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Förord  

Detta arbete har utförts under hösten 2010 och våren 2011 på uppdrag av Scania Special Vehicles, 

Laxå Special Vehicles, Sala Brand och Floby Autokaross Rescue Systems. 

Den teoretiska delen av arbetet har huvudsakligen utförts vid Luleå Tekniska Universitet, 

enkätundersökning har skett vid Räddningstjänsten i Luleå och platsbesök har gjorts hos samtliga 

involverade företag. 

Upprinnelsen till arbetet var att en överskådlig bild för hur räddningstjänstpersonal uppfattar Scanias 

basbilar önskades av samtliga aktörer i tillverkningsprocessen.  

Jag vill tacka de personer på Räddningstjänsten i Luleå som tog sig tid för att fylla i enkäterna som 

skickades ut. 

Jag vill även rikta ett stort tack till följande personer: 

Mats Brodin (Product Manager, Scania Special Vehicles), Patrik Svenberg (VD, Sala Brand), Denny 

Walthersson (Försäljningschef, Floby Autokaross Rescue Systems) samt Håkan Larsson 

(Marknadschef, Laxå Special Vehicles) för trevliga och givande platsbesök samt bidrag med 

information och åsikter inför och under arbetet. 

Jag vill också tacka min handledare Mats Danielsson vid Luleå Tekniska Universitet som även han 

bidragit med åsikter och synpunkter på arbetet.  
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Sammanfattning 

I denna rapport utvärderas Scanias basbilar som används av svensk räddningstjänst. Rapporten 

grundar sig på platsbesök hos de involverade aktörerna1 samt en enkätundersökning genomförd på 

räddningstjänsten i Luleå.  

I rapporten framkommer att räddningstjänstpersonalen i Luleå sammantaget är ganska nöjd 

avseende basbilarna. Många synpunkter och kommentarer har lämnats, men mer i ett förbättrande 

än kritiserande syfte. Vissa kritiska punkter har dock identifierats och det som fått allra mest kritik är 

jalusierna till verktygsfacken som anses bristfälliga på flera punkter. Även teknisk utrustning som är 

ålderdomlig anses av räddningstjänstpersonalen vara en starkt begränsande faktor. 

Rapporten kan förhoppningsvis leda till ökad insyn hos de deltagande aktörerna i hur basbilarna 

uppfattas av svensk räddningstjänst och klargöra vad som kan göras av den enskilde aktören för att 

förbättra basbilarna i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand, Floby Autokaross Rescue Systems 
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Abstract 

This report evaluates Scanias rescue-vehicles used by the Swedish rescue service. The report is based 

on visits at the involved companies2 and a survey carried out at Luleå rescue service. 

The report shows that personnel at the rescue-service in Luleå are quite pleased with their vehicles. 

Many point of views and comments have been made, but in a more improving then criticizing way. 

Some critical points have been identified, and the most criticism is put on the louvers to the tool 

trays that are considered deficient in several respects.  Also, technology considered too old by the 

rescue personnel is identified as a major limiting factor. 

Hopefully, this report will lead to a better knowledge by the participating companies about how the 

rescue-vehicles are considered by the Swedish rescue service. It may also be a tool in the 

improvement process made by the different companies to achieve even better rescue-vehicles in the 

future.

                                                           
2
 Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand, Floby Autokaross Rescue Systems 
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Inledning 

Basbilen är räddningstjänstens mest kompletta fordon och används vid i stort sett alla typer av 

olyckor. På en basbil finns utrustning för losstagning vid trafikolyckor, brandsläckningssystem, 

sjukvårdsutrustning med mera. Basbilen kompletteras i sin tur med andra typer av specialfordon 

beroende på vilken typ av olycka det rör sig om, såsom tankbil vid en stor brand eller höjdfordon vid 

brand i höghus.  

Då basbilen skall kunna fungera i många olika situationer är det viktigt att utrustningen är funktionell, 

lätthanterlig och enkel att komma åt. Fallerar någon av dessa funktioner finns risken att problem 

uppstår, vilket kan få ödesdigra konsekvenser vid en akutsituation som kräver snabba och korrekta 

åtgärder. 

Basbilen får inte heller vara för komplicerad gällande framförande eller reparationer. Fordonet 

används kontinuerligt av ett stort antal personer och det är av största vikt att allt fungerar precis som 

det gjorde då man använde det sist. 

 

 

Figur 1, Basbil med stängda verktygsfack 
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Sala Brand 

Sala Brand är en av Sveriges två ledande leverantörer av räddningsfordon. Företaget ligger i Sala och 

har ca 35 anställda med en omsättning på ca 85 MSEK per år. Företaget är fristående och privatägt. 

Sala brand blev självständigt 1995 men har sin grund redan i en påbyggnadsbransch från 40-talet.  

I monteringen arbetar projektledda arbetsgrupper om ca 3-4 personer och man har kontinuerligt 

möten med resten av avdelningarna på företaget för att redogöra för hur produktionen fortlöper och 

vilka problem man stött på. Detta förebygger att liknande problem uppkommer i framtiden samt ger 

en god överblick för samtliga involverade. Man har en ambulerande servicetekniker för Norden samt 

mekaniker som är stationerade i Sala.3 

Floby Autokaross Rescue Systems 

Floby Autokaross Rescue Systems är den andra av Sveriges två ledande leverantörer av 

räddningsfordon. Man har en gedigen företagshistoria, som grundar sig i en fabrik 1918 som spikade 

trätofflor och har därefter succesivt utökat och förändrat sin verksamhet efter marknadens behov. År 

1928 grundades Floby Industri AB som startade karosseritillverkning för lastbilar.  

