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Abstract 

This thesis considers the evacuation of apartment buildings with or without 
the help of emergency services. A pre-study has been made by Brandforsk; 
where, among other things, the emergency service as an alternative escape 
route has been analyzed. The purpose of the pre-study was to investigate 
the emergency services different rescue opportunities and to investigate the 
human behavior in case of fire and what kind of rules apply on how a 
building should be designed. 

The issue of emergency services as the alternative escape route have been 
raised by different people. Among other things by pointing out the 
difficulties regarding staffing. This was also mentioned during the 
interviews with the four different emergency services. 

The different fire appliances that are used by the emergency services are 
fire engines, portable ladders and extension ladders.  The issues regarding 
these are that a height vehicle must align almost exactly with a building 
and people have a tendency to jump towards the basket and the fireman 
maneuvering it, instead of waiting until they can safely be evacuated. 
Portable ladders and the extension ladders take a lot of time and staff, 
dependent on the weather conditions and time of day.  

In order to facilitate accessibility to buildings, the property owners should 
keep the roads properly cleared and have a good accessibility towards the 
building. If it is too cramped and narrow for height vehicles to access to the 
houses or navigate narrow alleys, it might be an idea to introduce a similar 
mini-height vehicle as that of the emergency service in Östermalm. 

The emergency services sometimes encounter problems such as individuals 
whom have been evacuated from a building wanting to go back for their 
relatives. People however behave calmly and quietly when evacuating. It is 
important for the emergency services to know how people behave in case of 
fire, in order to perform effective evacuations.  
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Sammanfattning 

Denna rapport berör ämnet stegutrymning från flerbostadshus med eller 
utan hjälp av räddningstjänsten. En förstudie har gjorts av Brandforsk där 
bland annat räddningstjänsten som den alternativa utrymningsvägen har 
undersökts. Syftet med detta arbete är att undersöka räddningstjänstens 
olika möjligheter och begränsningar samt att undersöka hur det mänskliga 
beteendet vid brand är, särskilt med avseende på de regler som styr hur 
byggnader ska utformas. 

Olika personer har uttalat sig om räddningstjänsten som den alternativa 
utrymningsvägen. Bland annat genom att påpeka att det inte alltid 
fungerar i praktiken och att bemanningen inte alltid är tillräcklig hos 
räddningstjänsterna. Detta tas även upp i intervjuerna med fyra olika 
räddningstjänster.  

Räddningstjänstens olika utrustningar som används vid utrymningar är 
höjdfordon, bärbara stegar och utskjutsstegar. Svårigheterna med dessa är 
att ett höjdfordon dels måste riktas in exakt mot en byggnad samt att 
människor har en tendens att vilja hoppa mot korgen och brandmannen 
som styr, istället för att vänta tills de kan bli evakuerade på ett säkert sätt. 
Bärbara stegar och utskjutsstegar tar mycket personal i anspråk och 
påverkas mycket av väderlek och ljusförhållanden.  

För att underlätta framkomligheten till byggnader bör fastighetsägarna 
hålla vägarna skottade och hålla en god framkomlighet. Om det är för 
trångt för höjdfordonen att ta sig fram till hus eller i trånga gränder, kan 
det vara en idé att införa ett liknande mini-stegfordon som Östermalms 
brandstation har. 

Räddningstjänsten stöter ibland på problem med att människor som 
utrymts ur byggnader vill ta sig tillbaka in i byggnaden för att deras 
närstående är kvar. De flesta beter sig dock lugnt och sansat när de ska 
utrymma byggnader. Det är viktigt för räddningstjänsten att veta hur 
människor beter sig vid brand för att kunna genomföra bra och effektiva 
utrymningar. 
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Förord 

Denna rapport utgör ett examensarbete på brandingenjörsutbildningen vid 
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samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
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kritik och bra hjälp. Jag vill även tacka Jan Stener för hans tålamod och 
kommentarer.  

 

Luleå 

Februari 2013 

 

 

Veronika Sjödin 

 

  



vi 

 

 

  



vii 

Innehåll 

1. Inledning 1 

2. Bakgrund 3 

2.1. Syfte och frågeställningar 4 

2.2. Avgränsningar 4 

3. Metod 5 

4. Resultat 6 

4.1. Boverkets byggregler 6 

4.2. Lagen om skydd mot olyckor 8 

4.3. Hur reglerna uppfattas av räddningstjänsten 8 

4.4. Räddningstjänstens utrustning 9 

4.5. Räddningstjänstens förmåga 14 

4.6. Människans agerande vid brand 15 

4.7. Insatsrapporter 18 

5. Analys 21 

6. Diskussion 23 

6.1. Fortsatt arbete 27 

6.2. Felkällor 27 

7. Referenser 29 

 

Bilaga A Intervjuer 

Bilaga B Data över undsatta personer och användning av höjdfordon 

Bilaga C Insatsrapport blankett 

 

 

 

  



viii 

 

 

 



Veronika Sjödin Luleå tekniska universitet 

1 

1. Inledning  

Denna rapport berör ämnet stegutrymning från flerbostadshus med eller 
utan hjälp av räddningstjänsten. Stegutrymning innebär att 
räddningstjänsten använder sig av höjdfordon såsom hävare, stegbilar eller 
maskinkorgar. Det finns ett antal samverkande faktorer som påverkar en 
utrymning ur en bostad, bland annat byggnadens komplexitet, brandens 
karaktär och ursprung samt om människorna i byggnaden är kapabla att 
utrymma själva. 

I rapporten undersöks vad som påverkar människors beteende, vilken 
lagstiftning som ligger till grund för flerbostadshus och resultatet av 
tidigare insatser där räddningstjänsten varit den alternativa 
utrymningsvägen. 

Den vanliga utrymningsvägen är den utrymningsväg som människor 
använder sig av för att utrymma själva, till exempel via ett trapphus eller 
genom ett fönster. Den alternativa utrymningsvägen är då 
räddningstjänsten hjälper människor att utrymma. 
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2. Bakgrund 

I nuläget är det räddningstjänsten som ska vara den alternativa 
utrymningsvägen från flerbostadshus. Det har fått många personer att 
börja uttala sig om saken, bland annat i branschtypiska tidningar. 
Södertörns brandförsvarsförbund har till exempel skrivit en PM (Södertörns 
brandförsvarsförbund, 2011) som fått en del kritik då det uppfattas som att 
de vill införa egna lokala regler som är striktare än Boverkets byggregler 
(BBR). 

Stegutrymning är till stor del ett outforskat område. Det börjar dock 
uppmärksammas mer och mer, bland annat genom en förstudie gjord av 
Brandforsk (van Hees, 2010). Syftet med studien är att försöka kartlägga 
människors beteende vid bostadsbränder. I nuläget finns det mycket lite 
kunskap kring hur människor beter sig i samband med bränder i bostäder i 
Sverige, vilket gör det svårt att sätta in effektiva förebyggande åtgärder mot 
bränder i bostäder (Lagerwall, 2011). Brandforsk undersöker även 
utrymning med eller utan hjälp av räddningstjänsten. Deras mål med 
studien är att starta ett nationellt forskningsprojekt. De vill också minska 
antalet dödsbränder i bostäder eftersom dödsbränder sker just i bostäder 
snarare än i industrier eller på kontor. 

Antalet dödsbränder i flerbostadshus har varit relativt konstant, cirka 35 
till 40 stycken per år, de senaste tio åren, se Figur 1, för att lättare se detta 
har en trendlinje lagts in i figuren. Det är viktigt att försöka ta reda på hur 
den alternativa utrymningsvägen, räddningstjänsten, har fungerat och vad 
som eventuellt kan förbättras med den. Detta för att få ännu bättre 
utrymningar med hjälp av räddningstjänsten och kanske lyckas minska 
antalet döda i bränder. 

 
Figur Figur Figur Figur 1111.... Antal dödsbränder i flerbostadshus. Baserad på statistik från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
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2.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att studera den alternativa utrymningsvägen 
från flerbostadshus. Den alternativa utrymningsvägen utgörs i detta arbete 
av räddningstjänsten. Det som studeras är hur den har fungerat och vad 
som eventuellt kan förbättras. 

• Vilka är räddningstjänstens möjligheter och begränsningar vid 
utrymning ur flerbostadshus? 

• Vad har räddningstjänsten för förutsättningar, utrustning, vid 
utrymning ur bostäder? 

• Hur beter sig människan som ska utrymma? 
• Vad finns det för regler och förordningar som styr hur byggnader 

ska utformas för att underlätta utrymning ur bostäder? 

2.2. Avgränsningar 
Rapporten berör endast utrymning ur flerbostadshus mellan tre och 16 
våningar. I undersökningen angående hur människan beter sig vid 
utrymning berörs endast friska personer utan särskilda fysiska eller 
psykiska besvärs agerande. 

De räddningstjänster som ska intervjuas väljs utifrån dess geografiska 
närhet till författaren. Urvalet för kommunernas handlingsprogram väljs 
utifrån en stor kommun med heltidsbrandstationer, en medelstor kommun 
med heltidsbrandstationer och en kommun med endast deltidsbrandstation. 
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3. Metod 

Under examensarbetet har en litteraturstudie gjorts. Litteraturen som har 
ingått är forskning, statistik, insatsrapporter, Boverkets byggregler (BBR), 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och artiklar som är tagna från olika 
branschtypiska tidningar, artiklarna som valdes berörde stegutrymning på 
olika sätt.  

En undersökning av vad olika regelverk säger angående byggnaders 
utformning för utrymning har tagits upp. En jämförelse mellan tre olika 
räddningstjänsters handlingsprogram som deras kommuner har utformat 
har tagits upp. 

Insatsrapporter där höjdfordon använts och utrymningar skett har 
sammanställts och analyserats. Speciell fokus har legat på hur utrymningen 
gick till och eventuella svårigheter i genomförandet.   

Intervjuer med Örnsköldsviks räddningstjänst, Skellefteås räddningstjänst, 
Luleås räddningstjänst och Bodens räddningstjänst har gjorts för att få en 
bakgrund angående stegutrymning ur några räddningstjänsters perspektiv.  

Två av intervjuerna gjordes via mejl, Luleås och Skellefteås 
räddningstjänst, medan intervjuerna med Örnsköldsviks och Bodens 
räddningstjänst gjordes på plats. Samma frågor ställdes i intervjuerna. 
Dessa handlade om, bland annat, vilka olika höjdfordon som används vid 
utrymning ur flerbostadshus, hur ofta de används, hur ofta 
räddningstjänsterna övar med dem. Även vilka alternativ och förbättringar 
de kan tänka sig till stegutrymning och om de använder sig av rappellering 
eller hoppkuddar som utrymningsredskap.  
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4. Resultat 

4.1. Boverkets byggregler 
Boverket är en myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande 
och boende i Sverige. Byggreglerna som Boverket sätter upp gäller endast 
byggnader. 

