
Myndighetsutövande  

i verkliga livet 
 

Vilket värde är det för medborgaren?  

Vilket ansvar vilar på räddningstjänsten?  

Vad krävs av Räddningstjänsten? 

Eva Ljungkvist 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 



En hel förmiddag ihop 
• Bordet runt 

– Erfarenheter 

(förebyggande/operativt) 

– Förväntningar 

• Förutsättningar för fm 

• Stor portion ödmjukhet,  

ingen censur 

• Vad är myndighetsutövande? 

• Gruppindelning 

 



Att läsa brandskyddsdok 
• Tiden?  

• Metoden? 

• Underlaget? 

• Arbetsuppgift (punktlista 

remissvar): 

– 10 min enskilt  

Läsa, analysera o reflektera 

– 20 min grupparbete 

jämföra, reflektera, ensas 

och skriva upp på tavlan 

– 20 min diskussion alla 

jämföra, fråga, reflektera 

 

Den perfekt sammansatta förrättaren? 

Vana 

Pragmatiker 

Teoretiker 

Nybörjare 

Ovana 

Bokstavstrogen 

Operativ 

Dyslektiker 

Förebyggare 

Erfaren 



Buhres Fisk, Kivik 
14 januari 2010 



1 timme senare 



13 timmar senare 

• Brandorsak och brandförlopp? 

• Höll brandsektioneringen? 

• Räddningstjänstens agerande – effekt? 

• Återkoppling 



Brandförlopp o insats 

Rökdykning och 

vattenbegjutning 

i större delen 

Skorsten välts 

RVR 

RVR 

RVR 

Restvärdesräddning 

RVR 

Brandgräns 

Brand- och rökspridning 

Håltagning 

Skum 

Dimspik 

Brandhärdar 

Fläkt 

Demolering m 250 kg ankare 

 

Gasolflaska 





Brandbildstolkning 

•4 st stora sopplatskärl intill vägg 

•Låst, övervakat och sektionerat 

•Två brandhärdar – bägge primära? 

•Anlagd brand? 

•Mjuk släckning! 

Staket 

Kamera 

Brandgräns 



Detaljer mellan gamla o restaurang 



Markplan 



Andra plan 



Varför? 

1. Hur lång tid innan 

branden bryter ut? 

2. Hur gammal var askan? 

3. Hur lång tid innan alla 

sopkärlen brinner? 

4. Hur lång tid innan alla tre 

brandcellerna är brutna? 

5. Hur hög flamhöjd? 

6. Filmerna finns på: 

brand.oceanus.se 



En liten sammanfattning… 

• Branden aktiverar övervakningskameran 02:27 

• Larm Buhres     03:01 

• Larm SOS      03:12 

• En primär brandhärd 

• Lutande mark – sekundär brandhärd 

1. Hur lång tid innan branden ”bryter ut”?   

2. Hur gammal var askan?      

3. Hur lång tid innan alla sopkärlen brinner (pölbrand)?   

4. Hur lång tid innan alla tre brandcellerna är brutna?   

5. Hur hög flamhöjd?       

13 tim 12 min 

Ca 2 dygn 

23 min 

29 min 

Ca 4 m 

Stämmer verkligheten med bilden i BSD? 



Återkoppling 
•Askhantering 

•Avfallslogistiken 

•Byggprocessen 



Effekt av åtgärder? 

Teknik Effekt? Reflektion 

Demolering Ja  

 

Säkrare skum 

Smidigare håltagning 

Djupare kunskap i 

husbyggnadskonstruktion 

Dimspik Nej 

Håltagning Delvis 

Lättskum Nej 

Tungskum Både ja/nej 

Tryckande fläkt Ja 

Vattendimma och offensiv 

rökdykarinsats 

Både ja/nej 



Arkitektur-Brandskydd-Släckteknik 



Same same but different 

• Arbetsuppgift: 

– 5 min enskilt  

Läsa, analysera o reflektera  

– 10 min grupparbete 

jämföra, reflektera, ensas och  

skriva upp på tavlan 

– 20 min diskussion alla 

jämföra, fråga, reflektera 

 



Räddningstjänstens 

myndighetsutövande i verkliga livet? 

Vilket värde är det för Medborgaren?  

Vilket ansvar vilar på Räddningstjänsten?  

Vad krävs av Räddningstjänsten 

 

 

Metod 

Tänk brett och vitt 

Ödmjukhet 
 

 Ritningstolkning 

 Verksamheten 

 Flödet 

 Brandgränser 

 Värsta brandscenariot 