Sedan 2001 är Autokaross Rescue Systems ett dotterbolag till företaget Autokaross, vilket också 

ligger i Floby, som tillverkar bland annat systemlösningar för lätta transportfordon (exempelvis skåp, 

kåpor etc). Autokaross Rescue Systems har ca 70 anställda och en årsomsättning på ca 168 MSEK per 

år.  

Monteringsgrupper arbetar i lag om 4 personer där en person är gruppledare. Varje vecka genomförs 

möten med personal från montering och de andra avdelningarna för lägesrapport och förebyggande 

av problem. Man tillämpar service genom ambulerande servicetekniker och personal på plats i 

Floby.4 

Scania Special Vehicles 

Scania Special Vehicles är en undergrupp i Scania och tillverkar basbilarnas grundchassi. Denna grupp 

innefattar inte bara brandbilar för kommunal räddningstjänst, utan även utryckningsfordon för 

flygplatser, stora industrier eller andra platser där räddningsfordon anses nödvändigt.  

Gruppen innefattar även fordon som levereras till försvaret (exempelvis specialbyggda tungdragare), 

sopbilar, bärgningsbilar eller andra typer av fordon som behöver en speciell utformning. 

 Vad gäller försäljningen av brandbilar har man Europa som huvudsaklig marknad, men viss 

försäljning sker även till Australien, regionen kring östra Asien, Afrika och Mellanöstern.  

Av de utryckningsfordon som säljs och tillverkas är ca 75 % basbilar och resten består av tankbilar, 

stegbilar, flygplatsbrandbilar eller andra speciallösningar.5 

 

                                                           
3
 Svenberg, Patrik. Sala Brand. 2010-11-02 

4
 Walthersson, Denny. Floby Autokaross Rescue Systems. 2010-11-03 

5
 Brodin, Mats. Scania Special Vehicles. 2010-10-16 
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Laxå Special Vehicles 

Laxå Special Vehicles är ett företag som producerar hytter samt specialanpassade chassier till Scania. 

Detta betyder att man är involverade i fler processer än att tillverka brandbilshytter, som exempelvis 

specialanpassade lösningar för tungdragare till försvaret, sopbilar med mera. Projekten kan således 

variera väldigt mycket i både tid omfattning, varför flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter 

kunden är viktigt för företaget. Trots de ibland komplicerade tillverkningsprocesserna vidhåller man 

tillverkning från Scanias modulsystem, för att underlätta resten av tillverkningsprocessen samt 

eventuella reparationer eller förändringar för framtiden. Under 2009 var man involverad i över 800 

olika Scaniafordon av varierande typ. Man tillverkar även borriggar åt Atlas-Copco, ett företag inom 

bland annat gruv- och anläggningsindustrin.  

Företaget började under namnet ”Fordonsskräddarna” på 60-talet och köptes sedan upp av Scania 

1974. 1999 köpte man sig fri från Scania och bildade då Laxå Special Vehicles.  Företaget har ca 70 

anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.6 

Tillverkningsprocessen från beställning till basbil 

En beställning av en basbil sker genom en leverantör, vilket i Sverige uteslutande är antingen Sala 

Brand eller Floby Autokaross Rescue Systems. Beställaren (oftast kommunal räddningstjänst) får välja 

precis hur deras basbil skall se ut, vilken utrustning den skall ha, motortyp etc.  

När beställaren och leverantören kommit överens om hur basbilen skall utformas och vad den 

kommer kosta skickas en beställning till hyttillverkare (Laxå Special Vehicles) samt fordonstillverkare 

(Scania Special Vehicles). 

Därefter tillverkas hytten i Laxå, som när den är klar transporteras till Scania i Södertälje.  

När bilen är tillverkad och hytten är på plats är det dags för ekipaget att transporteras till 

leverantören. Vad som nu finns är alltså en specialtillverkad hytt på en i övrigt outrustad lastbil.  

Hos leverantören sker ombyggnad och utrustande av fordonet. Skåp sätts på plats, tekniska lösningar 

och räddningsutrustning installeras efter kundens behov. Leverantören tillverkar naturligtvis inte all 

materiel och utrustning själv, utan har i sin tur avtal med underleverantörer som levererar detta. 

När bilen sedan är färdig hos leverantören är den redo för leverans till kund. 

Samtliga aktörer i processen arbetar efter ett modulsystem från Scania, vilket innebär att delar skall 

passa ihop med varandra oberoende var de kommer ifrån. Detta underlättar naturligtvis enormt vid 

montering och sparar mycket tid som i slutändan blir pengar. Nackdelen med detta system är att 

förändringar i systemet blir mycket svåra att göra, då flera led av tillverkare måste uppmärksammas 

för att den berörda delen skall passa in hos samtliga aktörer i tillverkningsprocessen. Därför gäller det 

att redan från början ha ett mycket väl genomtänkt system som fungerar.   