Utrymmen i byggnader delas in i olika verksamhetsklasser. För bostäder 
gäller verksamhetsklass 3. Där förväntas personerna som vistas ha god 
lokalkännedom och kunna sätta sig själva i säkerhet (BBR 5:213). 
Byggnader ska delas in byggnadsklasser (Br) utifrån det skyddsbehov som 
finns (BBR 5:213). 

Br0 innebär att byggnaden har ett mycket stort skyddsbehov. Till dessa 
räknas byggnader med fler än 16 våningar. En Br1 byggnad har ett stort 
skyddsbehov och tre eller fler våningsplan. Br2 byggnader har ett måttligt 
skyddsbehov och består av småhus med högst tre våningsplan men fler än 
två bostadslägenheter med bostäder eller arbetsrum på vinden. 

En Br3 byggnad har ett litet skyddsbehov. Utrymning från en Br2- och 
Br3-klassad byggnad ska kunna ske utan räddningstjänstens hjälp (BBR 
5:353). 

4.1.1. Utrymningsvägar 

I lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, det vill säga bostäder, ska det 
finnas tillgång till minst två stycken av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Om bostaden dessutom har mer än två plan ska det 
finnas minst en utrymningsväg från varje plan (BBR 5:321). 

Utrymningsvägar ska leda till säkra platser (BBR 5:247). En säker plats 
innebär att de utrymmande personerna inte kan skadas av branden eller 
brandgaser, till exempel en gata i det fria eller en gårdsplan varifrån det 
går att ta sig ut till en gata i det fria.  

Enligt reglerna gällande åtkomlighet för räddningsinsatser (BBR 5:72) ska 
byggnader vara åtkomliga för räddningsinsatser, det ska även finnas en 
särskild räddningsväg som leder fram till byggnaden. Räddningsvägen ska 
vara skyltad och ha uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon.  

4.1.2. Trapphus 

Trapphus delas in i två olika klasser, Tr1 och Tr2. Båda trapphusen ska 
kunna begränsa brand till trapphuset i 60 minuter. Ett Tr1 trapphus bör 
inte ha en hiss eller ett sopnedkast i trapphuset. Det ska inte heller vara 
någon förbindelse mellan källare, garage eller förråd till trapphuset 
(BBR 5:245, BBR 5:246). Tr1 trapphus får vara i förbindelse med lägenheter 
genom en brandsluss som kan hålla trapphuset rökfritt i händelse av brand. 
Ett Tr2 trapphus får vara i förbindelse med lägenheter genom ett utrymme 
som är en egen brandcell (Räddningstjänsten Karlstadsregionen, UÅ).  

Om det finns förutsättningar för en tillfredställande utrymning får Tr2 
trapphus vara den enda utrymningsvägen i byggnader med 
verksamhetsklass tre och högst sexton våningsplan (BBR 5:322). 
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Ett hus med högst åtta våningar ska ha en öppen trappa i en egen brandcell 
och fönsterutrymning eller ett Tr2 trapphus. Ett hus som har mellan nio till 
sexton våningar ska ha ett Tr2 trapphus och en öppen trappa i en egen 
brandcell (BBR 5:321). Ett hus med över 16 våningar kräver analytisk 
dimensionering, dock minst ett Tr1 trapphus. 

4.1.3. Fönster som utrymningsväg 

Bostäder i verksamhetsklass 3 får ha fönster som alternativ utrymningsväg 
om utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. Fönstrets underkant får 
då befinna sig högst 2 meter ovanför marknivån. Räddningstjänsten får 
agera som en alternativ utrymningsväg då utrymningen sker genom ett 
fönster, så länge byggnaden är av verksamhetsklass 3 och maximalt 
15 personer ska utrymma. Förutsättningen för detta är att 
räddningstjänsten har en tillräckligt snabb insatstid. Utrymningar via 
fönster är sämre alternativ än att ha utgångar via dörrar (BBR 5:323). 

Det allmänna rådet (BBR 5:323) är att en tillräckligt snabb insatstid är 
högst tio minuter och tjugo minuter för friliggande bostadshus i 
verksamhetsklass 3 med högst tre våningar. Tillräcklig förmåga enligt 
samma allmänna råd innebär att det finns en tillräcklig bemanning och 
utrustning så att utrymningen kan utföras på ett tillfredsställande sätt.  

Bostadsrum som är verksamhetsklass 3 i en Br2 eller Br3 byggnad ska 
kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. Men då ska huset, enligt 
det allmänna rådet, ha till exempel en trappa utanför bostaden och ett 
öppningsbart fönster med en underkant som befinner sig högst fem meter 
ovanför marknivån (BBR 5:353). 

4.1.4. En enda utrymningsväg 

Det är tillåtet för bostäder i verksamhetsklass 3 att endast ha en 
utrymningsväg om det är högst 15 meters gångavstånd till 
utrymningsvägen, att utrymningsvägen är synlig för huvuddelen av 
bostaden samt att antalet personer i byggnaden inte överstiger 30 stycken 
(BBR 5:322). 

Ett Tr1 trapphus får även utgöra den enda utrymningsvägen från bostäder i 
verksamhetsklass 3 om det finns förutsättningar för tillfredsställande 
utrymning. Med tillfredsställande utrymning avses att personer som 
utrymmer inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög 
värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning 
till en säker plats (BBR 5:31). Detsamma gäller för ett Tr2 trapphus i 
byggnader med högs 16 våningsplan som är bostäder av verksamhetsklass 3 
(BBR 5:322). 

4.1.5. Räddningshiss 

I byggnader som har fler än tio våningar ska det finnas minst en 
räddningshiss. Det allmänna rådet är att om våningsplanets area överstiger 
900 m2 bör det finnas minst två räddningshissar (BBR 5:734). 
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4.2. Lagen om skydd mot olyckor 
Lagen om skydd mot olyckor är en samling lagar som är avsedda för olyckor 
som kan leda fram till räddningsinsatser. Enligt LSO 2 kap. 2§ (2003:778) 
skall ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader vidta de åtgärder som 
krävs för att förebygga eller begränsa skadorna vid brand. Därefter är det 
de boende själva som ansvarar för sin egen säkerhet, det vill säga att ha ett 
skäligt brandskydd hemma. 

Enligt LSO 2 kap. 2§ är det ägaren av byggnaden eller nyttjanderätts-
havaren som är ansvarig för att själva ha tillräckligt med utrustning för sin 
egen brandsäkerhet. Enligt statens räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt arbete är det fastighetsägarens ansvar att 
använda sig av ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera risken 
för brand. 

Fastighetsägaren ska även underhålla byggnadens befintliga brandskydd. 
Att arbeta med ett befintligt brandskydd innebär att underhålla byggnaden 
så att de gamla byggreglerna, som gällde då huset byggdes, fortsätter att 
gälla samtidigt som de nya ska efterföljas.  

Underhåll av befintligt brandskydd innebär att man ska arbeta med ett 
systematiskt brandskyddsarbete, ha en brandvarnare i varje bostad och 
begära att fastighetsägaren ska informera de boende. I skälig omfattning 
ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader i övrigt vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand. I praktiken innebär detta 
bland annat att hålla trapphusen fria från brännbart material och att hålla 
räddningsvägar framkomliga. 

Enligt LSO 3 kap. 7§ ska en kommun ansvara för räddningstjänst inom 
kommunen och enligt 3 kap. 8§ ska kommunen ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänsten.   

4.3. Hur reglerna uppfattas av räddningstjänsten 
I intervjuerna som hållits med Örnsköldviks, Bodens, Skellefteås och Luleås 
räddningstjänst, se bilaga A, är alla överrens om att det behövs någon sorts 
förändring för att skapa säkrare byggnader. Till exempel skulle 
Örnsköldsviks räddningstjänst vilja ha avskilda trapphus och ett larm på 
varje våning för att underlätta utrymningen.  

Skellefteås räddningstjänst ser svårigheten med att räddningstjänsten har 
”lovat” att alltid vara den alternativa utrymningsvägen, trots att de själva 
inte kan hålla det om det inkommer flera larm då en prioritering måste 
göras. 

De fyra intervjuade räddningstjänsterna var även överrens om att det 
innebär stora svårigheter för framkomligheten till byggnaderna då 
fastighetsägarna inte tar ansvar för räddningsvägar och håller en god 
framkomlighet på dem. 
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4.4. Räddningstjänstens utrustning 
Nedan presenteras den utrustning som räddningstjänsten använder sig av 
vid utrymningar. 

4.4.1. Bärbara stegar och skarvstegar 

Bärbara stegar och skarvstegar används av räddningstjänsten där det inte 
går att komma fram med ett höjdfordon till byggnaden och där avståndet 
upp till fönstret är mindre än elva meter. 

Om bärbara stegar ska användas i utrymning ställs de upp mot väggen och 
når upp ungefär fyra våningar. Avståndet från räddningsgatan får vara 
maximalt 50 meter från uppställningsplatsen enligt Boverkets byggregler 
(BBR 5:721). Figur 2 visar hur en uppställning vid utrymning av bärbara 
stegar ska vara. 

 
Figur Figur Figur Figur 2222. Uppställning av bärbara stegar och skarvstegar. 

Enligt Kaj Nyström samordnare Bodens räddningstjänst, se bilaga A, 
använder Bodens räddningstjänst ofta skarvstegar vid utrymningar. De 
övar även ofta med stegarna för att kunna ställa upp dem så snabbt som 
möjligt. 

4.4.2. Höjdfordon 

En stegbil är ett räddningstjänstfordon som har en utskjutbar stege, som i 
regel är försedd med en korg längst upp. En hävare är långsammare och 
tyngre än en stegbil. Fördelen med hävaren är att den går att böja in över 
tak m.m. (Räddningstjänsten Karlstadsregionen, UÅ). Figur 3 och Figur 4 
visar en hävare respektive en stegbil. 
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Figur Figur Figur Figur 3333.... Hävare (TMA, 2010). 

 

 
Figur Figur Figur Figur 4444.... Stegbil (Sendelbach, 2005). 

Om en maskinstege eller en maskinkorg ska användas för stegutrymning 
ska bilen vara uppställd maximalt nio meter från husväggen (BBR 5:721). 
Vid användandet av maskinkorgen kan brandmannen vara i korgen 
samtidigt som han eller hon kör. Alternativt att det är en person som styr 
korgen nedifrån marken. Figur 5 visar uppställning vid utrymning med 
hjälp av en maskinstege eller maskinkorg. 
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Figur Figur Figur Figur 5555. Avstånd och uppställning med maskinstege eller maskinkorg. 

