






Hallstavik 

1+5 

RIB 
Älmsta 

1+4 

RIB 

Blidö 

1+2 

RIB 

Rimbo 

1+5 

RIB 

Norrtälje 

1+1+5 



Larm och ledning 

• SSRC i Täby (SSBF, Norrtälje, Gotland, Uppsala och 
Enköping Håbo) 

• RCSL i Lindvreten (SBFF, Attunda, Norrtäljes 
automatlarm) 

 



Larmet till Erken 

Ca 22 km 

A: Vända hela brandstyrkan 
B: Vända delar av brandstyrkan 
C: Inte vända 



Larmet till Erken 

Ca 22 km 





Vad betyder ”livräddning via 
utskjutstege”? 

A: Rökdykning 
B: Hjälpa någon att utrymma via 
stege 





Media-klipp 



Frågor: 
• Varför tar man en släckbil till en drunkning? 
• Varför åkte inte yttre befälet släckbil?   
• Hur ofta blir det dubbla larm? 
• Varför väckte ni inte oss grannar? 
• Varför hade polisen skottsäkra västar? 
• Vart tar skummet vägen? 
• Varför varnade ingen för flagor från branden? 
• Är röken farlig? 
• Kan vi inte betala mer skatt? 
• Varför skulle vi vänta med studsmattan? 
• Varför revs murstockarna? 
• Är det bra med brandfilt? 
• Varför måste man läsa om stöd på webben? 
 

Boendeträffen 



Media på Boendeträff? 

Hur ser ni på att bjuda in media till informationsträffar med 

drabbade? 

• A: Positivt! 

• B: Tveksamt… 

• C: Aldrig! 

  

 





• Polisen 

• Uppsala Brandförsvar 
https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand%20-
%20i%20byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering%20av%20insats%20vid%20b
rand%20i%20behandlingshem%20Norrt%c3%a4lje%202013.pdf  

• Haverikommissionen  

 

 

Utredningar 

https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand - i byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering av insats vid brand i behandlingshem Norrt%c3%a4lje 2013.pdf
https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand - i byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering av insats vid brand i behandlingshem Norrt%c3%a4lje 2013.pdf
https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand - i byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering av insats vid brand i behandlingshem Norrt%c3%a4lje 2013.pdf
https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand - i byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering av insats vid brand i behandlingshem Norrt%c3%a4lje 2013.pdf
https://msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar/Brand - i byggnad/2013/Utv%c3%a4rdering av insats vid brand i behandlingshem Norrt%c3%a4lje 2013.pdf


Viktiga lärdomar 

• Öva FIP 

• Vikten av öppen kommunikation med boende/berörda 

• Vikten av tydligare samverkan SSRC – Norrtälje kommun 

• Ordning och reda på styrdokument 

• Nomenklatur och riskbedömning 

• Vänta inte för länge med avlösning av befäl 

 



Tack för oss! 
 

Fredrik Lager 
 

fredrik.lager@norrtalje.se 

 

0703-39 59 29 

 

Elisabeth Samuelsson 
 

elisabeth.samuelsson@uppsala.se 

 

0730-63 57 22 
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