  

                                                           
6
 Larsson, Håkan. Laxå Special Vehicles. 2010-10-15 
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Bakgrund 

På marknaden för utryckningsfordon finns idag flera olika aktörer, företag och leverantörer. Teknik 

och utrustning utvecklas och förbättras kontinuerligt i takt med att utvecklingen går framåt. Som ett 

led i detta är det även viktigt att följa upp vad de som använder tekniken och utrustningen tycker om 

dess användarvänlighet och funktionalitet.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en överskådlig bild av hur basbilens funktionalitet och 

användarvänlighet uppfattas av de som använder den till vardags, d.v.s. operativ personal på 

räddningstjänsten. Brister skall identifieras och om möjligt skall även förslag till förbättringar ges.  

Mål 

För att kunna förbättra och utveckla en verksamhet eller ett område, måste man även emellanåt 

utvärdera vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Detta är något som ofta glöms bort i 

den stress som föreligger då tillverkare och leverantörer ständigt vill ligga i framkant vad gäller 

modernitet och teknologi, som då i värsta fall kan ske på bekostnad av funktionalitet. 

Målet med detta arbete är att belysa de brister samt framhäva de positiva funktioner som finns hos 

dagens moderna släckbilar. Målet är även att berörda privata aktörer7 skall få vetskap om hur deras 

teknik och utrustning fungerar i verkligheten samt vad som skulle kunna förbättras, och på vilket sätt. 

Även vad som redan idag anses vara bra lösningar skall identifieras, för att undvika onödiga 

utvecklingskostnader. 

Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand samt Floby 

Autokaross Rescue Systems skall få ta del av och komma med synpunkter på arbetet som privata 

aktörer. 

Privata aktörer kommer inte jämföras med varandra i form av vilka som har de bästa lösningarna, 

utan objektivt ligga som grund till vad som kan förbättras. 

Arbetet avgränsas även till att enkätundersökning och informationsinsamling angående basbilarnas 

funktionalitet och användarvänlighet endast genomfördes vid Räddningstjänsten i Luleå, där två 

ordinarie basbilar (modell BAS 18) samt ca 40 brandmän finns stationerade. 

Metod 

Arbetet startade hösten 2010, då Laxå Special Vehicles samt Scania Special Vehicles ansåg att man 

behövde en utvärdering av hur deras basbilar fungerade i praktiken. För att få ett bra 

informationsunderlag samt en inblick i de olika verksamheterna gjordes därför platsbesök hos dessa 

två aktörer. 

                                                           
7
 Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand, Floby Autokaross Rescue Systems 

8
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Under dessa platsbesök kom det även fram att Sala Brand samt Floby Autokaross Rescue Systems 

hade intresse av att få ta del av en utvärdering gällande basbilarna. Således kontaktades även dessa 

företag och platsbesök gjordes även där. 

Då platsbesöken var gjorda påbörjades utformningen av en enkät. Enkäten skulle delas ut till operativ 

personal vid räddningstjänsten i Luleå och behandla frågor angående basbilarna.  

Efter sammanställning av information från platsbesöken bestämdes att enkäten skulle innehålla 18 

frågor av varierande karaktär för att kunna täcka upp samtliga områden. Fokus i enkäten har legat på 

potentiella felkällor, men för att inte låsa fast sig eller utesluta okända typer av fel har även andra 

sektorer inkluderats. 

Enkäten utformades på så vis att varje fråga besvarades genom att den svarande fick fylla i sitt svar 

på en femgradig skattningsskala, beroende på hur nöjd eller missnöjd man var. Därefter frågades vad 

personen tyckte skulle förbättras gällande det som angetts i frågan.  

Den färdiga enkäten delades ut till 40 personer på räddningstjänsten i Luleå, vilket innefattade 

samtlig operativ personal i form av brandmän och styrkeledare. Utdelningen skedde i form av att 

varje skiftlag9 fick tilldelat en enkät per person. Överlämnandet av enkäterna skedde på plats, det vill 

säga på Räddningstjänsten i Luleås brandstationer. 

  

                                                           
9
 Ett skiftlag består av fyra stycken brandmän samt en styrkeledare 
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Begreppet Basbil 

Begreppet BAS är något som togs fram av MSB (dåvarande Räddningsverket) samt Sveriges 

kommuner och landsting år 1984. Målet med detta var att skapa en standard för räddningsfordon, 

som sedan skulle kunna utvecklas och förbättras genom kontinuerlig utvärdering. Detta för att 

svensk räddningstjänst alltid skulle vara uppdaterad med den senaste utrustningen och tekniken. 

BAS-bilar finns i fem olika varianter: 

- BAS 1 (3000 liter vatten samt 400 liter skumvätska) 

- BAS 2 (100 liter vatten samt 100 liter skumvätska) 

- BAS 3 (3000 liter vatten samt 400 liter skumvätska, fyrhjulsdriven) 

- BAS 4 (5500 liter vatten samt 400 liter skumvätska) 

- BAS 5/Offensiv enhet (Totalvikt max 3.5 ton, utrustning varierar) 

Det finns ytterligare mängder av krav på samtliga modeller, men ovan redovisad fakta är de största 

skillnaderna modellerna sinsemellan. Exempel på utrustningskrav kan vara ett fungerande 

släcksystem, fungerande klipputrustning för losstagning vid trafikolyckor, sirener etc. Beroende på 

vilken variant av basbilen som avses finns olika krav, exempelvis har BAS 5 inte lika stora 

utrustningskrav som BAS 1 på grund den lägre totalvikten. Dessutom har varje leverantör ett 

ramavtal som är slutet mellan leverantören och MSB där priser, utrustning och specifikationer 

fastställs. Dock är det upp till köparen att bestämma vad som skall ingå i bilen utöver de baskrav som 

finns, utan ramavtalen är istället till för att i viss mån styra leverantören gällande priser och vilken 

utrustning som kan förekomma i bilarna. 