Östermalms brandstations mini-stegfordon kan ses i Figur 6, en så kallad 
”Alley cat” som är gjord för att rymmas i små portvalv, bakgårdar och i 
trånga gränder, speciellt i Gamla stan i Stockholm (Storstockholms 
brandförsvar, UÅ). 

 
FigFigFigFigur ur ur ur 6666.... Östermalms brandstations Alley cat (Lindström, 2010). 

Figur 7 visar användandet av höjdfordon i snitt per brand mellan åren 2000 
till 2011. Figur 8 visar hur många brandmän i snitt som trängt in i 
flerbostadshus från höjdfordon mellan åren 2000 till 2011. 
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Figur Figur Figur Figur 7777.... Användande av höjdfordon i snitt per brand i flerbostadshus. Baserad på 
statistik från MSB. 

 

 
Figur Figur Figur Figur 8888.... Totala antalet man per inträngning i flerbostadshus. Baserad på statistik 
från MSB. 

4.4.3. Hoppkudde 

Hoppuddar, Figur 9, används speciellt om det finns hinder så att höjdfordon 
inte kan ta sig fram till byggnaderna. Det behövs inte mer än två personer 
för att få den på plats (Vetter, 2012). I Sverige verkar det bara finnas en 
sorts hoppkudde, den är anpassad att klara av hopp från åttonde våningen 
(Dafo Brand AB, 2012).  

Vetter, som är ett tyskt företag, har tre olika varianter av hoppkuddar; SP 
16, 25 och 60. SP 16/SP 25 klarar av hopp från åttonde våningen och kan 
användas igen efter 20 sekunder och SP 60 är den största hoppkudden som 
klarar av hopp från 60 meters höjd. De är speciellt utformade för att 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Andel av alla bränder där släckningar från höjdfordon skett

Andel av alla bränder där människor blivit undsatta via höjdfordon

Andel av alla bränder där inträngning från höjdfordon skett

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totala antal man per inträngning



Veronika Sjödin Luleå tekniska universitet 

13 

människor ska våga hoppa från byggnader och ner i hoppkudden, genom att 
de målat och designat hoppkudden med en psykolog (Vetter, 2012).  

 
Figur Figur Figur Figur 9999.... Hoppkudde (Vetter, 2013). 

4.4.4. Rappellering 

Rappellering, Figur 10, innebär att ett räddningsarbete utförs från en lina. 
Då en person rappellerar gör han eller hon det antingen genom att själva 
fira ned sig eller att en skadad person firas ner (Wannqvist, 1997). Alingsås 
och Vårgårda räddningstjänstförbund har en standarduppställning inför 
rappellering med en 1+4 styrka, det vill säga en styrkeledare och fyra 
brandmän. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ingen statistik 
över hur ofta rappellering och hoppkuddar används i utrymningssyfte. 
Skellefteås räddningstjänst, se bilaga A, har börjat prata om att använda 
sig av rappellering vid livräddning av personer ur byggnader, men än så 
länge är det inte en rutin, se bilaga A. Deras hoppkudde har heller inte 
använts vid något skarpt läge, men den följer med på de larm som innebär 
att ett höjdfordon följer med. Övriga räddningstjänster som intervjuats 
använder sig inte av rappellering eller hoppkuddar i utrymningssyfte. 

 
Figur Figur Figur Figur 10101010. Rappellering (Klasson, 2010). 
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4.5. Räddningstjänstens förmåga 
Varje enskild kommun ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 
7§ själva ansvara för sin räddningstjänst. Enligt 8§ ska kommunen även ha 
ett handlingsprogram för räddningstjänsten. I handlingsprogrammet ska 
kommunens förmåga till räddningsinsats beskrivas. Enligt MSB:s allmänna 
råd bör utbildning och övning ske regelbundet. 

Nedan beskrivs tre kommuners handlingsprogram för deras räddnings-
tjänster. 2011 hade Strömsunds kommun, 12 189 invånare, Växjö kommun 
83 675 invånare och Göteborgs kommun, 519 969 invånare (Statistiska 
centralbyrån, 2011). 

Växjö kommun har en heltidsbrandstation i Växjö (Värends 
räddningstjänst, 2008) och åtta deltidsbrandstationer, varav en är i Växjö. 
Växjö kommun har även tre räddningsvärn där det ena är ett frivilligt 
räddningsvärn. Tabell 1 visar Värends räddningstjänsts insatsförmåga. 

Tabell Tabell Tabell Tabell 1111. Tabell över Värends räddningstjänsts insatsförmåga. 

BeredskapBeredskapBeredskapBeredskap    1+6. 
Anspänningstid.Anspänningstid.Anspänningstid.Anspänningstid.    1 minut. 
Rädda liv med höjdfordonRädda liv med höjdfordonRädda liv med höjdfordonRädda liv med höjdfordon    till åtta till åtta till åtta till åtta 
våningars höjd.våningars höjd.våningars höjd.våningars höjd.    

Uppgift som styrkan självständigt 
ska kunna klara. 

Livräddning via skarvstege från 2 Livräddning via skarvstege från 2 Livräddning via skarvstege från 2 Livräddning via skarvstege från 2 
våningar.våningar.våningar.våningar.    

Uppgift som styrkan självständigt 
ska kunna klara. 

Livräddning via utskjutsstege till Livräddning via utskjutsstege till Livräddning via utskjutsstege till Livräddning via utskjutsstege till 
och med 3 våningar.och med 3 våningar.och med 3 våningar.och med 3 våningar.    

Uppgift som styrkan självständigt 
ska kunna klara. 

 
För Strömsunds räddningstjänst, som är en deltidsbrandkår 
(Räddningstjänsten Jämtland, 2011), är beredskapskravet inom fem 
minuter efter att larmet gått. Tabell 2 visar insatsförmågan för 
deltidsbrandkåren i Strömsund. 

TTTTabell abell abell abell 2222. Tabell över räddningskåren i Strömsunds insatsförmåga 

BeredskapBeredskapBeredskapBeredskap....    1+4. 
AnspänningstidAnspänningstidAnspänningstidAnspänningstid....    Beredskapskrav fem minuter efter 

larm inkommit. 
Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår 
inominominominom....    

37 minuter. 

Ledning och samordning av större Ledning och samordning av större Ledning och samordning av större Ledning och samordning av större 
räddningsinsats. Stabsverksamhet.räddningsinsats. Stabsverksamhet.räddningsinsats. Stabsverksamhet.räddningsinsats. Stabsverksamhet.    

Tillräcklig styrka kan nås efter 
samverkan med annan station eller 
kommun. 

Utvändig Utvändig Utvändig Utvändig släckning av byggnadsläckning av byggnadsläckning av byggnadsläckning av byggnad....    Insats kan ske med personal från 
respektive station.  

Utvändig livräddning från byggnad Utvändig livräddning från byggnad Utvändig livräddning från byggnad Utvändig livräddning från byggnad 
upp till tre våningarupp till tre våningarupp till tre våningarupp till tre våningar....    

Insats kan ske med personal från 
respektive station.  

Utvändig släckning av byggnad upp Utvändig släckning av byggnad upp Utvändig släckning av byggnad upp Utvändig släckning av byggnad upp 
till åtta våningartill åtta våningartill åtta våningartill åtta våningar....    

Insats kan ske med personal från 
respektive station.  

Samtidig utvändig släckning och Samtidig utvändig släckning och Samtidig utvändig släckning och Samtidig utvändig släckning och 
rökdykning i bostadsbebyggelserökdykning i bostadsbebyggelserökdykning i bostadsbebyggelserökdykning i bostadsbebyggelse....    

Tillräcklig styrka kan nås efter 
samverkan med annan station eller 
kommun. 

Samtidig insats med rökdykare för Samtidig insats med rökdykare för Samtidig insats med rökdykare för Samtidig insats med rökdykare för 
llllivräddning och släckning från två ivräddning och släckning från två ivräddning och släckning från två ivräddning och släckning från två 
hålhålhålhålllll....    

Tillräcklig styrka kan nås efter 
samverkan med annan station eller 
kommun. 
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I Göteborgs kommun är det räddningstjänsten Storgöteborg som 
tillsammans med medlemskommunerna skrivit ett handlingsprogram 
(Räddningstjänsten Storgöteborg, 2011). Inom Storgöteborgs gränser finns 
det elva stycken heltidsstyrkor, varav sju stycken har höjdenheter, sju 
stycken deltidsstyrkor och sju stycken räddningsvärn. 

Tabell Tabell Tabell Tabell 3333. Tabell över räddningstjänsten Storgöteborgs insatsförmåga. 

BeredskapBeredskapBeredskapBeredskap....    1+6 (kan vara 1+4, beroende på var 
stationen ligger). 

AnspänningstidAnspänningstidAnspänningstidAnspänningstid....    90 sekunder. 
ÖvningÖvningÖvningÖvning    Övning varje schemalagt 

arbetspass. 
UUUUtföra flera samtidiga tföra flera samtidiga tföra flera samtidiga tföra flera samtidiga 
räddningsinsatserräddningsinsatserräddningsinsatserräddningsinsatser....    

Räddningstjänstens resurser är 
dimensionerade för att klara detta. 

FöFöFöFörstärka pågående rstärka pågående rstärka pågående rstärka pågående 
räddningsinsatser med ytterligare räddningsinsatser med ytterligare räddningsinsatser med ytterligare räddningsinsatser med ytterligare 
resurserresurserresurserresurser....    

Räddningstjänstens resurser är 
dimensionerade för att klara detta. 

Samtida utvändiga och invändiga Samtida utvändiga och invändiga Samtida utvändiga och invändiga Samtida utvändiga och invändiga 
insatser.insatser.insatser.insatser.    

Komplettering krävs av minst två 
man i en höjd- eller vattenenhet. 

Bränder som riskerar att sprida siBränder som riskerar att sprida siBränder som riskerar att sprida siBränder som riskerar att sprida sig g g g 
till större delar av byggnaden.till större delar av byggnaden.till större delar av byggnaden.till större delar av byggnaden.    

Kräver fler enheter från fler 
stationer. 

Brandstationerna är placerade så Brandstationerna är placerade så Brandstationerna är placerade så Brandstationerna är placerade så 
att minst 90% av bostäderna kan att minst 90% av bostäderna kan att minst 90% av bostäderna kan att minst 90% av bostäderna kan 
nås inom 10 minuter.nås inom 10 minuter.nås inom 10 minuter.nås inom 10 minuter.    

Gäller främst i tätorterna. 

Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår Förstärkning från närmaste kår 
inom.inom.inom.inom.    

Brandstationernas 
utryckningsområden överlappar 
varandra, ytterligare förstärkning 
kan fås inom några minuter. 

