut dessa. Detta är ett mycket effektivt system som gör att även de 

räddningstjänster som inte har tillräckliga resurser för större bränder i höga byggnader 

kommer att kunna utföra insatser i dessa. 69 

  

                                                 
67 Shayne Mintz, Canadian Regional Director, NFPA 
68 Ibid 
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3.3 Nyzeeländsk räddningstjänst 
Nya Zeeland delas upp i fem regioner där varje region har ungefär fem distrikt. Varje distrikt 

har ungefär 10 brandstationer, både bemannade av heltidsbrandmän och frivilliga brandmän. 

Det finns totalt 17 befälsenheter i landet, varje region har en befälsenhet och i huvud- eller 

storstadsområden finns även en befälsenhet. På Nya Zeeland är varje region ansvarig för 

räddningstjänsten som är statlig, men det finns en övergripande organisation, New Zealand 

Fire Service, som beslutar om hur räddningstjänsterna ska arbeta. 70 

Det finns precis som i Sverige olika brandstationer med olika brandberedskap på Nya 

Zeeland. På grund av att en stor del av landet består av landsbygd och otillgänglig miljö krävs 

många olika typer av brandstationer. 71   

Heltidsstationerna bemannas av heltidsbrandmän 24 timmar om dygnet. En styrka består av 

tre brandmän och ett befäl. Varje skift jobbar två dagar och två nätter varje vecka. En 

arbetsvecka börjar med 10 timmars dagtidsarbete och därefter 14 timmars ledighet. Sedan 

jobbar de 10 timmar dag två och är därefter lediga i ett dygn. Den första natten under 

arbetsveckan jobbar de 14 timmar och är lediga i 10 timmar. Den andra natten jobbar man 14 

timmar och sedan har man en ledighet på fyra dagar och är sedan ledig en dag nästkommande 

vecka. Detta kallas 4-bevakningssytem. Enligt nyzeeländsk räddningstjänst har studier visat 

att detta system är det bästa beredskapssystemet för brandmännens kropp och psyke. 72 

Bland heltidsstationerna finns storstadsstationerna där det hela tiden finns brandberedskap och 

specialistberedskap. Brandstationer som är belägna i mindre tätbefolkade områden kan täcka 

upp en hel region och på dessa stationer arbetar ofta två styrkor samtidigt, eftersom de 

närmaste stationerna som kan bistå med hjälp ligger flera timmar bort.73 

Vissa stationer är bemannade med heltidsbrandmän som jobbar i skift om tre brandmän och 

ett befäl. På dagarna jobbar de från 8-18 och på nätterna bemannas stationen av frivilliga 

brandmän där ett skift består av fem brandmän och ett befäl. 74  

På Nya Zeeland arbetar ungefär 1600 heltidsbrandmän och 8000 frivilliga brandmän. Det är 

alltså en stor del av brandberedskapen som är frivillig. Frivilliga brandmän går igenom 

samma övningar och utbildningar som heltidsbrandmän, dock inte lika ofta.  De frivilliga 

brandmännen får betalt när de åker på larm, går på utbildningar och kurser. Heltidsbrandmän 

får månadslön av sin arbetsgivare. Det finns inget krav på inryckning för de frivilliga 

brandmännen och de får endast betalt när de åker på larm. 75 

En brandstation som ligger i ett huvudstads- eller storstadsområde har en räddningsenhet och 

en befälsenhet. En räddningsenhet är utrustad med bland annat släckvatten och sittplatser till 

fem personer. En befälsenhet är stor som en personbil och är inte utrustad med släckvatten. 

Det är bara ett skift på fyra personer samt ett befäl som jobbar åt gången. Vem som sköter 

                                                 
70 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
71 Ibid  
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
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vilken enhet delas upp i skiftet så att två personer sköter pumpenheten och två personer 

befälsenheten. En annan station kan också komma och hämta en enhet om det ordinarie skiftet 

är upptagna. En station bemannad med frivilliga brandmän i samma område har en 

räddningsenhet och en tankbil.76 

Generellt sett finns två heltidsstationer och åtta stationer bemannade med frivilliga brandmän 

i varje distrikt på Nya Zeeland. En heltidsstation har följande resurser: 

 En räddningsenhet  

 En stegbil  

 En tankbil  

 En befälsenhet 

 En räddningsenhet för de frivilliga brandmännen på samma station 

En station bemannad med heltidsbrandmän har en anspänningstid på 90 sekunder, vilket 

innebär att alla brandmän ska vara påklädda och sitta i sina respektive fordon inom 90 

sekunder. Frivilliga brandmän har en önskad anspänningstid på 4 minuter och eftersom alla 

arbetar frivilligt måste de inte besvara larmet. Om ingen besvarar larmet larmas den 

frivilligstation som ligger näst närmast olycksplatsen. Om ingen frivilligstation besvarar 

larmet inom 10 minuter larmas istället närmaste heltidsstation. Om den närmaste 

heltidsstationen ligger mer än en timmes bilfärd från olycksplatsen används helikopter. 77 

Nyzeeländsk räddningstjänst lyder under ”Fire Service Act 1975”, som reglerar hur 

räddningstjänsten är uppbyggd, hur de ska arbeta samt vilka skyldigheter gällande brandskydd 

som allmänheten har. 78 

3.3.1 Utalarmering av nyzeeländsk räddningstjänst 

Utalarmeringen av nyzeeländsk räddningstjänst kan ske på tre olika sätt. Det vanligaste sättet 

är genom att någon ringer nödnumret, 111, och kopplas via en operatör vidare till 

räddningstjänst. I många byggnader, speciellt höghus, med sprinkler installerade går ett larm 

direkt till räddningstjänsten när en sprinkler eller rökdetektor utlöser. Rökdetektorerna kan 

även vara kopplade till olika säkerhetsföretag, vilka också kan larmas om en rökdetektor 

utlöser. 79 

3.3.2 Kommunikation och samband  

Nyzeeländsk räddningstjänst kommunicerar med andra blåljusorganisationer och inom sin 

organisation via radio. På insatsområdet ska den först anlända polisen söka upp ansvarigt 

befäl, ”Officer in command” (OIC), och ta reda på vad polisen kan hjälpa till med. Den polis 

som kommunicerat med det ansvariga befälet ska sedan framföra det som sagts till resten av 

polisen. Anledningen till att polisen ska söka upp det ansvariga befälet är för att befälet ska få 

kännedom om hur många och vilka som befinner sig på insatsområdet.  

                                                 
76 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
77 Ibid 
78 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0042/latest/DLM432648.html  
79 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
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Om det är fler än 15 personer som befinner sig på insatsområdet kommer 

kommunikationsrollen att tas över av en ”Safety officer”, säkerhetsbefäl, för att det ansvariga 

befälet ska kunna koncentrera sig på att överblicka situationen. Alla blåljusorganisationer har 

övat på det gemensamma kommunikationssystem som används och är väl medvetna om att de 

måste rapportera till det ansvariga befälet på plats, alternativt säkerhetsbefälet. När ett 

säkerhetsbefäl finns på plats har det ansvariga befälet delegerat en del av sitt ansvar till denne, 

men om någonting skulle gå fel är det ändå det ansvariga befälets ansvar. Övningar utförs 

också mellan de olika blåljusorganisationerna för att alla ska känna till hur kommunikationen 

ska utföras på ett insatsområde. 80 

3.3.3 Räddningstjänstens rutiner vid brand i byggnad  

Det första befälet på plats vid en brand utför en dynamisk riskbedömning som är baserad på 

tidigare erfarenheter och tar ungefär 20 sekunder att utföra. För att arbeta som befäl inom 

räddningstjänsten måste man ha 5-8 års erfarenhet som brandman. 81 

I denna dynamiska riskbedömning ingår följande fyra steg: 

1. Riskidentifiering 

2. Riskbedömning  

3. Bedömning av riskreducerande åtgärder 

4. Bedömning om risken är acceptabel eller inte  

Den dynamiska riskbedömningen som utförs är precis som namnet antyder en dynamisk 

bedömning som ska utföras flera gånger under en insats, eftersom den rådande miljön kan 

ändras mycket snabbt, se figur 9.82  

                                                 
80 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
81 Ibid 
82 Command and Control technical manual Section 3 Risk assessment 
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Figur 9. Dynamisk riskbedömningsprocess för befäl. 