Den absolut vanligaste modellen på heltidsbemannade räddningstjänster i Sverige är BAS 1, som 

något inkorrekt används synonymt med begreppet basbil i Sverige eftersom det alltså finns flera olika 

varianter. 10 
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 Basbil för samhällets räddningstjänst (2010-12-23) 
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Resultat 

Nedan kommer varje enskild fråga i enkäten att redovisas i text. Redovisat finns hur många personer 

som svarade på varje fråga11, vilket medelvärde frågan erhöll, variansen i resultatet samt vilka 

kommentarer som lämnades.  

En sammanställning av resultatet i excelform finns att hitta i Bilaga 2 – Enkätresultat och Bilaga 3 – 

Enkätkommentarer. 

Hyttens storlek 

Denna frågade fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 4,2. Variansen blev 0,6. 

Tio stycken svarande lämnade kommentarer, där fyra av dem ansåg att hytten var för låg och/eller 

borde vara så pass hög att man kan stå upp för att underlätta påtagning av kläder och utrustning. En 

person ansåg att det var för lite benutrymme vid sittande ställning, 1 person ansåg att det borde vara 

mera fack inne i hytten samt en person ansåg att det borde vara bättre förvaringsmöjligheter i den 

främre delen av hytten för pärmar etc.   

Handtagens placering i hytten 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och erhöll ett medelvärde på 4,4. Variansen blev 0,3. 

 Endast en kommentar lämnades och den löd ”lätt att komma åt låsreglagen av misstag”. 

Reglagens åtkomlighet på förarplats 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 4,0. Variansen blev 0,8.  

Det lämnades många kommentarer och det som flest personer ansåg (fem stycken) var att reglagen 

för blåljus/signal borde flyttas till ratten istället för att vara placerade på en manöverpanel som är 

svår att nå från förarplats. 

Fyra stycken ansåg att mikrofon samt komradio borde flyttas närmare föraren, eftersom även denne 

pratar i radio ibland. Två stycken ansåg att det borde finnas två manöverpaneler för komradio och 

mikrofon, en för föraren och en för styrkeledaren. 

En person ansåg att reglagen för blåljus/siren var för inbäddade i andra knappar och därmed svåra 

att urskilja vid en stressig situation. En person ansåg att inställningarna för förarstolen var 

svåråtkomliga, 1 person ansåg att reglagen för hyttvärmning (som finns på en extern dosa) var svåra 

att komma åt samt en person ansåg att samtliga reglage borde vara tydligare och mer samlade. 

Reglagens funktion på förarplats 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och erhöll ett medelvärde på 4,2. Variansen blev 0,5. 

En kommentar lämnades och den svarande ansåg då att stolen på förarplats borde vara lättare att 

justera. 

Navigationsutrustningen på förarplats 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 3,5. Variansen blev 1,0. 
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 Med ”samtliga svarande” avses alla de som returnerade enkäten, vilket var 22 personer 
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 Flera kommentarer lämnades, och flest var de med åsikten att funktionen för att skifta ljusstyrkan 

mellan dag och nattläge borde vara enklare (fem personer). Tre personer ansåg att 

navigationsutrustningen krånglade för mycket, en person ansåg att det fanns för lite möjligheter och 

funktioner med utrustningen, en person ansåg att utrustningen var omodern i bemärkelsen att 

guidning genom ljud och symboler borde finnas samt en person ansåg att navigationsutrustningen 

borde gå att vrida mot förarplats. 

Backkameran 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 4,2. Variansen blev 0,5. 

 Flest kommentarer var av åsikten att kameran borde ha en bättre vidvinkel samt att avståndet bakåt 

borde kunna åskådliggöras genom exempelvis sträck som visas i displayen (fyra personer). En person 

ansåg att kameran borde vara eluppvärmd, en person ansåg att kameran gav en otydlig bild samt en 

person ansåg att man inte såg tillräckligt långt bak med kameran. 

Manöverenheten på styrkeledarens plats 

Denna fråga fylldes i av endast 13 personer, då övriga ansåg att de inte hade de kunskaper som 

krävdes för att svara på frågan. Medelvärdet blev 3,5 och variansen blev 0,9. 

Det lämnades flera kommentarer av varierande karaktär. Två personer ansåg att mick/komradio satt 

för långt bort och därmed var svåra att nå eller få tag på. Två personer ansåg att touchskärmen var 

seg och svårmanövrerad under färd och en person ansåg att det bör sitta en egen komradio på 

styrkledarplats eller att den som sitter där skall ha en större display. Slutligen ansåg en person att 

manöverenheten var opålitlig och ofta ur funktion. 

Utrustningens åtkomlighet i baksätet 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och erhöll ett medelvärde på 4,3. Variansen blev 0,5.  