 

4.6. Människans agerande vid brand 
Det har gjorts utrymningsförsök från bostäder och höghus för att se hur 
människor agerar vid brand och hur lång tid det tar för dem att ta sig ut. 
Detta är viktigt att veta eftersom det mänskliga beteendet vid bränder 
oftast är direkt avgörande för brandförloppet (Hallberg, 1993). 

Undersökningar som Proulx gjorde 2008 visar att om människor är 
upptagna med en syssla som de anser viktig är väldigt stor sannolikhet att 
de kommer att avsluta den sysslan innan de börjar fundera på vad som 
händer. Därefter kommer en undersökningsfas där de försöker hitta 
orsaken till larmet och till sist genomför de sin utrymning. 

Den allmänna uppfattningen är att panik utbryter hos människor vid en 
nödsituation (Fahy, 2009). Det är även vad personerna själva beskriver att 
de har upplevt i intervjuer efter utrymningen. Dock visar deras beteende på 
något annat, det visar på ett sansat och lugnt beteende där de försöker att 
sätta sig i säkerhet för att invänta räddningstjänsten eller annan hjälp. Det 
är bara ungefär fem procent av människorna som agerar på ett sådant sätt 
som innebär en fara för omgivningen och andra människor vid bränder 
(Hallberg, 1993). Detta stödjer med andra ord Fahys analyser om att 
människor egentligen är lugna och sansade i nödsituationer. 
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Det finns några viktiga faktorer som påverkar hur en människa agerar och 
reagerar vid en brand (Hallberg, 1993). Om personer sover eller inte 
påverkar självklart förmågan att upptäcka brand. Brandvarnare hjälper 
också till för att upptäcka brand tidigt.  

Vad personen har för slags roll i sammanhanget spelar stor roll vid 
utrymningar av offentliga lokaler såsom varuhus. Där förväntar sig 
kunderna att personalen ska ta det första steget till en utrymning. En 
annan viktig faktor är hur mycket brandgaser som personerna utsätts för. 
Blir en person utsatt för brandgaser så försämras sikten, förmågan att fatta 
beslut och förflyttningskapaciteten (Hallberg, 1993). 

I bostäder är det vanligt att människor försöker att bekämpa branden och 
vill därför stanna kvar i bostaden. Detta på grund av att de vill varna sina 
grannar eller för att utrymningsvägen är rökfylld. (Bryan, 2002 A). De 
kommer att vilja samla ihop sina nära och kära, även sina mest dyrbara 
ägodelar, för att de tillsammans ska utrymma (Proulx och Fahy, 2004). 
Personerna i bostäderna kommer även att diskutera med sina grannar om 
vad den bästa lösningen för utrymning är (Proulx, 2000). Människor som 
redan utrymt byggnader kan få för sig att gå tillbaka in i byggnaden för att 
leta reda på familj och vänner som är kvar i byggnaden (Bryan, 2002 B). 

Hur lång tid det tar innan människor börjar utrymma sina bostäder 
varierar. Men som skrivet är det vanligast att personer börjar med att göra 
klart sina sysslor de höll på med för tillfället innan de börjar ta sig ut. I 
utrymningsövningarna som gjordes i en undersökning i Kanada var det så 
många som hälften av de boende som inte lämnade sina bostäder då larmet 
gick, eller ens öppnade dörren för räddningstjänsten då de knackade på 
deras dörr (Proulx, 2001). Enligt intervjun med Örnsköldsviks 
räddningstjänst, se bilaga A, och Proulx (2000) har de i Kanada och USA 
sammankopplade larmsystem för bostäder som gör att alla varnas 
samtidigt. 

I samma studie reagerar inte människor på en gång då de hör ett 
brandlarm. Deras första tanke är att det förmodligen är ett falsklarm som 
de hör. Det gjordes även en övning där brandlarmet stängdes av då 
människor höll på att evakuera sina lägenheter, detta gjorde att de flesta 
vände och gick hem igen då de trodde att faran var över. 

Heyes (2009) undersöker om personer väljer att utrymma ur höga 
byggnader med hjälp av trappa eller hiss. Studien visar att det råder mer 
osäkerhet då personer ska utrymma via en hiss än via en trappa. Dock är 
personer som befinner sig högre upp i byggnaden mer beredda att använda 
hissen än trappan och vice versa ju längre ner i byggnaden personer 
befinner sig. 

Enligt Proulx (2008) är det så att personer utrymmer via trappor om det 
inte verkar vara alltför riskfyllt att ta sig ut via dem. Om personerna står i 
valet mellan att välja en rökfylld trappa, eller en trappa som de vet om inte 
är rökfylld väljer de trappan som inte är rökfylld. Om personerna ändå 
väljer att utrymma via den rökfyllda trappan beror det på okunskap; de tror 
att det räcker att ha något tyg för mun och näsa och andas genom den då de 
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förflyttar sig genom röken. Om personer är vana vid att ta en viss väg från 
sina bostäder så är det inte troligt att de kommer välja en ny och för dem 
relativt okänd väg ut. 

Enligt Heyes (2009) är det svårt att få människor att välja hissen som 
utrymningsväg, detta eftersom människor är rädda för: 

• Att fastna i hissen. 
• Att behöva vänta länge på hissen. 
• Att lågor och rök ska komma in i hissen. 
• Att viktiga komponenter fallerar. 
• Att hisskorgen ska falla till marken. 
• Att det ska bli strömavbrott. 

Heyes tar även upp vad personer hade för rädslor vid användandet av 
trappor som utrymningsväg: 

• Att rök ska sprida sig i trapphuset. 
• Att det ska vara trångt och fyllt med personer i trapphuset. 
• Att fastna i trapphuset. 
• Att det ska ta lång tid att ta sig ned. 
• Att det ska vara mörkt och svårt att se i trapphuset. 
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4.7. Insatsrapporter 
Nedan tas ett antal insatsrapporter upp som berör utrymning ur 
flerbostadshus med hjälp av räddningstjänsten på olika sätt. Bränderna 
skedde mellan 2009 och 2012. 

4.7.1. Brand i Kuddbygränd 

I Rinkeby skedde en brand 2009 (Rosvall, 2010 och Strindberg, 2010) där en 
kvinna och sex barn omkom. Huset hade en sutterängvåning och bostäder 
på sju våningsplan. Brandlägenheten befann sig på markplan och hade två 
våningar med en interntrappa mellan våningarna. Tack vare att lägenheten 
befann sig på markplan kunde personerna som befann sig inuti lägenheten 
utrymma själva. Dock lämnades dörren till trapphuset öppen. Personerna 
som omkom befann sig i trapphuset ovanför brandlägenheten. Kvinnan som 
omkom i branden hade tagit sig in till lägenheten då hon fått reda på att det 
brann och att hennes barn var kvar i lägenheten. 

En stegbil placerades vid räddningstjänstens ankomst så att det gick att nå 
lägenheter som var ovanför brandlägenheten. Räddningstjänsten utförde 
rökdykning och utrymning från de övre planen med hjälp av stegbilen. 
Många personer lutade sig ut från fönster för att ropa på hjälp då 
räddningstjänsten kom på plats, men slutade då de blev uppmanade att gå 
in i lägenheterna. Många privatpersoner stod och tittade på under insatsen. 

Ett stort problem var att dörren till lägenheten där det brann stod öppen, 
vilket ledde till att hela trapphuset rökfylldes. 

Det fanns nödutrymningsvägar genom altandörrar och fönster som vette 
mot gårdssidan och fönster som vette mot vägsidan. Fönstren som vette mot 
vägsidan användes av räddningstjänsten och deras stegutrustning. 
Räddningstjänsten kunde inte ta sig in med sina fordon på gårdssidan, men 
det gick att utrymma från endast vägsidan då huset hade fönster som vette 
åt båda hållen. 

4.7.2. Brand i Mariestad 

I Mariestad skedde hösten 2012 en brand i ett trevåningshus (Torell, 2012). 

Första räddningsstyrkan som var på plats riktade in sig på att minska 
branden. Förstärkande enheter kontrollerade baksidan och evakuerade 
människor när branden kom under kontroll. Det fanns en person på tredje 
våningen som ville komma ner och ut från byggnaden, varav det bestämdes 
att personen skulle evakueras med en utskjutsstege. På vägen uppför stegen 
upptäckte de en person på andra våningen som evakuerades först, eftersom 
den lägenheten var ganska rökfylld. Området på baksidan av huset var för 
trång för att en hävare/maskinstege skulle kunna ta sig dit. 

4.7.3. Självmord och svår brand 

Insatsrapporten (From, 2009) beskriver en situation där det blev aktuellt 
att använda hoppkudde. I Stockholm 2009 blev räddningstjänsten kallad till 
ett hus med tolv våningar där en man anlagt en brand i sin egen lägenhet 
och därefter tänkte hoppa från balkongen. Det var tre räddningstjänster 
som åkte till platsen. Detta innebar att samtidigt som en grupp brandmän 
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kunde gå uppför trapporna för att ta sig in i lägenheten kunde ett 
höjdfordon börja resas upp mot balkongen. 

En hoppkudde fylldes med luft och placerades under balkongen. Dock var 
det drygt 21 meter upp till balkongen och hoppkudden är gjord för att klara 
hopp från högst 16 meter. Personen hoppade från balkongen och träffade 
marken istället för hoppkudden. Ett problem var att ingen på marken visste 
att mannen tänkte hoppa från balkongen och därför inte var intresserad av 
att bli räddad. 

Svårigheter för räddningstjänsten under insatsen: 

• Uppställningsplatserna för räddningstjänstens stegar var ej 
utmärkta.  

• En stigarledning fanns men var skymd av alltför många åskådare. 
Stigarledningar är ledningar som finns i höghus, ledningarna 
används av räddningstjänsten för att kunna koppla på 
brandslangen på markplan och för att slippa dra slang genom hela 
trapphuset. 

• Ingen som befann sig på marken visste att personen på balkongen 
hade för avsikt att hoppa. 

• Det var väldigt trångt för brandmännen att arbeta på grund av 
trång korridor inuti byggnaden. 

En positiv sak som räddningstjänsten i Kista ansåg var att de kunde höra 
hela lägesrapporten via radio då de var på väg till platsen. 

4.7.4. Dramatisk utrymning över tak 

En brand (Erlandsson, 2011) skedde i ett flerbostadshus som var byggt på 
1890-talet. En familj som bodde i huset utrymde sin lägenhet genom att 
hoppa från sitt köksfönster ner på tak lägre ner på grannhuset. 

Familjen som utrymde hade tidigare funderat på hur de skulle göra i en 
nödsituation. De hoppade ner på grannhusets tak som var beläget 3,7 meter 
nedanför deras köksfönster. Dock så lutade granntaket ganska mycket och 
var täckt med ett tunt lager snö. En byggställning som stod fastmonterad 
räddade familjen från att ramla ner från taket.  