När den dynamiska riskbedömningen utförts genomförs en 360 graders bedömning där det 

ansvariga befälet går runt byggnaden och gör en bedömning av 83:  

1. Brandbelastning och konstruktionstyp 

2. Brandutrymmets storlek och tillstånd (har utrymmet ventilerats?) 

3. Brandintensitet och ungefär hur länge det brunnit 

4. Visuella tecken, pyrolys, om material ändrar fysisk fas, neutralplanets nivå och vilken 

effekt eventuell släckning med vatten har på dessa förhållanden 

Den bild som det ansvariga befälet får av situationen efter denna process avgör vilken strategi 

och taktik som ska användas. De taktiker som det ansvariga befälet väljer mellan innefattar 

ofta utvändig eller invändig släckning. 84 

                                                 
83 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
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Vid de flesta bränder utförs en invändig släckning och eventuell livräddning. Vid invändig 

släckning utförs ofta först en direkt attack mot branden följd av en indirekt attack. Vid en 

direkt attack riktas strålröret direkt mot branden av en brandman medan en andra brandman 

håller sig bakom och genomsöker byggnaden. Den indirekta attacken är inte lika offensiv och 

syftet med den är att kyla ner de varma brandgaser som bildats och bibehålla siktförhållanden 

genom att gradvis släcka branden genom kylning, utan att brandmännen utsätts för 

outhärdliga förhållanden. Att noggrant kontrollera dessa förhållanden är nödvändigt för att 

sök- och räddningsinsatser ska kunna utföras. Den indirekta attacken kan exempelvis utföras 

med hjälp av dimspik. 85 

En direkt attack utförs beroende på brandens storlek och om andra byggnader kan hotas av 

brandspridning. Prioriteringen av vilka insatser som ska utföras görs enligt en ”RECEO-

modell”, enligt följande86:  

 R – ”Risks”? Risk för liv? Behöver en sökning och räddningsinsats utföras? 

 E – ”Exposures”? Behöver övriga byggnader skyddas? 

 C – ”Containment”? Bör utvändig eller invändig avskärning göras för att spridningen 

ska begränsas?  

 E – ”Extinguishment”? Ska branden släckas genom en invändig eller utvändig attack? 

 O – ”Overhaul”? Efterbehandlingsmetoder som till exempel ventilering, kvävning av 

glödande delar osv.?  

RECEO-modellen ska betraktas som en dynamisk process, omgivningen förändras hela tiden 

och en händelses utveckling kan aldrig förutsägas.  

Räddningstjänsten arbetar utefter ett personsäkerhetskoncept som innebär att 

räddningstjänstens arbete ska utföras så att ingen utsätts för fara. Faran ska identifieras, 

minimeras och elimineras. Om en brandman inte känner sig säker kan denne inte tvingas att 

gå in i en byggnad. 87  

Det finns tillfällen då en invändig släckning inte utförs. Räddningstjänsten gör en övervägning 

där risk och vad som kan räddas vägs mot varandra. Är ett hus övergivet och omöjligt att 

rädda riskerar inte räddningstjänsten att skicka in brandmän i huset. Det är då bättre att utföra 

utvändig släckning utan att något intrång i byggnaden görs. I de fall då räddningstjänsten 

avstår från att utföra en invändig släckning, på grund av att brandmännen då utsätts för en 

mycket stor risk, är det ofta väldigt låg sannolikhet att någon levande finns kvar i 

byggnaden.88  

Då risken för brandmän att vistas inne i en byggnad bedöms som för hög, eller resurserna är 

otillräckliga, ska utvändig släckning utföras tills befäl på plats bedömer att andra åtgärder ska 

vidtas. Utvändig släckning utförs i dessa situationer för att begränsa brandens spridning tills 

de rådande förhållandena förbättrats. Vid denna defensiva taktik kan även ventilation 

                                                 
85 Fearnley T, Brandingenjör, NZFS 
86 Commander Control and technical manual Section 3 Risk assessment 
87 Fearnley T, Brandingenjör, NZFS 
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användas, till exempel med PPV-fläktar och vattenkanoner. PPV-fläktar är motrodrivna 

fläktar som skapar ett övertryck och placeras vid ytterdörren till byggnaden och förkortningen 

PPV står för ”Positive Pressure Ventilation”. På Nya Zeeland används inte skärsläckare i 

dagsläget, men den kommer snart att introduceras och börja användas. 89 

Nyzeeländsk räddningstjänst använder sig ofta av IR-kamera eller annan termisk 

värmekamera. Alla enheter som bemannas av heltidsbrandmän är utrustade med en 

värmekamera som används frekvent samt andningsapparat som alltid ska användas vid brand. 

Värmekamerorna används före, under och efter en insats. Innan och efter en insats används 

värmekamerorna för att kontrollera att det inte är för hög temperatur i konstruktionen för att 

det ska vara säkert för brandmännen att gå in, samt för att se till att temperaturen inte är för 

hög efter att släckning utförts. När en byggnad genomsöks efter kvarvarande personer 

används IR-kamera, samt när det uppstår osäkerhet om var branden är lokaliserad.90  

Räddningstjänstens insatser till brand i byggnad kan underlättas genom att sprinkler 

installeras i hemmen och att det finns brandvarnare i husen. Om dessa installationer finns kan 

det scenario som räddningstjänsten möter vid sin ankomst förbättras avsevärt. Brandvarnare 

kan se till så att de boende hinner utrymma innan brandförloppet utvecklats och genom 

installation av sprinkler kan brandens temperatur sänkas samtidigt som dess förlopp 

begränsas. Ett annat sätt för att utrymning ur en byggnad ska kunna ske så tidigt som möjligt 

under brandförloppet, som nyzeeländsk räddningstjänst använder sig av, är att de håller 

utbildningar för skolbarn och håller i utbildningsprogram. Under utbildningen ska alla 

husägare rita upp sin egen utrymningsplan till sitt hem för att man ska ha koll på hur man tar 

sig ut om en brand skulle uppstå. Tyvärr är det så att installation av sprinkler kostar och det är 

inte alla företag som vill ha det dyraste brandskyddet, de vill ofta ha det billigaste och det 

minsta som krävs.91  

Ett av de problem som räddningstjänsten kan stöta på vid insatser till brand i byggnad är att de 

anställda inte följer de metoder som förutbestämts. Vid dessa tillfällen kan det gå riktigt illa. 

Om ansvarigt befäl på plats eller andra på insatsområdet behöver varna de brandmän som 

befinner sig inne i en byggnad, till exempel om de märker att en konstruktion är på väg att 

kollapsa, anropas brandmännen i byggnaden via radio samtidigt som chaufförerna till varje 

fordon lägger sig på respektive fordons tuta. De förutbestämda metoderna måste introduceras 

frekvent i övningar och utbildningar för att dessa olyckor ska kunna undvikas.92    

  

                                                 
89 New Zeeland Fire Suppression Guide, 2014 
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3.3.4 Rutiner för brand i villa 

Vid ett inkommande larm om brand i villa åker räddningstjänsten generellt med ledningsbil, 

en släckbil och en tankbil. Om den nyzeeländska räddningstjänsten kommer fram till en villa 

och vet att inga personer finns i byggnaden försöker räddningstjänsten förhindra 

brandspridning inuti villan. I dessa fall är det bättre att utföra släckningen inifrån villan än att 

utföra den från utsidan. Görs attacken från utsidan, till exempel genom ett fönster kan man 

råka driva branden till de delar av villan som ännu inte blivit brandpåverkade. Valet av taktik 

beror på hur mycket av villan som kommer kunna räddas. Om endast ett rum i villan är 

involverat i branden kommer räddningstjänsten troligtvis att gå in i byggnaden och utföra 

invändig släckning. Är hela villan involverad i branden utförs istället en utvändig släckning, 

”surround and drown”, där villan omringas och attackeras med vatten. Vid den utvändiga 

släckningen måste man tänka på hur släckvattnet påverkar miljön och ibland är det bättre att 

låta en tom villa brinna ner än att sprida släckvatten ut i exempelvis grundvattnet. 93  