Kommentarer lämnades av 4 svarande med olika åsikter. En person ansåg att placeringen av 

varningstrianglarna var dålig eftersom de var svåra att komma åt, en person ansåg att lamporna för 

avspärrning vid trafikolycka tog för stor plats i baksätet, en person ansåg att det var svårt att få loss 

luftpaketen för rökdykarna, en person ansåg att det var för små fack för västarna vid trafikolycka och 

en person ansåg att det var svårt att komma åt luftpaketen för reservluft. 

Placeringen av facken i baksätet  

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 4,3. Variansen blev 0,4. 

Två kommentarer lämnades, där en person ansåg att det fanns för få fack och en person ansåg att 

facken borde vara mer genomtänkta då utrustningen borde suttit fast i facken istället för att ligga lös. 

Storleken på facken 

Frågan besvarade av samtliga personer och fick ett medelvärde på 4,3. Variansen blev 0,4. 

Två kommentarer lämnades, där båda löd att facken ansågs vara för små. 
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Utrustningens åtkomlighet i verktygsfacken    

Frågan fylldes i av samtliga svarande och erhöll ett medelvärde på 4,1. Variansen blev 0,4. 

 De kommentarer som lämnades var alla olika och fyra till antalet. En person ansåg att vissa fack 

sitter för högt upp, en person ansåg att det borde finnas bättre ställen på bilen som underlättar för 

att nå upp till de fack som sitter högt upp, en person ansåg att utrustningen bör förvaras i stryktåliga 

plastbackar som även är genomskinliga samt en person ansåg att ergonomin var dålig i största 

allmänhet. 

Jalusierna till verktygsfacken  

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 2,8 vilket är det klart lägsta värdet av 

alla frågor. Variansen blev 1,0. 

Således lämnades även många kommentarer till frågan, och det som allra flest ville lyfta fram var att 

jalusierna ger ett alltför högt ljud vid stängning (sju personer).  Fyra personer ansåg att jalusierna 

släpper in damm/smuts. Fyra personer ansåg att det var svårt att hålla rent jalusierna och att det bör 

finnas ett rekommenderat avfettningsmedel för detta. Fyra personer ansåg att listerna runtomkring 

släpper alltför lätt, två personer ansåg att jalusierna var svåra att stänga, två personer ansåg att det 

borde gå att stänga jalusierna även när man kopplat till vatten (särskilt viktigt vintertid på grund av 

frysrisken) och en person ansåg att microbrytarna till jalusierna var lite osäkra.    

Möjligheten att kontrollera och fylla på vätskor i motorutrymmet 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och fick ett medelvärde på 3,7. Variansen blev 0,6. 

Sex personer valde att lämna kommentarer, varav fyra av dem löd att det var onödigt svårt att fylla 

på glykol eftersom hytten måste tippas. En person ansåg att det var svårt att åskådliggöra de olika 

vätskorna i motorrummet och en person ansåg att det var svårt att se spolarvätskenivån. 

Elverkets funktionalitet 

Frågan besvarades av samtliga personer och fick ett medelvärde på 3,9. Variansen blev 0,6. 

 Sammanlagt lämnades 10 kommentarer till denna fråga. Fyra personer ansåg att elverket hade för 

dålig kapacitet, fyra personer ansåg att elverket var svårstartat och fungerade dåligt vid kyla, en 

person ansåg att det var svårt att se hur mycket bensin man tankat i elverket och en person ansåg att 

det borde gå att starta elverket från hytten. 

Placeringen av AV/PÅ knappar till olika de funktioner som elverket driver 

Frågan fylldes i av samtliga svarande och erhöll ett medelvärde på 4,1. Variansen blev 0,5. 

Fyra kommentarer lämnades, där två personer ansåg att allt borde samlas på samma ställe samt 

kunnas slå PÅ/AV från hytten och två personer ansåg att det fanns för många knappar (och en del 

med galen placering) för att få igång klippverktygen. 

Stegarnas placering  

Frågan besvarades av samtliga personer och fick ett medelvärde på 4,1.  Variansen blev 0,8. 

Det lämnades sammanlagt sju kommentarer, varav de flesta löd att stegarna var svåra att få upp och 

ned (fyra personer). Två personer ansåg att stegarna satt för högt upp på bilen, en person ansåg att 

stegarna var tunga att dra ut från transportläge. 
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Stegarnas förvaring  

Samtliga personer besvarade frågan som fick ett medelvärde på 3,9. Variansen blev 0,8. 

Sammanlagt lämnades sju kommentarer, varav sex löd att stegarna borde vara täckta eller inbyggda 

istället för att ligga utanpå bilen. En person ansåg istället att det var bra att stegarna inte var 

inbyggda, eftersom det skulle kunna orsaka problem vid hanteringen av dessa. 

Arbetsbelysningen på bilen 

Frågan besvarades av samtliga personer och erhöll ett medelvärde på 4,2. Variansen blev 0,5. 

Det lämnades fyra kommentarer, alla av olika slag. En person ansåg att det borde finnas möjlighet att 

ha någon form av extra strålkastare som man kan "haka på" en mast eller liknande. En person ansåg 

att arbetsbelysningen borde bestå av LED-ljus som inte kräver lampbyte. En person ansåg att 

arbetsbelysningen borde vara ställbar från hytten och en person ansåg att det behövs dubbelt så 

mycket belysning på en större olycksplats (mot dagens arbetsbelysning). 