När räddningstjänsten kom fram till platsen räddade de en annan familj 
som befann sig i huset och som den utrymda familjen var oroliga för. Den 
andra familjen räddades med hjälp av en maskinstege. 

4.7.5. Brand i Mjölby 

Ett femvåningshus med sutterängplan började brinna på tredje våningen i 
mars 2012. Nio personer och en katt evakuerades från lägenheten men en 
person omkom. Brandlägenheten var sammanslagen till en enda stor 
lägenhet.  

Vid räddningstjänstens ankomst till platsen stod några personer ute på sina 
balkonger och vid sina fönster och ropade på hjälp. Brandmannen som 
körde höjdfordonet fick order om att evakuera dessa personer. 
Brandmannen som körde tog på eget initiativ en annan väg än vad de andra 
räddningsfordonen tog. En felparkerad bil gjorde att uppställningen av 
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höjdfordonet försvårades. Enligt Mjölbys beredskap var brandmannen själv 
på höjdfordonet. Det krävdes två försök för att komma åt byggnaden. 
Brandmannen evakuerade därefter själv nio personer och en katt från tre 
lägenheter under en väldigt kort tid. 

En person upptäcktes i ett fönster på fjärde våningen, men det gick inte att 
komma åt denne. En bärbar stege ställdes upp och personen lyckades ta sig 
ut på egen hand via loftgången medan stegresningen pågick (Forsén, 2012). 

En privatperson filmade insatsen. I filmen märktes det att det krävdes 
några försök att få upp stegen innan de två brandmännen väl lyckades. 
Bland annat så var en tredje brandman tvungen att hjälpa till med att 
försöka få upp stegen (Strömgren, 2012). 

Ett stort problem för räddningstjänsten var att samtidigt som 
rökdykarledaren försökte få fram information om den saknade personen var 
rökdykarledaren tvungen att hindra anhöriga från att ta sig in i 
brandlägenheten igen. Brandspridningen kunde inte hanteras förrän 
förstärkande resurser anlände eftersom evakuering med höjdfordon och 
invändig släckning prioriterades (Forsén, 2012). 
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5. Analys 

En faktor som räddningstjänsten bör tänka på då de ska utrymma 
människor ur flerbostadshus är hur människor reagerar vid brand. För att 
kunna förbättra människors beteende vid brand borde de boende 
uppmärksammas på hur de ska agera. Till exempel att de ska stanna kvar i 
sina lägenheter om det brinner i trapphusen och att de inte ska försöka ta 
sig tillbaka in i en brinnande byggnad för att själva försöka rädda sina 
närstående (Bryan, 2002 B och branden i Kuddbygränd under rubrik 4.7.1). 

Det är tidsödande för räddningstjänstpersonal att försöka hindra personer 
från att rusa tillbaka in i brinnande byggnader, enligt Bryan, 2002 B och 
insatsrapporten från branden i Kuddbygränd. Detta skulle till exempel 
kunna lösas genom att fastighetsägarna eller räddningstjänsten ger ut 
informationsblad till alla boende eller bjuder in till ett informationsmöte. 

I allmänna utrymmen och lokaler förväntar sig personer att anställda ska 
ta det första steget till en utrymning, för att de antas kunna det bättre än 
de själva. Det kan antas att samma sak sker i hemmen, där barn förväntar 
sig att föräldrarna ska ta det första steget till en utrymning. Därför är det 
extra viktigt att personer som har barn föregår med ett gott exempel vid 
bränder så att barnen gör som de gör. 

De olika hjälpmedlen som räddningstjänsten använder sig av vid 
evakuering av människor ur byggnader har olika för- och nackdelar. En 
nackdel med höjdfordon är då människor reagerar genom att vilja hoppa 
mot höjdfordonet, istället för att vänta tills den är tillräckligt nära och 
brandmannen kan hjälpa dem över. Detta förklaras av Håkan Ragell 
(Swedish firefighters nr. 3, 2012) och märks även i fallet där det brann på 
den 8:e våningen i Sundbyberg (Cederberg, 2012). Det vore då bra som, 
Håkan Ragell beskriver, att rikta in korgen eller stegen mot sidan av 
fönsteröppningen eller att få stegen att falla in mot fönsteröppningen 
uppifrån för att undvika att människor hoppar mot korgen. 

Förutom svårigheterna med att rikta in ett höjdfordon är felparkerade bilar 
och farthinder på områdena ett hinder för räddningstjänsten, se intervjuer i 
bilaga A. Här har fastighetsägarna ett stort ansvar då det är deras ansvar 
att se till att framkomligheten för räddningstjänsten är tillräcklig (LSO 2 
kap. 2§). För att underlätta användandet av höjdfordon borde övningar med 
dessa ske regelbundet  

På Östermalms brandstation finns det en ”Alley cat” som är utformad för 
att kunna ta sig in mellan trånga gränder och gator i Gamla stan i 
Stockholm. Det kanske vore en idé att införa den på fler ställen i Sverige 
där framkomligheten kan vara varierande och där det finns mindre gator 
där framkomligheten för räddningstjänstens fordon är svår. Till exempel i 
fallet med branden i Mariestad, där var det för trångt för en hävare eller 
stegbil att ta sig till baksidan av huset och personerna utrymdes via en 
utskjutsstege. 

Hur ofta hoppkuddar och rappellering används som utrymningshjälpmedel 
finns det inga siffror över enligt MSB. Det kan antas att det inte används 
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ofta och att rappellering mestadels används då personer ska räddas från 
raviner och brunnar, enligt intervju med Bodens räddningstjänst, se 
bilaga A. 

Enligt BBR är det tillåtet att evakuera 15 personer med hjälp av räddnings-
tjänsten från ett fönster. Det krävs mycket personal då människor ska 
utrymma via stege (Walldén, 2012). Det är dessutom inte enkelt då vädret 
kan variera och det kan vara mitt i natten som utrymningen måste ske. På 
de räddningstjänster där de har tillgång till mer personal, såsom i 
Stockholm, borde det inte vara ett problem att utföra en utrymning via 
stegar och samtidigt släcka en brand. Men i mindre städer, till exempel i 
Örnsköldsvik eller Skellefteå, se bilaga A, är det ett större problem. Detta 
beskriver även Ola Morin i sin spalt (Swedish firefighters nr. 6, 2010). 

Bemanningen hos vissa räddningstjänster är ett problem. Detta märks i 
intervjuerna i bilaga A. Örnsköldsviks räddningstjänst berättar att deras 
station inte har tillräckligt med brandmän för att både kunna utföra en 
stegutrymning och samtidigt rökdyka. Detta är även fallet för Bodens 
räddningstjänst. Skellefteås räddningstjänst säger i intervjun att de har 
kapacitet för utrymning och släckning, men inte om det kommer in flera 
larm på samma gång. 
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6. Diskussion 

Några svårigheter angående det mänskliga beteendet vid brand har stötts 
på både i teorin och i insatsrapporterna, som beskrivit verkliga fall. Bland 
annat tog Bodens räddningstjänst under intervjun upp, se bilaga A, en 
händelse där de var tvungna att evakuera personer med utländsk bakgrund 
ur en brinnande byggnad för att de skulle vara lugna, trots att det inte 
fanns någon fara för deras liv. Det kanske vore en idé att ha en utbildning 
eller information till personer som flyttar till Sverige från andra länder om 
hur de borde bete sig vid bränder. Det kan antas att de har en annan 
inställning och synsätt vad gäller bränder i bostäder. Det kan även antas 
att det även behövs information till personer som är födda i Sverige om hur 
de ska bete sig vid brand. 

Människor som bor i högre byggnader, som har en hiss, borde bli mer 
uppmärksammade på om att hissen är brandklassad och vad som gäller då, 
förslagsvis med en skylt på hissdörren. Detta för att det enligt Heyes (2009) 
finns det några rädslor vad gäller att ta hissen vid en brand. Människor i 
större byggnader borde även uppmuntras till att använda andra trapphus 
än det som är närmast dem, för att undvika rädsla och svårigheter när det 
kanske visar sig att det ”vanliga” trapphuset är rökfyllt vid brand. 

Det är svårt att veta hur räddningstjänsten ser på BBR och LSO eftersom 
någon sådan undersökning inte har gjorts i detta arbete. Det som kan 
konstateras är att olika personer har uttalat sig om utrymning ur bostäder. 
Det kanske skulle behövas ett förtydligande av hur reglerna ska tolkas av 
räddningstjänsterna. Detta speciellt då Södertörns brandförsvarsförbund 
har skrivit en PM (Södertörns brandförsvarsförbund, 2011) där de förklarar 
hur de anser att byggreglerna bör vara, detta eftersom de upplever att de 
inte når upp till sina kommunala mål och därigenom vill de ha regler om 
har uppfattats som lokala byggregler. Det är räddningstjänsten som varje 
dag arbetar med insatser och nödsituationer, de borde med andra ord veta 
vad som kan behövas förbättras. Det kan hända att det är fler 
räddningstjänster, såsom i intervjuerna, se bilaga A, som tycker att 
byggreglerna borde vara hårdare, men som inte har uttryckt sig om detta. 

I PM:en skriver Södertörns brandförsvarsförbund att en utrymning med 
hjälp av bärbara stegar från flerfamiljshus troligen aldrig kommer att 
fungera i praktiken. Detta eftersom att det inledningsvis kan innebära att 
räddningsarbetet tvingas vänta i och med att evakuering av de boende ska 
ske. Det ska samtidigt fungera under dåliga väderförhållanden, mörker och 
mod från de drabbades sida. Där stegutrymningar i vissa fall fungerar är 
det en långsam metod som direkt blir problematisk då det är mer än en 
person som ska utrymmas. 

De anser att nybyggnationer ska utföras så att ingen stegutrymning skall 
behövas. Detta genom att till exempel förse trapphuset med ett Tr2-
trapphus enligt BBR 5:246. De vill även att det ska gå att installera 
rökdetektorer i trapphusen som gör att rökluckor automatiskt öppnas, för 
att underlätta för räddningstjänsten då de kommer fram till huset. 
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De anser vidare att separata räddningsvägar för fastigheter i praktiken 
fungerar dåligt. Det är då bättre med ett gatunät som används för dagliga 
ändamål för att sedan anpassa byggnader utifrån räddningsvägarna. 