När räddningstjänsten ska ta reda på om det finns personer kvar i en byggnad pratar 

räddningstjänsten med de personer som finns utanför byggnaden, kollar om det finns bilar 

parkerade utanför huset och om insatsen utförs på natten kollar räddningstjänsten om 

gardiner/persienner är fördragna. Är den information som räddningstjänsten får fram osäker 

antas alltid personer finnas kvar. Finns personer kvar utförs en sökinsats. Genomsökningen av 

byggnaden utförs med följande prioriteringar94: 

1. Utrymmen där boende kan förväntas återfinnas (t.ex. i sovrum på natten) 

2. In- och utgångar 

3. Fönster och balkonger 

4. Övriga utrymmen 

Det finns två olika söktekniker som kan utföras vid en insats, primär sökning och sekundär 

sökning.95  

Vid en primär sökning utförs en snabb, grundlig och metodisk sökning av de utrymmen som 

drabbats av branden och som räddningstjänsten säkert kan gå in i. Syftet med denna sökteknik 

är att lokalisera och föra de boende till säkerhet. Brandmännens egen säkerhet ska alltid 

prioriteras innan beslutet om att gå in i en byggnad tas. Vi denna typ av sökteknik kollar 

brandmännen efter indikatorer på att det finns boende kvar, så som: 

 Låsta dörrar 

 Kvarlämnad mat på bord 

 Hushållsapparater som lämnats igång 

 Övriga tecken på att byggnaden är bebodd 

De brandmän som utför en primär sökning måste ha med sig en brandslang med 

vattentillförsel för att skydda sig själva och eventuellt skadade personer i byggnaden, kunna 

begränsa uppkomsten av övertändning eller backdraft, kunna hitta ut igen samt för att släcka 

                                                 
93 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
94 NZFS, Breathing Apparatus, Reference Guide 
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branden. Vid den primära sökningen måste ett befäl finnas på plats utanför byggnaden, likt 

rökdykarledaren inom svensk kommunal räddningstjänst. 96  

En sekundär sökning utförs när situationen är under kontroll och branden har släckts. Vid den 

sekundära sökningen bekräftas om det finns skadade och man ser till att andra boende får 

hjälp. Den sekundära sökningen kan utföras i kombination med ventilering och 

eftersläckningsarbete av byggnaden. Ett annat syfte med denna sökteknik är att se till så att 

tekniska undersökningar av brandens orsak kan utföras och det är därför viktigt att de som 

utför den sekundära sökningen utför den med försiktighet och försöker störa miljön så lite 

som möjligt inför den tekniska undersökningen.97  

Då en sökningsinsats och/eller invändig släckning ska utföras följer det första befälet på plats 

med de två brandmännen som ska gå in i byggnaden och får sig en bild av hur det ser ut inuti 

byggnaden. Alla tre har rökskydd på sig för att minska risken för inandning av brandrök. Att 

befälet vet hur det ser ut inne i byggnaden underlättar befälets fortsatta ledning och 

riskbedömning. Att befälet går in med brandmännen ger dem en känsla av att det är säkert att 

vara där inne, om det inte hade varit det hade befälet inte gått in och brandmännen hade inte 

heller tillåtits att gå in.98    

Om det är stor risk för brandspridning till närliggande byggnader vill räddningstjänsten 

skydda de närliggande byggnadernas ytor från värmestrålning. En vattenvägg skapas mellan 

den brinnande byggnaden och de närliggande byggnaderna. Till en början skapas denna 

vattenvägg genom att en brandman bemannar en brandslang och sprutar vatten på den 

brinnande byggnaden. I ett senare skede kan brandmannen ersättas av en obemannad 

vattenkanon eller ett munstycke som sätts på en brandslang och bildar en vattenvägg då vatten 

tillförs. Branden i huset attackeras sedan av räddningstjänsten genom utvändig släckning och 

intrång görs endast om det anses säkert att göra det och om konstruktionen verkar hållbar.99 

3.3.5 Rutiner för brand i flerbostadshus 

I alla flerbostadshus finns utrymningsplaner uppsatta som underlättar de boendes utrymning. 

Det är upp till varje hyresvärd att sätta upp en utrymningsplan i byggnaden. Alla boende i ett 

flerbostadshus ska träna på utrymning en gång i halvåret och nyinflyttade tränas i samband 

med inflyttningen, ansvaret för att övningen utförs har fastighetsägaren. Alla i byggnaden har 

en egen kontrollbricka (”tally”) med lägenhetsnummer på som ska tas med ut vid utrymning. 

Brickorna placeras sedan på en evakueringsplan som finns utanför byggnaden. 

Räddningstjänsten kan då ta reda på om det är någon kvar i byggnaden genom att titta på 

utrymningsplanen. Det här är också ett bra sätt att ta reda på vilka våningar som evakuerats 

och vilka lägenheter som ännu inte blivit evakuerade. Om det finns osäkerheter kring om 

någon är kvar i en lägenhet ska det alltid antas finnas människor kvar i lägenheten. Att få ut 

människor ur byggnaden och lägenheterna är det viktigaste.100   
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Vid ett inkommande larm om brand i ett flerbostadshus åker den nyzeeländska 

räddningstjänsten som standard ut med fyra släckbilar och två höjdenheter. Ett av 

höjdfordonen parkeras vanligtvis på framsidan av byggnaden. Det andra fordonet placeras där 

det anses som mest behövd, till exempel om flammor syns ut genom ett fönster kommer den 

andra höjdenheten att parkeras i närheten av det fönstret. De två första brandbilarna parkeras 

också framför byggnaden och den tredje parkeras där det finns plats och behövs. Den fjärde 

brandbilen parkeras en bit ifrån insatsplatsen.  Den första styrkan tar med sig följande 

utrustning till våningen som är belägen två våningar under brandvåningen101: 

 ”Riser pack”, se nedan 

 Två handbrandsläckare, varav en koldioxid- och en skumsläckare 

 Utrustning till dörrforcering 

Ett ”riser pack” består av brandslang, nyckel till stigarledningen, andningsapparat med guide, 

samt en tavla som används vid rökdykning för att det ska bli lättare att hålla koll på vilka 

rökdykare som är inne i lägenheten och utför räddnings- och/eller sökningsinsats, kallad 

”entry board”.102 Figur 10 och 11 visar bilder på ett ”riser pack” samt den tavla, ”entry 

board”, som används vid rökdykning.  

                                                 
101 Trent Fearnley, Brandingenjör, NZFS 
102 Ibid 
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Figur 10. "Riser pack" som används vid bränder i höga byggnader 103.  

                                                 
103 Fearnley T, Brandingenjör, NZFS 
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Figur 11. "Entry board" som används vid rökdykningsinsatser 104. 

Det befäl som ansvarar för rökdykarna använder sig av ”entry board” för att hålla koll på 

vilka brandmän som befinner sig inne i det brinnande utrymmet. Som figur 11 visar placeras 

brandmännens personliga kort på tavlan. Befälet som är ansvarig för räddningsinsatsen kan 

bredvid varje kort skriva upp vilken tid en brandman gick in och sedan när denne kommer 

tillbaka och tavlan är digital. Detta görs för att befälet ska hålla koll på vilka som är inne i det 

branddrabbade utrymmet och om någonting skulle hända vet befälet även hur många av 

brandmännen som saknas.  