Övriga synpunkter 

Under denna rubrik lämnades diverse olika kommentarer, sammanlagt åtta stycken. Tre personer 

önskade att det skulle finnas AC även i baksätet. Två personer ansåg att basbilens bränsletank var för 

lite för de långa avstånd som man ibland krävs att man måste ta sig. En person ansåg att det borde 

finnas både hög och lågtryckspump. En person ansåg att varningsbelysningen på bilen bör utvecklas 

och en person ansåg att belysningen i verktygsfacken var dålig.  
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Sammanfattning av resultat 

Bortfallsanalys 

Då enkäten delades ut till 40 personer men endast returnerades av 22 personer blev bortfallet tyvärr 

mycket stort (45 %).  

Till största del ingick de personer som returnerade enkäten i skiftlag som besöktes aktivt och 

uppmanades fylla i enkäten, ofta vid ett flertal tillfällen. 

De skiftlag som endast fick enkäten tilldelad och sedan uppmanades fylla i den på egen hand hade 

mycket få svarande och utgjorde därmed den största delen av bortfallet.  

Funktioner som fungerar väl 

Den funktion på basbilen som man anser fungera bäst är handtagens placering i hytten. Därefter 

följer åtkomligheten av utrustning i baksätet, placering av fack i baksätet samt storlek på facken. 

Arbetsbelysningen, reglagens funktion på förarplats, backkameran, storlek på hytt samt åtkomlighet 

av utrustning i verktygsfacken är andra funktioner som anses fungerar väl. 

Funktioner som fungerar mindre bra 

Den funktion som anses fungera klart sämst är jalusierna till verktygsfacken. Därefter följer 

navigationsutrustning på förarplats, manöverenheten på styrkeledarplats, möjlighet att fylla på och 

kontrollera vätskor i motorutrymmet, elverkets funktionalitet samt stegarnas förvaring. 

Funktioner som fungerar varken bra eller dåligt 

De funktioner som anses fungera varken bra eller dåligt kategoriseras som de funktioner som erhöll 

medelhöga värden. Dessa funktioner är reglagens åtkomlighet på förarplats, placeringen av AV/PÅ 

knappar till olika de funktioner som elverket driver samt stegarnas placering på bilen. 
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Diskussion 

Flera av de problem som finns hos basbilarna är på en lokal nivå, vilket medför att de är svåra att 

åtgärda eftersom skräddarsydda lösningar krävs. De är dock viktiga att ta hänsyn till, eftersom 

möjligheten att kunna hjälpa människor i nöd försvåras för varje problem hos basbilarna som inte är 

åtgärdat. 

Vid beställning av en basbil kan man i princip välja precis hur den skall se ut, allt ifrån färg till 

utrustning och motortyp. Man bör således redan vid beställningen ha i beaktande var bilen skall 

användas och vad den skall användas till. Skall en basbil rulla i norrländsk terräng är således 

funktioner som köldskydd samt stora bränsletankar viktiga, medan för en bil som rullar i Skåne 

prioriteras andra funktioner. I dagsläget finns även en begagnatmarknad för dessa fordon, främst för 

lite mindre stationer och deltidsstationer. Vid begagnatköp försvåras givetvis möjligheten ytterligare 

att få en basbil som är optimal, under förutsättning att den inte säljs från väldigt nära håll.  

Visserligen finns standarder för de olika modellerna, men då det går att få bilen så pass specifik är 

det svårt att få den och fungera bra i andra sammanhang och miljöer. Detta känns dock som ett 

problem som främst räddningstjänsterna får brottas med, eftersom de genomför beställningen och 

bestämmer hur bilen skall utrustas eller får överväga om den utrustningen som redan finns täcker 

behoven vid begagnatköp. 

I enkäten kommer många olika åsikter och synpunkter fram, men ändå är man ganska generös i sin 

betygssättning av utrustningen. Trots att man anser det finns flera brister ger man ett högt betyg, 

vilket får tolkas som att utrustningen ändå fungerar tillfredsställande trots att dessa brister finns.  

Intressant är att varians och medelvärde till stor del beror av varandra12. De frågor som fått höga 

värden har låg varians och tvärtom. Detta tyder på en enighet hos det som fungerar bra men mer 

splittrade meningar över vad som fungerar dåligt. 

För att ett system skall vara användbart måste systemet accepteras av användarna13, och det känns 

som man accepterar de flesta funktioner och lösningar på basbilen även då vissa skavanker finns. 

Åtgärdsförslag till funktioner som fungerar mindre bra 

Flera av de funktioner som tagits upp vid enkätundersökningen är något inaktuella, eftersom 

frågorna besvarats av personal som inte använder de allra senaste modellerna av basbilar. De belyser 

dock vad som redan kan ha förbättrats, något som också är viktigt att uppmärksamma. 

Först och främst har tekniken gått framåt. Displayer, färddatorer och manöverenheter har troligtvis 

blivit modernare och mer lättanvända. Två av de funktioner som fungerade mindre bra faller in 

under kategorin förbättrad teknik, och då åsyftas navigationsutrustning på förarplats samt 

manöverenhet på styrkeledarplats. Det är dock ingen garanti att dessa funktioner förbättras, men 

det finns stor anledning att tro det eftersom såväl tillverkare som underleverantörer ständigt måste 

ligga i framkant för att få sin utrustning såld i dagens konkurrensläge.  