Att stegutrymning är ett långsamt sätt att utrymma personer på stämmer, 
men att helt ta bort stegutrymning som Södertörns brandförsvarsförbund 
rekommenderar är kanske inte att föredra. Att bara använda höjdfordon 
som utrymningshjälpmedel innebär problem då höjdfordonet inte kan 
komma åt fönstret eller balkongen och att använda ett höjdfordon för att 
rädda någon fyra meter upp känns krångligt. Även de intervjuade 
räddningstjänsterna, se bilaga A, håller med om att stegutrymning borde 
kunna förbättras. Problemet är att lösningarna inte får kosta för mycket, då 
kommer ingen byggherre vilja använda sig av lösningen. 

Det som går att fundera över är varför Södertörns brandförsvarsförbund 
väljer att skriva en PM som inte blir accepterat av Boverket eller 
fastighetsägarna Stockholm (Haasmark, 2012). Boverket författade redan 
2004 en rapport (Helge, 2005) angående så kallade lokala byggregler. I den 
står det beskrivet att det inte får förekomma dokument eller rapporter som 
kan tolkas som lokala byggregler som inte följer Boverkets byggregler. I 
intervjuerna som hållits, se bilaga A, är alla överens om att de vill ha någon 
sorts förändring för att få säkrare byggnader, till exempel avskilda trapphus 
och larm på varje våning. Frågan är varför både de intervjuade och 
Södertörns brandförsvarsförbund inte har påpekat sin önskan för någon 
utan endast funderat på problemet själva. 

Mycket av åsikterna och uttalanden som har hittats har varit från 
Södertörns brandförsvarsförbund. Det vore intressant att ta reda på varför 
det är just Södertörns brandförsvarsförbund som uttalar sig om byggregler 
och uttrycker sig i tidningar om vad de har för åsikter. Är de den enda 
brandstationen i Sverige som har åsikter angående att räddningstjänsten är 
den alternativa utrymningsvägen? Det går inte heller att ta reda på vad de 
har för grunder för sina åsikter. Har de undersökt att allt de uttrycker sig 
om inte fungerar i verkligheten? 

På Fredrik Nystedts hemsida (Nystedt, 2012) har det diskuterats angående 
Södertörns brandförsvarsförbund. Fredrik Nystedt skriver att han fått 
statistik från MSB som visar att under perioden 2006 till 2010 har det skett 
14 400 bränder i flerbostadshus där endast 1,0% av insatserna inneburit att 
personer utrymts via räddningstjänstens utrustning och att i 0,6% av 
insatserna har räddningsvägen varit blockerad. Han skriver vidare att det 
utifrån dessa siffror känns tveksamt att det ska behöva finnas hårdare 
regler avseende brandskydd i bostäder än vad det finns i nuläget. Han 
håller dock med om att det är olämpligt att evakuera människor via bärbara 
stegar, men hävdar inte att det krävs ytterligare skydd av trapphuset. Om 
utrymningarna fungerar i alla de fall där räddningstjänsten används som 
utrymningsväg är det bra, men om det inte fungerar kanske det ska 
undersökas varför och om hårdare byggregler är ett alternativ. 

Figur 7 visar hur ofta släckning från höjdfordon, antalet undsatta personer 
från höjdfordon, antal insatser med inträngning från höjdfordon och antal 
man som trängt in via höjdfordon i byggnader skett i snitt per brand i 
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flerbostadshus. I figuren finns även trendlinjer som visar på minskning 
respektive ökning av användandet av höjdfordon. Det går att se att antalet 
släckningar från höjdfordon har minskat på elva år (från cirka 4% till cirka 
2%). Frågan är varför det har minskat. Det skulle kunna bero på att 
höjdfordonen används oftare till att utrymma människor. Antalet insatser 
med inträngningar i flerbostadshus har minskat. Detta skulle kunna bero 
på nedskärningar inom räddningstjänsten.  

I Figur 8 går det att se hur många brandmän som i snitt har använts vid 
inträngning av höjdfordon. Fram till år 2004 låg det på ungefär två personer 
för att sedan öka till nästan sex personer år 2006 för att sedan minska igen. 
I Figur 7 går det att se att antal personer som blivit undsatta via höjdfordon 
ökade från 2004 till 2005. Hur det kommer sig att antal brandmän som 
trängt in i bostäder via höjdfordon ökade från 2004 till 2005 är oklart. Ingen 
särskilt stor ökning skedde för släckning via höjdfordon och inträngning 
från höjdfordon från år 2004 till 2005, på det stora hela visar graferna 
snarare på en minskning, se trendlinje i Figur 7. 

I Tabell 4 jämförs Göteborgs kommun, Växjö kommun (Värends 
räddningstjänst) och Strömsunds kommuns insatsförmåga och 
handlingsprogram för respektive räddningstjänst. 

Tabell Tabell Tabell Tabell 4444.... Jämförelse mellan tre kommuners handlingsprogram. 

    StrömsundStrömsundStrömsundStrömsund    VäxjöVäxjöVäxjöVäxjö    GöteborgGöteborgGöteborgGöteborg    

Beredskap.Beredskap.Beredskap.Beredskap.    Deltid, 1+4 Heltid 1+6 Heltid 1+6 
Anspänningstid.Anspänningstid.Anspänningstid.Anspänningstid.    Beredskapskrav 

inom 5 minuter. 
60 sekunder. 90 sekunder. 

Förstärkning från Förstärkning från Förstärkning från Förstärkning från 
närmaste kår.närmaste kår.närmaste kår.närmaste kår.    

Inom 37 minuter.  Inom några 
minuter. 

Övning.Övning.Övning.Övning.      Varje 
schemalagt pass. 

Utföra samtida Utföra samtida Utföra samtida Utföra samtida 
utvändiga och utvändiga och utvändiga och utvändiga och 
invändiga invändiga invändiga invändiga 
insatser.insatser.insatser.insatser.    

Tillräcklig styrka 
kan nås efter 
samverkan med 
annan station 
eller kommun. 

 Komplettering 
krävs av minst 
två man. 

Utvändig Utvändig Utvändig Utvändig 
livräddning av livräddning av livräddning av livräddning av 
byggnad upp till byggnad upp till byggnad upp till byggnad upp till 
åtta våningar.åtta våningar.åtta våningar.åtta våningar.    

Kan utföra 
utvändig 
livräddning från 
byggnad upp till 
tre våningar. 

Styrkan ska 
klara detta 
självständigt. 

 

Utvändig Utvändig Utvändig Utvändig 
livräddninlivräddninlivräddninlivräddning av g av g av g av 
byggnad upp till byggnad upp till byggnad upp till byggnad upp till 
tre våningar.tre våningar.tre våningar.tre våningar.    

Insats kan ske 
med personal från 
respektive 
station. 

Styrkan ska 
klara detta 
självständigt. 
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Strömsunds räddningstjänst är en deltidsstation medan de andra två 
räddningstjänsterna är heltidsstationer. Antalet brandmän skiljer mellan 
räddningstjänsterna, Strömsund som är en liten kommun har endast fyra 
brandmän per styrka medan Göteborg och Växjö har 6 brandmän per 
styrka. Detta borde bero på hur stor kommunen är och hur mycket personal 
det anses behöva i respektive kommuns räddningstjänst.  

Anspänningstiden skiljer sig inte åt så mycket mellan räddningstjänsten 
Storgöteborg och Värends räddningstjänst, men för Strömsunds 
räddningstjänst är den däremot fem minuter. Detta beror på att det endast 
är en deltidsstation, där brandmännen ska infinna sig på brandstationen 
från sina ordinarie arbeten. Detta kan även antas bero på att då Strömsund 
är en liten kommun, sker det inte så många olyckor som kräver insatser 
från räddningstjänsten. Dock så är avstånden större i en liten kommun som 
Strömsund, vilket borde göra att brandmännen borde ha snabbare 
beredskap. Men det skulle även kräva att de skulle bli heltidsbrandmän. 

Det är underligt att Växjö kommun inte har skrivit hur lång tid det ska ta 
innan förstärkning ska komma från en annan brandkår. Den stora 
skillnaden mellan Göteborgs förstärkning jämfört med Strömsunds 
förstärkning har sin förklaring i avståndet mellan brandstationerna. 
Göteborg är ganska tätbefolkat och har många fler invånare än Strömsunds 
kommun.  

En fundering är varför Göteborgs handlingsprogram inte har skrivit 
någonting om utvändig livräddning. Kan det bero på att de anser att det är 
självklart att de klarar av en utrymning via bärbara stegar och att det är 
självklart att brandstationerna med ett höjdfordon klarar av utrymning upp 
till åtta våningar? Om alla räddningstjänster (antaget Värends 
räddningstjänst också) behöver förstärkning för att utföra både invändiga 
och utvändiga insatser, borde inte en undersökning göras om varför? Det 
borde bero på bemanningsproblemet, precis som Ola Morin skriver i sin 
spalt (Swedish firefighters nr. 6, 2010) och som även nämns i intervjuerna, 
se bilaga A. 

Det kan antas att både Strömsunds räddningstjänst och Värends 
räddningstjänst har övningar varje schemalagt pass, precis som 
räddningstjänsten Storgöteborg har.  

En intressant sak att ta reda på är om räddningstjänsterna anser att de 
klarar av den rekommenderade insatstiden (BBR 5:323). Enligt Ola Morin 
(Morin, UÅ) känns det tveksamt om alla kommuner verkligen kan klara av 
det allmänna rådet (BBR 5:323) med tio minuters insatstid. Morin funderar 
över om detta är möjligt. Han skriver vidare att det kanske borde vara 
tätare mellan brandstationerna, att kommunerna växer utan att 
räddningstjänsten riktigt hänger med. 

Avgränsningen på flerbostadshus mellan 3 till 16 våningar gjordes för att i 
byggnader under tre våningar är människorna inte lika beroende av 
räddningstjänsten vid utrymning. Speciellt om byggnadens fönster befinner 
sig lägre än fem meter från marken, då förväntas det att människorna 
utrymmer själva (BBR 5:353). Byggnader som är högre än 16 våningar har 
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inte berörts för att byggnaderna börjar då bli högre än räddningstjänstens 
höjdfordon (32 meter). Det finns forskning från bland annat Kina där 
extremt höga byggnader har undersökts, så kallade Ultra-high rise 
buildings. Sverige har inte riktigt börjat bygga så många extremt höga 
byggnader än och det har inte varit fokus i detta arbete att beröra sådana 
höga byggnader, hur de utryms med mera.  

Anledningen till att Sveriges minsta kommun (Bjurholm enligt Statistiska 
centralbyrån, 2011) inte var med i jämförelsen mellan tre olika kommuner 
var att det inte fanns tillgänglig data för vad Bjurholms kommun har för 
handlingsprogram för deltidsbrandkåren, samma sak gäller för Stockholms 
kommun, som är den största kommunen i Sverige.  