Två våningar under brandvåningen förbereds en ”Forward Staging Area”, ett område vid 

vilken resurser och förberedelser för vidare insatser kan genomföras. Den första styrkan tar 

sig upp en våning där de gör sig redo att ta sig upp på brandvåningen. På brandvåningen ska 

brandens startutrymme fastställas och eventuell spridning bevakas. Evakueringsbehovet ska 

också bedömas. Alla observationer som görs på brandvåningen ska rapporteras bakåt till det 

ansvariga befälet på plats, OIC. Den andra styrkan tar sig upp på våningen ovanför 

brandvåningen och utför evakuering samt eventuell söknings- och räddningsinsats.105 Den 
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tredje styrkan assisterar den första som befinner sig på brandvåningen. Den fjärde styrkan tar 

med sig ytterligare utrustning, däribland extra andningsapparater, ”riser pack” och 

handbrandsläckare till byggnadens entré. Den fjärde styrkan är redo att skicka upp denna 

extra utrustning med hissen till ”Forward Staging Area”. Höjdenheterna kan användas som ett 

hjälpmedel vid utrymning eller som ett hjälpmedel vid utvändig släckning. I byggnader med 

mindre än fyra våningar upprättas ”Forward Staging Area” utanför byggnaden, i närheten av 

den första styrkans räddningsenhet. 106   

Den information som den första styrkan rapporterar tillbaka till det ansvariga befälet står till 

grund för om evakuering ska utföras och på vilka våningar som den ska utföras. I de fall där 

en byggnad har ett inbyggt brandlarm som larmar hela byggnaden om en brand brukar 

generellt sett de flesta boende i byggnaden utrymma. Dessa brandlarm kan antingen aktiveras 

av rök- eller värmedetektorer eller genom manuell aktivering. I många nybyggda 

flerbostadshus på Nya Zeeland är så kallade EWIS-system installerade, ”Emergency Warning 

and Inter-communication System”107. Dessa EWIS-system varnar för en nödsituation genom 

att involvera alla alarmerande enheter i byggnaden och ett högt talande röstsystem som varnar 

de boende i byggnaden. Systemet kan även ha en inbördes förbindelse. För att ett EWIS-

system ska fungera och kunna installeras i en byggnad måste byggnaden ha ett sprinklerskydd 

samt rökdetektorer. Evakueringen i en byggnad där ett EWIS-system är installerat kommer att 

kunna ske beroende på en brands intensitet och läge. 

Vid en brand i en byggnad där ett sådant här informationssystem är installerat informerar 

systemet om att brandvåningen, de två våningarna ovanför brandvåningen samt våningen 

under ska utrymmas. Dessa fyra våningar kommer först att informeras om att det uppkommit 

en brand, på vilken våning den uppkommit och att de boende ska utrymma våningarna. De 

övriga våningarna kommer sedan att få information om att en brand uppkommit, men ombeds 

stanna i sina lägenheter i väntan på ytterligare information. Detta EWIS-system anses fungera 

väldigt bra och det ger brandmännen extra utrymme i trapphusen. Systemet sätts igång 

automatiskt när rökdetektorerna eller sprinklersystemet sätts igång och när detta larm ljuder 

brukar de flesta (cirka 90 %) av de boende ta beslutet att utrymma. Vid nyzeeländsk 

räddningstjänsts insatser till brand i flerbostadshus ska hela byggnaden evakueras om branden 

sprider sig till flertalet våningar eller om det inte finns sprinklersystem installerat i 

byggnaden. I de fall då alla de boende ska evakueras dirigerar räddningstjänsten de boende till 

det trapphus som ska användas för utrymning.108  
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Om många människor är involverade i en brand och behöver räddas ur den ska 

räddningstjänsten prioritera vilka som räddas först enligt följande ordning109: 

1. De boende som hotas mest av branden 

2. Den plats där flest boende hotas av branden 

3. Kvarvarande boende i den branddrabbade byggnaden 

4. Boende i närliggande byggnader 

Söktekniken utförs annars precis som vid en villabrand, med primär och sekundär sökning.  

Ägaren av flerbostadshuset kan användas för att få fram information om hur lägenheterna ser 

ut. Räddningstjänsten kan även ha utfört platsbesök och en operativ riskplan för byggnaden 

innan en brand utbryter, vilket ger dem en bra bild över hur byggnaden och lägenheterna ser 

ut samt vilka taktiker som bör användas. I de byggnader som anses vara högriskbyggnader, 

som skolor, industrier, höghus och ålderdomshem, utförs en riskplan och denna placeras 

sedan i en mapp i brandbilen. På detta sätt är riskplanerna lättillgängliga och 

räddningstjänsten kan redan på vägen ut till en brand i någon av byggnaderna få sig en bild 

över hur det ser ut i respektive byggnad. 110 

Under räddningstjänstens släckningsarbete ska skadorna på egendom och byggnaden 

minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Vid brand i flerbostadshus används vatten som 

släckmedel. Det finns stigarledningar i de flesta höghus som underlättar för 

räddningstjänstens insats, då de inte behöver dra slang upp för alla trappor. Dessa 

stigarledningar kan inte hantera något annat släckmedel än vatten. Vid mindre bränder kan 

handbrandsläckare användas. 111 
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4. Diskussion 
Räddningstjänstens arbete i de olika länderna är lika på många sätt, men det finns en del 

olikheter. I grunden är de olika räddningstjänsterna uppbyggda på samma sätt och deras 

insatser till brand i byggnad är ganska lika. I tabell 3 redovisas några av de likheter och 

olikheter som upptäckts mellan de tre ländernas räddningstjänster. 

Tabell 3. Likheter och olikheter mellan räddningstjänster i Kanada, Nya Zeeland och Sverige. 

Likhet/Olikhet Kanada Nya Zeeland Sverige 

Typ av räddningstjänst 

som undersökts 
Kommunal  Statlig Kommunal 

Minsta antalet på plats 

för utförande av insats 

med rökdykning 

15 personer 4 personer 4 personer  

Lagar och föreskrifter 

som räddningstjänsten 

lyder under 

Hälso- och 

säkerhetslagen (Health 

and Safety Regulations) 

samt NFPA standarder 

Fire Service Act 1975 LSO, AFS 2007:7 

Kommunikation och 

samband 

Radiosystem och 

fysiska möten på 

insatsområdet 

Radiosystem och 

fysiska möten på 

insatsområdet, 

säkerhetsbefäl 

RAKEL-system, 

fysiska möten på 

insatsområdet 

Släckmedel och 

hjälpmedel som 

används vid invändig 

insats 

Vatten, 

handbrandsläckare, 

dimspik, CAFS(ej vid 

rökdykning) 

Vatten, 

handbrandsläckare, 

Klass A skum 

Vatten, 

handbrandsläckare, 

CAFS(ej vid 

rökdykning), dimspik 

Släckmedel och 

hjälpmedel som 

används vid utvändig 

släckning 

Vatten, vattenridå, 

CAFS, dimspik, 

vattenkanon, 

skärsläckare, 

dimstrålrör 

Vatten, Klass A skum, 

vattenkanon, dimspik, 

dimstrålrör 

Vatten, CAFS, 

skärsläckare, dimspik, 

vattenridå, dimstrålrör 

Riskbedömning 

Riskbedömning utförs 

av befäl efter ankomst. 

Byggnadstyp och 

behov bedöms 

Dynamisk 

riskbedömning som 

innefattar 

riskidentifiering, 

riskbedömning, 

reducerande åtgärder 

samt acceptans av 

risken. 360 graders 

bedömning utförs också 

Riskbedömning som 

innefattar 

riskinventering, 

riskvärdering och 

riskreducerande 

åtgärder  

Taktik vid brand i villa 

Utvändig och invändig 

släckning i 

kombination med 

ventilering av 

byggnaden 

Invändig släckning för 

att förhindra 

brandspridning inuti 

villan. Genomsökning 

och utvändig släckning 

Utvändig och invändig 

släckning i 

kombination med 

ventilering av 

byggnaden 
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Likhet/Olikhet Kanada Nya Zeeland Sverige 

Resurser vid 

utalarmering, brand i 

villa 

De enheter som är 

närmast + ledningsbil 

Släckbil och tankbil + 

ledningsbil 

Släckbil, tankbil och 

höjdfordon + 

ledningsbil 

Taktik vid brand i 

flerbostadshus 

Trycksättning av 

trapphus. Beslut om 

evakuering, en styrka 

på våning ovanför 

brandvåning 

Utgår från två våningar 

under brandvåningen. 

Evakuering av 

byggnaden och 

trycksättning av 

trapphus 

Trycksättning av 

trapphus, utgår ofta 

från våning under 

brandvåningen, 

skärsläckare 

Resurser vid 

utalarmering, brand i 

flerbostadshus 

De enheter som är 

närmast. Behövs ofta 

en höjdenhet (”aerial”). 