En annan funktion som ansågs fungera mindre bra var stegarnas förvaring, som i enkätfallet var på 

basbilen och utan att vara inneslutna i något hölje eller box. I dagsläget har dock både Floby 

                                                           
12

 Se Fel! Hittar inte referenskälla. 

13
 Nielsen, J. (1993) 
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Autokaross Rescue Systems samt Sala Brand detta som standard på sina basbilar, vilket tyder på att 

man gjort en förbättring som är uppskattad och mer användarvänlig. 

Även möjlighet att fylla på och kontrollera vätskor i motorutrymmet ansågs fungera dåligt, främst 

eftersom det var tvunget att tippa hytten för att fylla på glykol. Detta är något man inte kan lägga tid 

på hos en räddningstjänst, eftersom beredskapstiden är så pass kort att man inte hinner fälla tillbaka 

hytten om den befinner sig i ett tippat läge. Detta är dock också något som förändrats i 

produktionen, så numera tillverkas alla lastbilar från Scania så att man kan fylla på kylarvätska utan 

att behöva tippa hytten. 

Elverket på basbilen fick också det relativt hård kritik och där är det mer osäkert hur mycket som har 

gjorts för att förbättras. Flera personer ansåg att kapaciteten var för dålig, vilket borde gå att åtgärda 

relativt enkelt men då kommer nya problem istället. Ökad kapacitet medför ökad bränsleförbrukning, 

större förvaringsutrymme, högre ljudnivå etc. Kan man dock få till en lyckad kombination av dessa 

parametrar är detta såklart att föredra.  Elverket ansågs även svårstartat i kyla, vilket naturligtvis 

utgör en begränsning i miljöer där kallt väder ofta råder.  Tyvärr är nog utvecklingen av denna 

funktion inte särskilt prioriterad, eftersom det endast är något som behövs på kallare platser och inte 

utgör en särskilt stor del av marknaden för den ursprunglige tillverkaren. Dock är det något som är 

mycket viktigt och kanske något som främst ligger på leverantörerna samt underleverantörernas 

bord att komma överens om en bra lösning. 

Det klart största problemet som kommit upp vid undersökning är jalusierna till verktygsfacken. Det 

känns som ett bortglömt område då teknik och moderna lösningar präglar basbilarna eftersom ett 

jalusi  bara skall dras upp och ned. Det som flest personer reagerat på är att de låter högt vid 

stängning, vilket felaktigt kan tas som ett bagatellartat problem. Man måste ha i beaktande att varje 

brandman öppnar och stänger dessa jalusier ett antal gånger varje dag, och då i en position med 

öronen nära luckorna. Hörselskador som orsakas av detta skulle kunna medföra sjukskrivning och en 

besvärlig samt kostsam situation för både personal och arbetsgivare. Då problemet inte känns 

särskilt svårlöst i kombination med informationen som kommit fram i enkäten är detta verkligen 

något som borde ses över om så inte redan skett.  

Metodanalys 

Det stora bortfallet vid enkätundersökningen påverkar naturligtvis träffsäkerheten i resultatet. 

Eftersom de skiftlag som mer aktivt besöktes hade många svarande var detta något som borde 

tillämpats på samtliga skiftlag. Dock är det svårt att avsätta tid för flertalet besök hos 8 skiftlag 

fördelat på 2 olika stationer. Därför fick det bli slumpvis besök, och de som besöktes mest blev också 

mycket riktigt de som lämnade in flest enkäter. 

En alternativ metod hade varit att göra ett besök på varje skiftlag och ta upp frågorna i allmänforum, 

men detta är något som medför lite andra svårigheter. Dels måste en tid för som skall passa alla 

bestämmas, och dels finns risken att inte alla kommer till tals då endast de mest dominanta i en 

grupp kan tänkas ta över diskussionen. Fördelen är ju dock att det kan leda till en diskussion som 

lyfter fram ytterligare åsikter och synpunkter. 

Sammanfattningsvis känns ändå valet av metod rätt, men för att andelen svarande skulle blivit större 

borde ännu fler besök hos skiftlagen gjorts. 
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Felkällor 

Något man bör ta i beaktande är det fakta att 2 olika basbilar utvärderats. De basbilar som finns hos 

Räddningstjänsten i Luleå är visserligen båda tillverkade av Scania och levererade av samma 

leverantör, men det skiljer cirka 7 år på modellerna. Således skiljer sig även utrustning och teknik på 

de båda modellerna sig ganska kraftigt åt. I enkäten ställdes ingen fråga vilken av de 2 basbilarna 

man avsåg i sin utvärdering, vilket kan göra vissa resultat lite osäkra. 
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Slutsats 

Produktionen av basbilar från Scania är en minst sagt imponerande tillverkningsprocess. Det är 

många led och aktörer som måste bidra på sitt vis för att allt skall flyta på som planerat och här har 

modulsystemet14 underlättat betydligt. Ändringar tar dock ofta lång tid att genomföra på grund av de 

många aktörer som måste anpassa sin produktion, men det behöver inte alltid vara så. Vissa 

grundläggande funktioner är svåra att ändra på, men specialanpassade lösningar måste inte vara 

svårare att genomföra än de lösningar som finns idag. Så länge inte en mängd andra komponenter 

berörs av en ändring går den med rätt kunskap och material att genomföra relativt enkelt. Samtliga 

företag15 har en enorm kompetens inom detta område och måste för sin egen utvecklings skull vara 

beredda att genomföra dessa ändringar, något man arbetar med kontinuerligt. Förhoppningsvis har 

denna rapport bidragit något till att identifiera sådana här potentiella utvecklingsområden, vilket kan 

gynna såväl leverantörer, kommunal räddningstjänst samt i slutändan även den enskilde 

medborgaren. 