I många av insatsrapporterna har bränderna uppstått då ingen varit 
hemma, eller då personerna lyckats utrymma själva. Det har inte heller 
funnits många insatsrapporter att läsa där användandet av 
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg använts. Detta har varit 
en svårighet då relevanta insatsrapporter undersöktes. 

6.1. Fortsatt arbete 
Det finns mycket som kan undersökas vidare i detta ämne. Bland annat vad 
räddningstjänster anser om den alternativa utrymningsvägen ur 
flerbostadshus samt hur de uppfattar de regler och förordningar som finns. 
Det vore också intressant att veta om det finns fler räddningstjänster som 
känner att de inte fullt når upp till sina mål och istället skulle vilja ha 
förändrade byggregler. 

Om MSB:s nollvision, om att inga bränder ska uppstå eller att ingen ska 
skadas eller omkomma i bränder, ska bli verklighet bör det undersökas 
varför antalet bränder i flerbostadshus har ökat, samtidigt som 
användandet av höjdfordon och evakuering av människor minskar. 

Ett annat fortsatt arbete vore att intervjua boende i flerbostadshus för att 
se hur medvetna personer egentligen är angående vad de ska göra vid en 
brand.  

6.2. Felkällor 
En svårighet med detta examensarbete har varit att ha en objektiv syn på 
stegutrymningar och dess för- och nackdelar. Tillgänglig information har 
mestadels visat på vad räddningstjänster och brandmän anser snarare än 
vad Boverket har för åsikter. 

Två av intervjuerna gjordes muntligt medan de andra två gjordes över e-
post. För att få bättre och mer utförliga svar hade det varit bättre om alla 
intervjuer gjorts muntligt med chans till följdfrågor direkt. En annan 
felkälla kan vara att det endast gjordes fyra intervjuer. För att få en bättre 
överblick över landets räddningstjänster borde fler intervjuer gjorts. Till 
exempel några intervjuer med olika stora räddningstjänster borde ha gett 
en större bredd och en enklare jämförelse skulle kunna ha gjorts. 

 



Examensarbete: Stegutrymning ut flerbostadshus 2013-02-07 

28 

Ett stort problem har varit att hitta tillräckligt många insatsrapporter som 
beskriver hur utrymningen gick till och om stegutrustning användes eller 
om de boende utrymde själva eller med hjälp av rökdykare. Oftast är det 
endast beskrivet att utrymning utfördes samtidigt som annat skedde. Om 
det hade hittats med insatsrapporter hade det gått att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan större och mindre räddningstjänster, om det 
finns något gemensamt problem eller bra sak som görs då räddnings-
tjänsten är den alternativa utrymningsvägen från bostäder. 
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Intervju med Örnsköldsviks räddningstjänst, Arne Persson och Johannes Wedin, 26/6Intervju med Örnsköldsviks räddningstjänst, Arne Persson och Johannes Wedin, 26/6Intervju med Örnsköldsviks räddningstjänst, Arne Persson och Johannes Wedin, 26/6Intervju med Örnsköldsviks räddningstjänst, Arne Persson och Johannes Wedin, 26/6----2012.2012.2012.2012.    

- Vad har ni för olika sorters höjdfordon som ni använder för utrymning och vilken 

använder ni mest? 

Det höjdfordon som finns i Örnsköldsviks räddningstjänst är en hävare. Hävaren når 32 meter 

upp, men mätaren visar inte mer än 30 meter. På en så hög höjd krävs även där att hävaren ska 

stå i en exakt position. De har även utskjutsstegar som används. Utskjutsstegarna används för 

hus upp till fyra våningar, men oftast används de till hus upp till tre våningar. För att 

utskjutsstegarna ska kunna nå upp till fjärde våningen måste de stå i en väldigt exakt position.  

- Övar ni mycket med de olika höjdfordonen? 

Det är andre bilchaufför som varje pass övar med hävaren genom att köra runt på området och 

träna hur man ska styra den. Räddningstjänsten har även standardrutiner där man cirka två 

gånger per år tränar rökdykning från hävaren. Det viktigaste vid träningarna är att chauffören 

vet hur han eller hon ska ställa bilen så att hävaren kommer rätt. Övningssamarbetet sker med 

styrkeledaren. 

- Ungefär hur ofta används höjdfordonen i utryckningar som innebär utrymningar? 

Hävaren används inte ofta vid utryckningar som kräver utrymning. Oftast åker den med som en 

back-up för att räddningstjänsten ska kunna utföra släckinsatser i lägenhetsbränderna. Oftast 

kan personer utrymma genom den utrymningsväg som det är tänkt att de i första hand ska 

utrymma från. Dessutom tycker personer oftast att det är otrevligt att vara tvungen att gå ut på 

en stege eller en hävare, detta eftersom hävaren oftast inte kommer rakt underifrån fönstret eller 

balkongen. 

- Vad tycker ni är negativt med höjdfordonen i utrymningssynpunkt? 

Det som är negativt med att använda höjdfordon vid utrymning är att det ska vara skottat 

vintertid och framkomligheten god för fordonet. Allting ska fungera, vilket man inte kan vara 100 

procentigt säker på att det gör. Det finns även många mänskliga faktorer som kan göra att 

utrymning med höjdfordon inte fungerar. Eftersom Örnsköldsviks räddningstjänst bara har ett 

höjdfordon, har de en stor begränsning om bilen inte är på plats vid till exempel en service av 

bilen. Chauffören ska, som skrivet, vara tillräckligt kunnig för att kunna styra hävaren. Det är 

med andra ord många olika steg som krävs för att en utrymning ur ett höjdfordon ska fungera. 

Det är positivt att det finns regler (BBR) som styr att man måste ha höjdfordon, att man måste 

kunna assistera med utrymning.  

- Hur upplever ni framkomligheten då ni använder höjdfordonen? 

Det är en blandad framkomlighet för uttryckningsfordonen, framförallt vintertid. Få 

fastighetsägare som använder sig av systematiskt brandskyddsarbete.  

- Hur upplever ni att stegutrymningen fungerar? 

Utrymning via hävare, definitivt inte med utskjutare, är inte smidigt. Utrymning via hävare är 

väldigt begränsat. I hävarkorgen kan man max ha tre personer och man måste komma ihåg att 

hävaren har en maxlast på 300 kilo. En utrymning via utskjutare bygger på att personerna kan 

klättra själva. Man kan samtidigt ha en person på stegen och en person i hävaren. 



 

 

I första hand är det utrymning via trapphus som gäller, sen via stege därefter via hävare. Men 

man använder inte hävaren och stegarna det första man gör, utan rökdykning via hävare 

prioriteras för att kunna ventilera trapphuset och släcka elden. Örnsköldsviks räddningstjänst 

har inte heller tillräckligt med personer för att kunna ha en stegutrymning samtidigt som man 

rökdyker. Då behövs extra resurser.   

Att släcka ner en lägenhetsbrand är ganska enkelt för oss. Alla lägenheter är egna brandceller. 

Jobbar mer med ventilation, trycksätta trapphus. Örnsköldsviks räddningstjänst har inte 

inventerat i vad det finns för ny utrustning som kan användas vid utrymning. 

- Alternativ och förbättringar till stegutrymning? 

Eventuella förbättringar som skulle underlätta utrymningar skulle vara avskilda trapphus, som 

är mycket säkrare utrymningsmässigt. Detta bygger på att man ska kunna ta sig ut till det 

avskilda trapphuset. Vidare så är det betydligt bättre att ha välskötta trapphus som går att 

utrymma från vilket är mycket bättre än att utrymma väldigt många personer via stege. I 

Örnsköldsvik finns det ungefär tio stycken hus med tr2 trapphus. Ett icke välskött trapphus kan 

innebära at man måste utrymma väldigt många via stegen, detta är inte tänkt i första hand.  

Det är viktigt att fastighetsägaren har koll på sitt brandskydd. Ägaren måste se till att den 

befintliga utrymningsvägen går att använda, detta leder till att stegutrymning inte används ofta. 

Den vanligaste användningen av hävaren är rökdykning via hävare, inte utrymning via hävaren.  

För grannarnas skull vore det bra att ha någon slags tidig indikation så att de hinner utrymma. 

En kombination av ett extra trapphus och ett larm på varje våning måste in i Boverkets 

Byggregler för att det ska efterföljas. Står det inte i Boverkets Byggregler så är det väldigt svårt 

att få igenom.  

Det vore bra att som i USA inte förlita sig på räddningstjänstens höjdfordon. Där byggs husen så 

att människor kan utrymma själva.  

Vid utrymning är trapphus att föredra. Det är såklart även enklare att utrymma om det inte är 

brand. En bra utrymningsidé finns i bostadsområdet Älgen som består av några höghus; en lucka 

i balkonggolvet för att ta sig ner till nästa våning finns. 

Att allting ska bli mer och mer kostnadseffektivt märks på konsulterna som tillhör företagen som 

utför brandskyddskontrollerna. Det var enklare då det var personer från kommunen som utförde 

brandskyddskontroller.  

Utrymning med hjälp av hoppkuddar har inte använts på väldigt länge av Örnsköldsviks 

räddningstjänst. Stegbilar är snabbare än hävare att använda.  

- Använder ni er av rappellering eller hoppkuddar vid utrymning ur bostäder? 

Vi använder inte rappellering som arbetsmetod i någon av våra insatser. Inte heller 

hoppkuddar. 

  



 

 

IIIInnnntervju med Bodens räddningstervju med Bodens räddningstervju med Bodens räddningstervju med Bodens räddningstjänst, Kaj Nyström 19/9tjänst, Kaj Nyström 19/9tjänst, Kaj Nyström 19/9tjänst, Kaj Nyström 19/9----2012.2012.2012.2012.    

- Vad har ni för olika sorters höjdfordon som ni använder för utrymning? 

Har en kombinerad hävare, stegbil som når upp till åtta, nio våningar. Har även utskjutsstegar 

som sitter på att släckfordon som klarar upp till tre, fyra våningar. Har skarvstegar också, 

använder dem mest då man ska arbeta, kanske inte just för utrymning. Det som används mest är 

skarvstegar. Hävaren används mest för att komma upp på taket, utskjutsstegarna används 

minst. 

- Övar ni mycket med de olika höjdfordonen? 

Vikarierna övar varje pass för att få rutin. De övar på hävaren i stan också. Vi har en lokal 

certifiering för vad man ska kunna vid användning av stegbilen. Man ska till exempel klara saker 

på en viss tid med hjälp av hävaren. Denna certifiering görs en gång per år. Emellanåt har man 

småövningar med hävaren. Vi har även övningar där man övar på att få upp stegarna på en viss 

tid och för att kunna utrymma på en viss tid. 

- Ungefär hur ofta används höjdfordonen i utryckningar som innebär utrymningar? 