+ ledningsbil  

Fyra släckbilar och två 

höjdenheter + 

ledningsbil 

Släckbil och höjdenhet 

+ ledningsbil 

Sökning efter 

kvarvarande personer 

Höger eller vänster 

hand i vägg och 

systematisk 

genomsökning av 

rummen med säker 

tillgång till vatten  

Primär eller sekundär 

sökning med säker 

tillgång till vatten 

Höger eller vänster 

hand i vägg och 

systematisk 

genomsökning av 

rummen med säker 

tillgång till vatten 

Typer av bemanning 
Heltidsbrandmän, 

frivilliga brandmän 

Heltidsbrandmän, 

frivilliga brandmän 

Heltidsbrandmän, 

deltidsbrandmän, 

räddningsvärn 

Antal heltidsbrandmän 35 000 1600  5 000 

Varning om 

brandmännens 

säkerhet 

PASS-larm i 

andningsapparater, 

radiokommunikation 

PASS-larm i 

andningsapparater, 

tutor i fordon vid risk 

för byggnadskollaps, 

radiokommunikation 

PASS-larm i 

andningsapparater, 

radiokommunikation 

 

I Sverige finns både kommunal och statlig räddningstjänst, men den typ av räddningstjänst 

som undersökts i denna rapport är den kommunala. Räddningstjänsten i Kanada är också 

kommunal medan räddningstjänsten på Nya Zeeland är statlig. 

En av de största olikheter som framkommit är antalet personer på plats för utförande av 

invändig släckning med rökdykning. I Sverige och på Nya Zeeland kan en insats till brand i 

byggnad med invändig släckning och rökdykning utföras av en styrka på fyra personer. I 

Kanada kan en styrka på fyra personer endast utföra en begränsad utvändig släckning och 

först vid förstärkning av två styrkor till kan de börja utföra invändig släckning och 

genomsökning av byggnaden efter kvarvarande personer. Den insats som utförs med fler 

resurser och styrkor är säkerligen mer effektiv än den insats som utförs av fyra brandmän, 

eftersom flera uppgifter kan utföras samtidigt. Så länge alla som är inblandade i insatsen har 
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koll på vad vilka uppgifter de ska utföra bör en insats med fler resurser bli mer effektiv än en 

insats med färre resurser.  

I Kanada förbereder den första styrkan på plats för en invändig insats tills förstärkning 

kommer till platsen och vid ankomst av dessa förstärkande styrkor påbörjas en invändig 

insats. Medan den första styrkan väntar på förstärkning kan brandförloppet snabbt utvecklas 

och i värsta fall nå övertändning. Om det finns personer kvar i den brinnande byggnaden kan 

några minuter vara skillnaden mellan liv och död, men självklart måste räddningstjänsten 

även tänka på sin egen säkerhet. Kanadensisk räddningstjänst har i de tätbefolkade områdena 

tillgång till mycket resurser och förstärkning kan därför förväntas inom några minuter, vilket 

inte hade fungerat lika väl i Sverige och Nya Zeeland som inte har lika många 

heltidsbrandmän som Kanada.  

I större kommuner och städer i Sverige har den kommunala räddningstjänsten tillgång till fler 

resurser, men i övriga kommuner kan inte fler än en styrka förväntas finnas på plats i ett tidigt 

skede. Tillgången till fler resurser ökar naturligtvis en insats effektivitet, men det finns alltid 

en gräns då fler resurser inte ökar effektiviteten. Till slut blir det komplicerat att samordna 

alla resurser och utföra en effektiv insats. Det är även viktigt att beredskapen gentemot andra 

olyckor i kommunen upprätthålls, så att inte alla resurser riktas mot ett enda tillbud. Beroende 

på om de förstärkande resurserna utgörs av frivilliga, deltids- eller heltidsbrandmän kan 

insatsens effektivitet påverkas. Heltidsbrandmännens utbildning är längre än de frivilliga och 

deltidsbrandmännen. De frivilliga och deltidsbrandmännen har generellt inte heller samma 

erfarenhet av larm som heltidsbrandmän har och en insats kan därför i vissa fall bli mer 

effektiv då den utförs av heltidsbrandmän.     

Av de tre undersökta länderna är Sverige det land som i störst utsträckning använder CAFS 

som släckmedel. I Kanada används CAFS endast på ett fåtal räddningstjänster och på Nya 

Zeeland används i vissa fall Klass A skum. I Sverige är CAFS mer etablerat och finns 

tillgängligt inom de flesta räddningstjänster. En anledning till att CAFS inte används i lika 

stor utsträckning i Kanada som i Sverige kan vara att det ofta tar tid att etablera nya tekniker 

inom räddningstjänst. Samtliga räddningstjänster använder handbrandsläckare vid mindre 

bränder.  

I samtliga tre länder utförs en riskbedömning i ett tidigt skede då räddningstjänsten anlänt till 

en brinnande byggnad. Denna riskbedömning står till grund för de efterföljande åtgärderna 

som utförs. På Nya Zeeland finns tydliga instruktioner för hur den dynamiska 

riskbedömningen ska utföras, vilket underlättar för befälen vid en insats. På Nya Zeeland 

utför det ansvariga befälet även en 360 graders bedömning där en brinnande byggnad 

undersöks från olika håll, vilket ytterligare underlättar beslutet om vilka åtgärder som ska 

utföras. Värmekamera används i samtliga tre länder och är ett mycket användbart verktyg som 

underlättar räddningstjänstens arbete. Stigarledning finns installerad i de flesta flerbostadshus 

i samtliga tre länder och är ett bra hjälpmedel för räddningstjänsten och förlänger 

brandmännens uthållighet.  

Vid insatser till en brinnande villa utför räddningstjänsten i alla tre länder oftast invändig 

släckning. Anledningen till detta kan säkerligen vara att det aldrig kan vara helt självklart att 
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det inte finns några personer kvar i byggnaden. Om det råder några som helst osäkerheter om 

detta behandlas situationen alltid som att det finns personer kvar inuti villan. Finns liv att 

rädda prioriteras detta alltid före släckning av branden.  

Kan utvändig släckning kombineras med invändig släckning kan förhållandena inne i villa 

förbättras avsevärt för de brandmän som utför genomsökning och invändig släckning. 

Temperaturen inne i byggnaden blir lägre, sikten ökar och sannolikheten för att en 

övertändning ska ske är mycket mindre. Samtliga tre länder försöker kombinera invändig 

släckning med utvändig släckning då tillräckliga resurser finns tillgängliga. Vid utalarmering 

av räddningstjänsten till brand i villa åker den svenska räddningstjänsten med släckbil, 

tankbil, höjdfordon och ledningsbil, den kanadensiska med de enheter som är närmast och den 

nyzeeländska med släckbil, tankbil och ledningsbil. I samtliga länder kan specifika enheter 

larmas ut vid behov och kompletterande information från larmoperatör.  

Vid insatser till brinnande flerbostadshus finns större skillnader mellan de tre ländernas 

rutiner. På Nya Zeeland evakueras nästan alltid hela byggnaden vid en brand. I Kanada 

evakueras brandvåningen samt någon våning över/under och de boende på övriga våningar 

ombeds stanna kvar i sina lägenheter, om deras lägenheter inte hotas av brandspridning eller 

brandens omfattning. I Sverige brukar man beroende på brandens omfattning och 

spridningsrisk utrymma hela byggnaden eller vissa våningar.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att låta hela byggnaden evakueras, och självklart 

beror detta även på byggnadens bärighet. Beroende på hur en byggnad konstruerats samt 

rådande klimat- och markförhållanden kan den stå emot mer eller mindre brandbelastning. 

När hela byggnaden har evakuerats kan räddningstjänsten koncentrera sig på släckning av 

branden och behöver inte tänka på vilka våningar som ska evakueras efter hand som branden 

eventuellt utvecklas. Att evakuera delar av byggnaden som inte hotas av branden eller 

rökspridning kan vara ganska onödigt. Detta eftersom det kan bli mer kaosartat då flera 

personer ska utrymma samtidigt och det måste sedan arrangeras en samlingsplats för de 

boende.  

På Nya Zeeland utgår räddningstjänsten från den våning som är belägen två våningar under 

brandvåningen, där resurser samordnas. I Kanada skickas en styrka till våningen ovanför 

brandvåningen för att förhindra brandspridning uppåt, samtidigt som insatser utförs i den 

branddrabbade lägenheten. Placeringen två våningar under brandvåningen känns säker, 

eftersom en brand lättare sprider sig uppåt än nedåt och om brandvåningen skulle rasa är 

räddningstjänsten ytterligare en våning under.   