Ytterligare undersökningar med fler räddningstjänster och ännu fler privata aktörer vore nästa steg 

att ta för att få en bättre uppfattning angående basbilarna. Det finns ju också andra typer av fordon, 

exempelvis höjdfordon och tankbilar, som säkert är i samma behov av en utvärdering. 

 Även en mer ingående jämförelse mellan olika privata aktörer, såväl olika leverantörer som 

fordonstillverkare, vore intressant att ta del av.  

  

                                                           
14

Se avsnitt Tillverkningsprocessen från beställning till basbil 

15
 Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand, Floby Autokaross Rescue Systems 
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Bilaga 1 – Enkätundersökning 

 

Utvärdering av Basbilar vid Räddningstjänsten i Luleå 

- 

En studie för: Scania Special Vehicles, Laxå Special Vehicles, Sala Brand, Floby Autokaross 

Rescue Systems 

Enkäten är en del av examensarbetet ”Utvärdering av Scanias basbilar” av Mattias 

Gunnarsson, Brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. 

Arbetet har fått stort intresse av de företag som deltar i studien och alla synpunkter kommer 

tas tillvara för att sedan framföras till respektive företag. 

Enkäten avser basbilarna (202, 272) och är främst avsedd för brandmän och styrkeledare i 

utryckningstjänst. 

Det kommer senare ges möjlighet att deltaga på en redovisning av arbetet. 

Tack för din medverkan! 

 

Namn (endast för att underlätta informationsinsamling): ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ  

 

Hytten, grundegenskaper 

1. Är du nöjd med storleken på hytten? Kryssa i den ruta som passar bäst: 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

  

Vad vill du förbättra angående storleken på hytten? 
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2. Är du nöjd med handtagens placering i hytten? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd

     

Vad vill du förbättra angående handtagens placering i hytten? 

 

 

 

 

Förarplats, reglage i hytten 

1. Är du nöjd med reglagens åtkomlighet på förarplats? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående reglagens åtkomlighet på förarplats? 

 

 

 

 

2. Är du nöjd med funktionerna hos reglagen på förarplats? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående funktionerna hos reglagen på förarplats? 
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Förarplats, tekniska hjälpmedel i hytten 

1. Är du nöjd med navigationsutrustningen på förarplats? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående navigationsutrustningen på förarplats? 

 

 

 

2. Är du nöjd med backkameran? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående backkameran? 

 

 

 

Styrkeledarplats, tekniska hjälpmedel i hytten 

1. Är du nöjd med manöverenheten på styrkeledarens plats? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra med manöverenheten på styrkeledarens plats? 
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Rökdykarplatserna 

1. Är du nöjd med åtkomligheten av utrustning i baksätet?  

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående åtkomligheten av utrustning i baksätet? 

 

 

 

 

2. Är du nöjd med placeringen av facken i baksätet? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad anser du kan förbättras angående fackens placering i baksätet? 

 

 

 

Verktygsfacken 

1. Är du nöjd med storleken på facken?  

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående storleken på verktygsfacken? 
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2. Är du nöjd med åtkomligheten av utrustning i verktygsfacken? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad anser du kan göras för att förbättra åtkomligheten av utrustning i verktygsfacken? 

 

 

 

 

 

3. Är du nöjd med jalusierna till verktygsfacken? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående jalusierna till verktygsfacken? 

 

 

 

Motorutrymme 

1. Är du nöjd med möjligheten att kontrollera och fylla på vätskor i motorutrymmet?  

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad vill du förbättra angående möjligheten att kontrollera och fylla på vätskor i motorutrymmet? 
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Elverk 

1. Är du nöjd med elverkets funktionalitet?  

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad skulle du vilja förbättra angående funktionaliteten på elverket? 

 

 

 

 

2. Är du nöjd med placeringen av AV/PÅ knappar till olika de funktioner som elverket driver? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad skulle du vilja förbättra angående placeringen av AV/PÅ knappar till elverkets funktioner? 

 

 

 

Stegar 

1. Är du nöjd med stegarnas placering på bilen? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad skulle du vilja förbättra angående stegarnas placering på bilen? 
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2. Är du nöjd med hur stegarna förvaras på bilen? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad skulle du vilja förbättra angående stegarnas förvaring på bilen? 

 

 

 

 

Arbetsbelysning 

1. Är du nöjd med arbetsbelysningen på bilen? 

 

Inte nöjd alls                    Helt nöjd 

 

Vad skulle du vilja förbättra angående arbetsbelysningen på bilen? 

 

 

 

 

Övrigt 

Har du övriga synpunkter eller förslag på förbättringar gällande basbilarnas utformning? Skriv dina 

förslag här nedan! 
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Bilaga 2 – Enkätresultat 
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Bilaga 3 – Enkätkommentarer 

 