Bilen är med vid utryckningar, men den används i regel inte. En gång då den användes utrymdes 

flyktingar, trots att det inte var någon fara för deras liv, det gjordes endast för att lugna ner dem. 

Svenskar har traditionen att man ställer sig på balkongen och inväntar order/hjälp vid bränder, 

de hade inte flyktingarna. 

Vi har en styrka på 1+4. Detta gör att man måste prioritera invändig eller utvändig utrymning 

eftersom det är en så pass liten styrka. Det finns en hoppkudde på stegbilen, den används vid 

utryckningar för människor som har för avsikt att ta sitt liv. Stegar vid utrymningar har använts 

för gamla trähus från 60-talet. 

Vid larm är det styrkeledare som väljer om höjdfordonet ska med eller inte.  Höjdfordonet 

används mest för att begränsa brand. 

- Vad tycket ni är positivt med höjdfordonen i utrymningssynpunkt? Negativt?  

Kombifordonet som vi har är inte bra, vi borde ha en maskinstege istället. Kombifordonet är för 

långsamt och är tyngre än en maskinstege. 

Som det ser ut idag så behövs ett höjdfordon, för det kan hända att den behövs en dag, speciellt så 

länge man har höghus.  

Stegbilen används mer för släckning än för utrymning.  

- Skulle ni vilja ha något alternativ till stegutrymning? T.ex bättre utformade byggnader 

som gör att människor kan utrymma själva? 

Det finns bättre alternativ än stegutrymning. Idag jobbar man med att trycksätta trapphus och 

ventilera trapphus för att släcka. Använder t.ex en fläkt för att ventilera trapphuset. Man vill 

övertrycksventilera trapphuset.  

- Hur upplever ni framkomligheten då ni använder höjdfordonen? 

Det är svårt att ta sig fram till byggnader. Det beror mycket på fastighetsägarna. Det byggs även 

om mycket i stan. Kommunen har tagit bort gång och cykelvägar som kunde användas för 



 

 

räddningsfordonen. Dålig snöröjning gör det också svårt att komma fram. Det står även 

betongsuggor i vägen lite överallt.  

- Hur upplever ni att stegutrymningen fungerar? 

Stegutrymning från stege är mer riskabel när man ska ta sig ut, särskilt för äldre. En utrymning 

via korg är enklare. Med brandmannen kan man lasta 500 kilo i en korg. Stegbilen klarar av 

mindre, men är snabbare.  

- Vad är maxhöjden på era fordon? 

Maxhöjden är 32 meter. 

- Hur många personer krävs vid användandet av stegutrymningen? 

En man kan köra. Då ställer man sig i korgen och kör. Det går långsammare då man kör från 

korgen.   

- Använder ni er av rappellering eller hoppkuddar vid utrymning ur bostäder? 

Nej, vi använder inte rappellering eller hoppkudde vid utrymning av folk ur bostäder. 

Rappellering använder vi om en person ligger svårtillgängligt t.ex. i ett schakt, brunn eller 

ravin. Vi har en hoppkudde som är tänkt att använda om någon har tänkt hoppa från ett tak 

eller balkong. Vi vill inte använda den för att det är mycket som kan gå snett. 
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- Vad har ni för olika sorters höjdfordon som ni använder för utrymning? 

Två hävare 24 och 32 meter. 

- Vilken av dem använder ni mest? 

Svårt att säga vilken som används mest. Den som är 24 meter klarar alla byggnader utom 

några få inne i Skellefteå så den går på alla larm på ytterkårerna så min bedömning är att 24 

m hävaren används vid flest larm. 

- Övar ni mycket med de olika höjdfordonen? 

Hävarföraren för dagen har tid att öva självständigt under fordonskontrollen. Det är ca två 

schemalagda övningar per år där en är att arbeta operativt med hävarkorg och en är 

framförande av fordon och uppställning. Förutom dessa ingår hävarfordonen vid de flesta 

insatsövningar som genomförs till brand i byggnad. 

- Ungefär hur ofta används höjdfordonen i utryckningar som innebär utrymningar? 

Mycket sällan. Höjdfordonet används till störst del som ett arbetsredskap i genomförande av 

själva insatsen. 

- Vad tycker ni är positivt med höjdfordonen i utrymningssynpunkt? 

Att utrymma med höjdfordon upplevs betydligt säkrare än att använda stege på sådana 

platser där det är genomförbart. I byggnader där stegutrymning inte är ett alternativ utan 

höjdfordon är ett måste är väl det positiva ur byggnadsekonomisk synvinkel… 

- Negativt? 

Räddningstjänsten ”lovar” mer eller mindre att alltid ha denna förmåga trots att det inte alls 

stämmer. I ett beredskapsläge har vi absolut förmågan men det går samtidiga larm är 

förmågan kraftigt försenad. I ett trängt ekonomiskt läge kan det också vara så att 

skyldigheten att utgöra andra utrymningsväg väger tyngre än att genomföra en så effektiv 

första insats som möjligt. 

- När användes höjdfordonen sist?  

Skarpt har jag inte hundra koll på just nu men gissningsvis vid en villabrand för ett par 

veckor sedan. Har ingen uppfattning om vad som gick bra eller dåligt. På övning användes 

det förra veckan under insatsövning. En del förbättringspotential uppmärksammades 

avseende fordonsplacering då övningsobjektet stod relativt trångt till. 

- Skulle ni vilja ha något alternativ till stegutrymning? T. ex bättre utformade byggnader 

som gör att människor kan utrymma själva? 

Ja. 

- Hur upplever ni framkomligheten då ni använder höjdfordonen?  

Under den snöfria säsongen går det relativt bra och under snösäsong sämre. Vi brukar vara 

ute för att titta till vissa uppställningsplatser någon gång per år. 



 

 

Tyvärr är det väl också så att vissa uppställningsplatser/räddningsvägar tenderar att 

glömmas bort och byggas för av fastighetsägare/nyttjare. 

- Hur upplever ni att stegutrymningen fungerar? 

Relativt bra då det gäller att utgöra andra utrymningsväg förutom samma löfte som med 

hävaren. Det är däremot oerhört svårt/omöjligt att på ett säkert sätt evakuera person som 

inte kan klättra ner själv. 

- Hur många personer krävs vid användandet av stegutrymningen? 

2 

- Använder ni er av rappellering eller hoppkuddar vid utrymning ur bostäder? 

Samtlig heltidspersonal har viss utbildning i rappellering samt att 10-12 man har genomgått 

utbildning för att kunna genomföra insatser på hög höjd och har goda kunskaper i 

rappellering. Vi har pratat om att använda det vid livräddning av person men det finns inte 

med som rutin. Organisationen har hoppkudde vilken följer med på de larm vi åker på med 

höjdfordon. Den har lagts ut vid några skarpa händelser men mig veterligen har den aldrig 

blivit använd i ett skarpt läge.     



 

 

Intervju med Luleå räddningstjänst, ett befäl, mejlkontakt.Intervju med Luleå räddningstjänst, ett befäl, mejlkontakt.Intervju med Luleå räddningstjänst, ett befäl, mejlkontakt.Intervju med Luleå räddningstjänst, ett befäl, mejlkontakt. 

- Vad har ni för olika sorters höjdfordon som ni använder för utrymning? 

En hävare. 

- Vilken av dem använder ni mest? 

Den används mest till takarbete. 

- Övar ni mycket med de olika höjdfordonen? 

Ja. Vi har även en bana som vi kör på tid. 

- Ungefär hur ofta används höjdfordonen i utryckningar som innebär utrymningar? 

Det är sällan vi behöver utrymma över höjdfordon, däremot använder vi det oftare för egen 

säkerhet. 

- Vad tycker ni är positivt med höjdfordonen i utrymningssynpunkt? 

Se ovan. 

- Negativt? 

Inget negativt annat än att det blir ett riskmoment vid snabba utrymningar, men då är det ju 

enda valet. 

- När användes höjdfordonen sist?  

Vad gick bra respektive dåligt då? 

För mig var det vid en brand i Boden och då användes fordonet till håltagning och 

skumfyllning. Det fungerade bra. 

- Skulle ni vilja ha något alternativ till stegutrymning? T. ex bättre utformade byggnader 

som gör att människor kan utrymma själva? 

Det vore ju ett bra alternativ såklart. 

- Hur upplever ni framkomligheten då ni använder höjdfordonen?  

Det kan vara lite besvärligt att få plats och få fullgott marktryck. 

- Hur upplever ni att stegutrymningen fungerar? 

Det är väldigt sällan det sker för det bygger ju på att personen kan klättra själv. Att 

rökdykarna ska bära ut är ju bara när det inte finns någon annan lösning. 

- Vad är maxhöjden på era fordon?  

32 m 

- Hur många personer krävs vid användandet av stegutrymningen? 

2 st. 

 



 

 

- Använder ni er av rappellering eller hoppkuddar vid utrymning ur bostäder? 

Vi använder ej hoppkuddar och inte heller rappellering som ett sätt att utrymma folk. 
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Data övData övData övData över undsatta personer och användning av höjdfordon 2000er undsatta personer och användning av höjdfordon 2000er undsatta personer och användning av höjdfordon 2000er undsatta personer och användning av höjdfordon 2000----2011201120112011 

Informationen nedan är erhållen från myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

statistikdatabas IDA. Statistiken berör flerbostadshus. De två spalterna som visar antalet 

personer i början av branden respektive antal personer då räddningstjänsten kommit fram till 

platsen började inte protokollföras före år 2005. 

År Släckning 
från 
högfordon. 

Undsatta 
via 
högfordon. 

Insatser 
med 
inträngning 
från 
högfordon 

Inträngning 
från 
högfordon 
antal man 

Uppskattat 
antal 
personer 
från 
början av 
branden 

Uppskattat antal 
personer vid 
räddningstjänstens 
ankomst 

2000 124 17 47 78 0 0 

2001 79 21 58 100 0 0 

2002 92 21 42 65 0 0 

2003 81 23 51 99 0 0 

2004 64 7 36 63 0 0 

2005 79 39 53 200 120 35 

2006 79 28 31 179 125 61 

2007 65 37 47 162 445 197 

2008 65 28 33 104 196 107 

2009 74 32 37 101 128 65 

2010 70 16 26 68 424 390 

2011 47 23 20 47 50 30 

 

År  Antal dödsbränder i 
flerbostadshus 

Antal döda i bränder i 
flerbostadshus 

Antal bränder i 
flerbostadshus 

2000 41 41 3355 

2001 43 45 2900 

2002 54 61 2775 

2003 30 31 2652 

2004 22 22 2451 

2005 33 36 2669 

2006 30 31 2706 

2007 34 38 2946 

2008 38 38 2844 

2009 48 55 2919 

2010 52 54 2930 

2011 37 37 2449 
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