Vid utalarmering av räddningstjänsten till brand i flerbostadshus åker den svenska 

räddningstjänsten med höjdenhet och släckbil, den kanadensiska med de resurser som finns i 

närheten och den nyzeeländska med fyra släckbilar och två höjdenheter. I samtliga länder 

brukar även en ledningsbil larmas och vid behov larmas fler specifika enheter. För att den 

kanadensiska räddningstjänsten ska kunna utföra invändig släckning med rökdykning larmas 

minst tre enheter, varav en är höjdenhet. Jämfört med de övriga två länderna åker svensk 

kommunal räddningstjänst ut med färre enheter till en brand i flerbostadshus. Inom 
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nyzeeländsk räddningstjänst åker man ut med fyra släckbilar, vilket kan anses vara ganska 

mycket.  

På Nya Zeeland finns tydliga instruktioner för de boende i ett flerbostadshus. Användningen 

av de kontrollbrickor (”tally”) som tas med ut och sätts på en evakueringsplan vid brand i 

flerbostadshus borde underlätta väldigt mycket för räddningstjänsten. De kan då väldigt fort få 

en överblick över ungefär hur många personer som kan tänkas finnas kvar i byggnaden och i 

vilka lägenheter de kan återfinnas. Om detta hade införts i Sveriges flerbostadshus hade det 

troligen underlättat även för svensk räddningstjänst, men antagligen hade det varit svårt att 

införa och det hade kanske inte fungerat i praktiken. Detta system är såklart inte alltid 

fullständigt säkert, till exempel om några av de boende är bortresta. I dessa fall måste 

räddningstjänsten ändå prata med grannarna och personer utanför byggnaden och kanske även 

dubbelkolla om någon besvarar knackningar på lägenhetsdörren. Systemet kan däremot ge en 

god vägledning till räddningstjänsten angående hur många som kan tänkas finnas kvar i 

byggnaden och detta kan avsevärt underlätta vidare insatser.  

I samtliga tre länder utförs sökning efter kvarvarande personer av två brandmän med säker 

tillgång till vatten. Inom svensk och kanadensisk räddningstjänst utförs söktekniken med 

höger eller vänster hand i vägg, medan söktekniken inom nyzeeländsk räddningstjänst utgörs 

av primär eller sekundär sökning, där den sekundära utförs efter att en brand släckts och den 

primära utförs under brandens förlopp.  

Bemanningen på räddningstjänsterna i de olika länderna skiljer sig en del. I samtliga länder 

finns heltidsbrandmän som arbetar skift och utgår från brandstationen. I Kanada och på Nya 

Zeeland finns frivilliga brandmän som har beredskap och blir inkallade vid larm och övrig tid 

kan de ha ett annat arbete. De frivilliga brandmännen måste inte rycka in när de får larm. I 

Sverige finns deltidsbrandmän som har betald beredskap och ofta har ett annat arbete i samma 

kommun som den räddningstjänst de arbetar. De frivilliga brandmännen inom kanadensisk 

och nyzeeländsk räddningstjänst måste inte rycka ut, vilket gör att det kan uppstå osäkerheter 

i om förstärkning som utgör frivilliga brandmän i Kanada och på Nya Zeeland kommer dyka 

upp.  

Jämförelsevis finns betydligt fler heltidsbrandmän i Kanada och Sverige än på Nya Zeeland. 

Beräknat per invånare finns 10 heltidsbrandman/1000 invånare i Kanada, 5 

heltidsbrandmän/1000 invånare i Sverige och 0,36 heltidsbrandmän/1000 invånare på Nya 

Zeeland.  

I samtliga tre länder finns väl inövade metoder för hur brandmäns säkerhet inne i en byggnad 

kan öka. PASS-larm finns i andningsapparaterna i alla tre länder och radiokommunikation 

upprättas alltid mellan rökdykare och rökdykarledare utanför lägenheten. Inom nyzeeländsk 

räddningstjänst finns dessutom en rutin inövad där alla som befinner sig utanför byggnaden 

tutar i fordonen för att varna de som befinner sig inne i en byggnad som håller på att kollapsa.  

Nya Zeelands räddningstjänst verkar generellt sett ha anpassat sig väl till den utveckling av 

teknologin som sker. Till exempel används digitala tavlor, ”entry boards”, av motsvarigheten 

till svensk räddningstjänsts rökdykarledare samt EWIS-systemen som installeras i höghus. 
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Däremot är det inte säkert om dessa ”entry boards” skulle användas i skarpt läge inom svensk 

räddningstjänst, eller om det mest fungerat bra på övningar och mindre insatser. Nyzeeländsk 

räddningstjänst är dessutom väldigt bra på att dokumentera hur olika insatser ska utföras och 

samordnas, samt hur exempelvis riskbedömningar ska utföras. Flera av dessa 

dokumentationer är offentliga. Liknande utförliga dokumentationer för svensk och 

kanadensisk räddningstjänst finns inte tillgängliga offentligt i lika stor utsträckning.  

Svensk räddningstjänst har jämfört med de andra länderna ett mycket välutvecklat och 

välfungerande kommunikationssystem, RAKEL-systemet, som på många sätt effektiviserar 

de insatser som utförs. RAKEL-systemet möjliggör kommunikation mellan räddningstjänst 

och flera andra aktörer som kan förväntas vara inblandade vid en insats. 

Kommunikationssystemen som används i Kanada och Nya Zeeland används inte av lika 

många olika aktörer som RAKEL-systemet i Sverige gör.  

Inom kanadensisk räddningstjänst arbetar ett helt skift på en enhet, vilket gör att bemanningen 

ökar när flera olika enheter behövs vid en insats. Inom svensk och nyzeeländsk 

räddningstjänst delar ofta styrkan upp sig på de olika enheterna som behövs, till exempel kan 

två personer köra med räddningsenheten medan de två andra tar höjdfordonet.  

Ingen insats till en brinnande byggnad är den andra lik, och det är därför svårt att helt förklara 

hur en insats till brand i byggnad går till i respektive land. Yttre faktorer så som väder, vind, 

tillgång till förstärkning och i vilket skede räddningstjänsten larmas spelar stor roll för hur ett 

brandförlopp förändras och utvecklas. Dessa faktorer påverkar i sig vilka rutiner och åtgärder 

som kommer att utföras av räddningstjänsten. 

Det resultat som i denna rapport representerar svensk kommunal räddningstjänst utgör rutiner 

för större räddningstjänster i storstadsregioner som ofta har tillgång till fler resurser än många 

mindre räddningstjänster i Sverige. I de fall då den utlarmade räddningstjänsten utgör en 

mindre organisation som inte har tillgång till samma resurser som en räddningstjänst i en 

storstadsregion bör rutinerna skilja sig från de rutiner som utförs av en större räddningstjänst 

vid insatser till brinnande byggnader.  

De mindre räddningstjänsterna måste i ett tidigt skede bestämma om utvändig eller invändig 

släckning ska utföras, eftersom resurserna ofta inte räcker till att utföra båda metoderna 

samtidigt. Bemanningen består ofta av fyra brandmän och ett befäl och för att invändig och 

utvändig släckning ska kunna kombineras är mindre räddningstjänster beroende av 

förstärkning. Denna förstärkning kan komma från närliggande stationer, alternativt av en 

deltidsstyrka precis som i Helsingborg och Ängelholm. Det är viktigt att mindre 

räddningstjänster har god tillgång till förstärkning för att en effektiv insats ska kunna utföras 

till framför allt bränder i flerbostadshus. Inom kanadensisk räddningstjänst finns, i de 

tätbefolkade områdena, möjlighet till förstärkning från både närliggande heltidsstationer och 

frivilliga brandmän. Även inom nyzeeländsk räddningstjänst finns möjlighet till förstärkning 

från både heltids- och frivilliga brandmän. 

I både de större och de mindre räddningstjänsterna påverkas beredskapen i övrigt vid larm till 

brinnande byggnader, eftersom många styrkor larmas ut. Det är därför viktigt att det finns en 
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medvetenhet att fler larm kan inkomma och att det vid de tillfällena finns möjlighet att 

omprioritera resurserna till andra händelser och samtidigt bibehålla kontroll på insatsområdet. 

Svensk räddningstjänst är kommunal och det kan ta tid att införa nya rutiner samt vara svårt 

att införa nya tekniska hjälpmedel, eftersom det är kommunen som bestämmer hur mycket 

pengar som budgeteras till räddningstjänst. 

I denna jämförelse av de tre ländernas räddningstjänster antas det resultat som erhållits 

representera alla räddningstjänster i respektive land, med undantag för Sverige där större och 

mindre räddningstjänster har undersökts. Detta antagande kan i många fall vara korrekt, men 

det finns såklart en del räddningstjänster i respektive land som arbetar helt annorlunda jämfört 

med det resultat som erhållits. Detta antagande har däremot varit nödvändigt, eftersom 

undersökningen blivit alldeles för omfattande om flera olika räddningstjänster hade 

undersökts.    

I den utförda jämförelsen tas inte räddningstjänstens förebyggande arbete upp. Det 

förebyggande arbetet och byggnadstekniskt brandskydd har naturligtvis betydelse för hur en 

brand utvecklas samt hur brandförloppet utvecklas, vilket i sin tur avgör vilka metoder som 

räddningstjänsten väljer att använda sig av. Till exempel finns det skillnad i svensk och 

kanadensisk bygglag gällande flerbostadshus där en brandspridning mellan lägenheter i 

Kanada ska begränsas i två timmar (motsvarande EI120 i Sverige), medan det i Sverige ska 

begränsas i en timme (motsvarande EI60 i Sverige). Detta medför naturligtvis också att de 

boende i ett flerbostadshus i Kanada kan stanna i sin lägenhet längre om det brinner i en 

annan lägenhet, jämfört med hur länge de boende i ett flerbostadshus i Sverige kan. I Kanada 

installeras sprinkler i samtliga lägenheter vid nybyggnation av flerbostadshus med fler än tre 

våningar, vilket inte görs i Sverige. Detta påverkar även räddningstjänstens insats, då 

spinklersystemet ofta har begränsat branden när räddningstjänsten kommer fram.   

Den valda metoden som utgjordes av litteratur- och intervjustudie anses ha varit lämplig, 

eftersom respondenterna har erfarenhet av respektive lands räddningstjänst. Om fler 

respondenter från Kanada och Nya Zeeland kontakts hade resultatet blivit ännu mer 

trovärdigt, men tyvärr ingen mer kontakt upprättas.  
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5. Slutsatser 
Svensk, kanadensisk och nyzeeländsk räddningstjänst utför sina insatser till brinnande 

byggnader på ett jämförelsevis lika sätt.  

Baserat på resultatet i denna rapport kommer en del rekommendationer till svensk 

räddningstjänst vid insatser till brinnande byggnader tas upp. I de flesta fall utför 

räddningstjänsten en invändig släckning med rökdykning och livräddning för att rädda liv och 

egendom, vilket gäller i de tre undersökta länderna. I många fall är detta livsavgörande, men 

räddningstjänsten måste även tänka på sin egen säkerhet och bedöma hur mycket de kan rädda 

gentemot hur mycket som riskeras. I vissa fall kan det vara säkrare och effektivare att endast 

utföra en utvändig släckning och begränsa brandspridning till närliggande byggnader, istället 

för en riskfylld invändig släckning.  

En effektiv insats till brand i byggnad kännetecknas av invändig släckning i kombination med 

utvändig släckning och ventilering av byggnaden. Detta bör i större utsträckning introduceras 

inom svenska räddningstjänster, men detta beror på vilka tillgängliga resurser som finns och 

hur stor den kommun som räddningstjänsten täcker upp är. I de större kommunerna i Sverige 

som bemannas av heltidsbrandmän bör det vara möjligt att introducera en kombination av 

utvändig och invändig släckning. Den riskbedömning som utförs är oerhört viktig för hur en 

insats utförs och därför bör fokus ligga på hur denna riskbedömning utförs med övningar och 

utbildning. Ytterligare utbildning och övningar bör genomföras angående ventilering av 

brinnande byggnader bör genomföras. Liknande dokumentering av den svenska 

räddningstjänstens rutiner, som den nyzeeländska räddningstjänsten utför, bör introduceras i 

kombination med övning och utbildning.  

Svensk kommunal räddningstjänst som ligger i storstadsregionerna har tillgång till många 

resurser som kan effektivisera insatser till brand i byggnad. För att mindre räddningstjänster 

ska uppnå effektivare insatser, där invändig och utvändig släckning kan kombineras, bör 

möjligheterna till förstärkande styrkor i ett tidigt skede ses över. Det kostar naturligtvis att ha 

fler brandmän i beredskap och därför kan de mindre räddningstjänsterna ingå ömsesidiga 

avtal med närliggande stationer och även ha deltidsbrandmän anställda för att ha en större 

tillgång till resurser vid en insats.  

Genom att kombinera invändig och utvändig släckning, dokumentera rutiner, ingå avtal som 

möjliggör bemanning på fler än en styrka, samt genomföra övning och utbildning kan den 

svenska kommunala räddningstjänstens insatser till bränder i byggnader effektiviseras.  

Vid insatser till brinnande byggnader där invändig släckning och rökdykning krävs ska fler 

brandmän finnas på plats inom den kanadensiska räddningstjänsten än inom nyzeeländsk och 

svensk räddningstjänst. I Kanada installeras sprinkler i samtliga lägenheter i ett flerbostadshus 

med fler än fyra våningar, vilket avsevärt förbättrar förhållandena för brandmännen. I Sverige 

finns generellt sett inte sprinklersystem i bostadslägenheter, antagligen på grund av 

kostnaden.  

Både i Kanada och på Nya Zeeland utgör frivilliga brandmän ofta förstärkande styrkor medan 

förstärkande styrkor ofta utgörs av deltidsbrandmän inom svensk räddningstjänst. Den 
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svenska räddningstjänsten bör fortsätta använda sig av deltidsbrandmän, eftersom dessa har 

beredskap och är nästintill tvungna att rycka ut medan de frivilliga brandmännen ibland inte 

dyker upp. Frivilliga brandmän är förstås en billigare arbetskraft, eftersom de får betalt när de 

åker på larm, medan deltidsbrandmän får betalt när de har beredskap oavsett om det 

inkommer larm eller inte. Kanadensisk och svensk räddningstjänst är kommunal medan 

nyzeeländsk är statlig. Eventuellt förstatligande av svensk räddningstjänst diskuteras ibland, 

men det kan vara lättare att anpassa varje enskild räddningstjänst efter behovet i varje 

stadsområde om den förblir kommunal. Det är ofta kostnader som både möjliggör och 

förhindrar olika åtgärder och resurshantering inom räddningstjänsten, vilket man nog aldrig 

riktigt kan komma ifrån.  

Denna undersökning har endast behandlat två andra länder än Sverige och räddningstjänsten i 

dessa länder arbetar på ett liknande sätt som svensk räddningstjänst. För vidare utveckling av 

svensk kommunal räddningstjänsts insatser till brinnande byggnader bör vidare undersökning 

av räddningstjänster i andra länder i världen genomföras. Fortsatta studier bör utföras där 

andra länder i världen undersöks. 
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BILAGA A- Begreppsförklaring 

I detta examensarbete används en del begrepp som förklaras nedan.  

Neutralplan 

Uppstår vid flöde in och ut genom en öppning. Varma gaser flödar ut ovanför neutralplanet 

och kalla gaser flödar in under neutralplanet. På neutralplanets höjd är tryckskillnaden noll.112  

Övertändning 

En brand går igenom olika faser under ett brandförlopp. Ett brandförlopp börjar med en 

antändning och efter antändning kommer brandens tillväxtfas där brandens tillväxt ökar med 

tiden, se figur 1.  

 

 
Figur 7. Temperaturens variation med tid i ett utrymme under ett naturligt brandförlopp.113 

Övergången mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand kallas för övertändning. När den 

fullt utvecklade branden pågått ett tag kommer den slutligen att avta beroende på att bränsle, 

syre eller värme begränsas. International Standards Organization (ISO) definierar 

övertändning som”the rapid transition to a state of total surface involvement in a fire of 

combustible material within an enclosure”.114 Detta kan översättas till att övertändning är den 

plötsliga övergången till ett tillstånd då alla brännbara ytor i ett utrymme är involverade i 

brandförloppet.  

Flödesväg 

Bränder sprider sig längs en flödesväg. En flödesväg definieras som förflyttningen av värme 

och rök från ett utrymme med högt tryck till övriga utrymmen med lägre tryck, både inuti och 

utanför en brinnande byggnad. 115 

                                                 
112 Karlsson & Quintiere, Enclosure Fire Dynamics 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Schottke, Evidence-based Practices for Strategic and Tactical Firefighting 
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Ventilationskontrollerad brand 

Vid antändning och under tillväxtfasen är en brand bränslekontrollerad. Detta beror på att det 

i det initiala skedet finns tillräckligt med syre för branden och brandens tillväxt beror då på 

mängden brännbart material som finns tillgängligt. När en brand växer och börjar närma sig 

övertändning kan den övergå från bränslekontrollerad till ventilationskontrollerad. Detta sker 

när det inte finns tillräckligt med syre för förbränning av bränslet. Den mängd energi som 

frigörs från branden bestäms av mängden syre som tillförs genom utrymmets öppningar och 

därför sägs branden vara ventilationskontrollerad.116  

Backdraft 

Vid en brand i ett utrymme som inte ventilerats kan stora mängder oförbrända gaser bildas. 

Om en öppning plötsligt introduceras, exempelvis om en glasruta går sönder, blandas syre 

utifrån med dessa gaser och bildar en brännbar blandning av gas. När denna lättantändliga 

blandning antänds sker en extremt hastig förbränning av gaserna. Den värme som produceras 

vid förbränningen gör att gaserna expanderar och drivs ut genom öppningen. Detta fenomen 

kallas för backdraft. Backdraft är väldigt riskfyllt och många brandmän har mist livet till följd 

av detta hastiga förlopp.117  

 

  

                                                 
116 Karlsson & Quintiere, Enclosure Fire Dynamics 
117 Ibid 
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BILAGA B-Frågor intervju 

Scenario: Brand i villa, ingen risk för övertändning när räddningstjänsten kommer till 

platsen. Liten brand som till exempel orsakats av torrkokning.  

Frågor:  

1. Hur utförs insatsen om inga personer finns kvar i byggnaden och spridningsrisken till 

närliggande byggnader är mycket liten (långt avstånd eller inga närliggande 

byggnader)?  

2. Om inga personer finns i byggnaden, men spridningsrisken är stor till närliggande 

byggnader? 

3. Hur utförs insatsen om det finns personer kvar i byggnaden? 

4. Vilka släckmedel används? Vilka hjälpmedel kan användas och vilka används oftast? 

Motivera gärna varför ni gör som ni gör. 

Scenario: Brand i villa, branden är övertänd/stor risk för övertändning när räddningstjänsten 

kommer till platsen. 

Frågor: 

1. Hur utförs insatsen om inga personer finns kvar i byggnaden och spridningsrisken till 

närliggande byggnader är mycket liten (långt avstånd eller inga närliggande 

byggnader)?  

2. Om inga personer finns i byggnaden, men spridningsrisken är stor till närliggande 

byggnader? 

3. Hur utförs insatsen om det finns personer kvar i byggnaden? Hur går söktekniken till? 

4. Vilka släckmedel används? Vilka hjälpmedel kan användas och vilka används oftast? 

Motivera gärna varför ni gör som ni gör. 

Scenario: Brand i lägenhet i flerbostadshus, ingen risk för övertändning när räddningstjänsten 

kommer till platsen. 

Frågor: 

1. Hur utförs insatsen om inga personer finns kvar i byggnaden och lägenheten? 

2. Hur utförs insatsen om personer finns kvar i byggnaden och lägenheten? 

3. Vilka hjälpmedel och släckmedel kan användas samt används oftast vid denna typ av 

insats?  

4. Hur utförs eventuell utrymning av boende i de övriga lägenheterna i vilka det inte 

brinner? 

5. Hur sker trycksättningen av trapphuset? 

Motivera gärna varför ni gör som ni gör. 
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Scenario: Brand i lägenhet i flerbostadshus, övertänd lägenhet/risk för övertändning när 

räddningstjänsten kommer till platsen.  

Frågor:  

1. Hur tar räddningstjänsten reda på om det finns personer kvar i byggnaden?  

2. Hur utförs insatsen om inga personer finns kvar i byggnaden och lägenheten? 

3. Hur utförs insatsen om personer finns kvar i byggnaden och lägenheten? 

4. Vilka hjälpmedel och släckmedel kan användas samt används oftast vid denna typ av 

insats?  

5. Hur utförs eventuell utrymning av boende i de övriga lägenheterna i vilka det inte 

brinner? 

Motivera gärna varför ni gör som ni gör. 

IN ENGLISH 

Scenario: A private house (villa) on fire, no risk of flashover when the fire service arrives.  

Questions: 

1. How does the fire service find out if any occupant’s inside the building? 

2. How is the operation of extinguishing the fire performed if there’s no one inside the 

building and the risk of the fire spreading to adjacent buildings is very little? 

3. How is the operation of extinguishing the fire performed if there’s no one inside the 

building, but the risk of the fire spreading to adjacent buildings is bigger? 

4. How is the operation performed if there are occupants trapped inside the building? 

How is the search and rescue operation performed? 

5. Which extinguishing mediums are used and what means of assistance can be used and 

are normally used? Do you for example use thermal cameras? What aids can be used 

in an exterior attack and in an interior attack? 

Scenario: Fire a private house (villa), risk of flashover when the fire service arrives. Flames 

are seen spreading out through the windows. 

Questions:   

1. How does the fire service find out if any occupant’s inside the building? 

2. How is the operation of extinguishing the fire performed if there’s no one inside the 

building and the risk of the fire spreading to adjacent buildings is very little? 

3. How is the operation of extinguishing the fire performed if there’s no one inside the 

building, but the risk of the fire spreading to adjacent buildings is bigger? 

4. How is the operation performed if there are occupants trapped inside the building? 

How is the search and rescue operation performed? 
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5. Which extinguishing mediums are used and what means of assistance can be used and 

are normally used? Do you for example use thermal cameras? What aids can be used 

in an exterior attack and in an interior attack? 

Scenario: Fire in an apartment of a multistory apartment building, no risk of flashover. 

Questions: 

1. How does the fire service find out if any occupant’s inside the building? 

2. How is the operation performed if there are no occupants in neither the building or in 

the apartment where the fire is located? 

3. How is the stairwell secured? 

4. How is the operation performed if there are occupants in the building and the 

apartment where the fire is located? 

5. Which extinguishing mediums are used and what means of assistance can be used and 

are normally used? Do you for example use thermal cameras? What aids can be used 

in an exterior attack and in an interior attack? 

6. How and when is the decision of evacuating other occupants in the building? How is 

this evacuation performed? 

Scenario: Fire in an apartment of a multistory building, risk of flashover and flames can be 

spotted out through the windows. 

Questions: 

1. How does the fire service find out if any occupant’s inside the building? 

2. How is the operation performed if there are no occupants in neither the building or in 

the apartment where the fire is located? 

3. How is the operation performed if there are occupants in the building and the 

apartment where the fire is located? 

4. Which extinguishing mediums are used and what means of assistance can be used and 

are normally used? Do you for example use thermal cameras? What aids can be used 

in an exterior attack and in an interior attack? 

5. How and when is the decision of evacuating other occupants in the building? How is 

this evacuation performed? 

Other questions: 

1. Which laws/regulations/standards, regarding interior, exterior attack and fire 

suppression, is the fire service under the control of?  

2. How is the fire service called out to an incident?  

3. How can the fire service communicate within their organization and with other 

organizations, e.g. police? 

4. What difficulties and problems may the fire service encounter in the scenarios 

described above? 

5. Is there anything that the fire service could improve for their operations to be more 

efficient?   
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6. Can an interior attack be eluded in some case? If so, in which kind of a building and 

under what circumstances? 

7. How can private house owners, employers at a school and industry owners make the 

fire service’s operations easier in case of fire?  

8. How is the PPV fan used? Is it placed by the door?  

9. When is a ‘direct attack’ performed? Do you see any pros and cons with it?  

10. I read about knapsack pump, what is this and when are they used? Are they used at 

rural fires? 

11. Is there anything else that you would say is important for me to know about the New 

Zealand/Canadian fire service?  

 

 


