
Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

Datum: 2021-12-01 

Internkontroll 2021 

• Rutinen/instruktionen kopplat till efterbevakning av brand efterföljs (punkt 26.)

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att: 

• Lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning 

Varje år inträffar mer än 300 bränder i olika byggnader. En del av dessa händelser kräver bevakning 

med tanke på risk för ny brand och spridning i byggnaden eller till andra byggnader/mark. Detta 

utföras normalt av brandkåren eller fastighetens ägare eller innehavare. 

Det finns dock olika rutiner hur länge brandkåren skall vara kvar och själva utföra bevakning efter 

bränder i olika hustyper och för olika byggnadsdelar. Olika bedömningar kan därför behöva göras 

beroende på den rådande situationen. Dolda bränder är huvudbekymret. En ”balans” måste eftersträvas 

mellan primär skada och tillkommande skador för släckvatten och friläggande av byggnadsdelar (ex 

väggar och golv). Målet är minsta möjliga skada! 

10 bränder under ca 2 månader som inneburit efterbevakning har därför följts upp enligt bilaga 1. 

Resultat: 
Rutinen fungerar i stort. Det finns dock ett behov att samordna denna rutin med andra 

räddningstjänster inom Räddningsregion Bergslagen (RRB).  Frågan handläggs av enheten operativ 

planering. 

P-O Staberyd 

Brandchef 



 

 

Bilaga 1. 
 

 

 

 

Räddni

ngstjän

st

Brand i förskola - Bevakning av Pålsboda till morgon 

utan avslut: RRB kontaktar SL Byrtsa som får avsluta. IL 

vänder. Oklarheter om information till fastighetsägare

Oklart när och om 

en formell 

bevakning skedde.

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylldes 

inte gällande 

tydlighet gentemot 

egen organisation 

och 

fastighetsägare/försä

kringsbolag. 

Återantändning 

skedde drygt ett 

dygn efter avslut.

3800 Avslut 18:00 Bevakning till dagen efter, delning med 

försäkringsbolaget. Katrineholms tankbil kvar?

12 tim bevkning, 

deb, bevak.avslut 

dagtid.

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld. 

Bedömdes inte 

föreligga 

spridningsrisk efter 

12 tim.

3800 Brand i byggnad - Avslut 15:38, Bevakning fram till 7/3, 

09:00 Nora, Järnboås. Kontroll SL Nora

Ca 17 tim bevakn, 

ingen debitering, 

bev.avslut dagtid

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld. 

Bedömdes inte 

föreligga 

spridningsrisk efter 

17 tim.

1600 Avslut räddningsinsats 12:00 Bevakning av NB? Oklart om 

debitering

Behöll rtj istället för 

att formellt övergå i 

bevakning maa den 

höga 

spridningsrisken.

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld. 

Rondering 

genomfördes samt 

löpande kontakt 

med fastighetsägare 

som ombesörjt egen 

förmåga. Bistod med 

vattenbegjutning 

inför kommande 

natt.

5500 Bevakning NB debitering försäkringsbolag. Avslut 22.30, 

Stationär bevakn avslut av lokal SL kl 07.30, därefter 

rondering under dagen. 

Drygt 12 tim inkl 

rondering.

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld. 

Bedömdes inte 

föreligga 

spridningsrisk efter 

ca 12 tim.

1900 NB bevakar 2 tim, därefter rondering i gång i timmen 

fram till 10 nästkommande dag av  fastighetsägaren 

Bevakning ca 3 tim, 

därefter rondering 

av fastighetsägare 1 

gång i tim i 

ytterligare 12 tim.

Rutin minst 6 tim om 

inte fullständig lämpning 

genomförts, ej avslut 

natt.

Rutinen uppfylld. 

Fullständig lämpning 

genomfördes, ingen 

konstaterad 

konstruktionsbrand.

1000 Bevakning av NB. Ingen debitering Bevakning ca 24 tim Rutin 24 tim bevakning. Rutinen uppfylld



 

 

 

 

Statio

n

Anteckning Bevakningens 

längd

Vad säger rutinen Bedöms rutinen 

uppfylld

1600 Totalskada, Avslut räddningsinsats 11:00. Bevakning til  

08:00 dagen efter debitering f-bolag

21 tim bevakn, deb, 

bevakn.avslut 

dagtid

Rutin 24 tim bevakning. Visst avsteg dock 

välmotiverat.

1000 Räddningsinsats avslutad 15:15. Två man bevakning till 

morgonen efter. 

Ca 17 tim bevakn, 

deb, bev.avslut 

dagtid

Rutin minst 6 tim, ej 

avslut natt.

Rutinen uppfylld

5000 Övertänd villa, totalskada. Avslut ca 15.00. Bevakning 

deltid, värn. Fastighetsägaren fixar grävmaskin. Kontroll 

av RIB befäl morgonen efter. Eftersläckning med hjälp av 

grävare ca kl 10.00

Ca 17 tim bevakn, 

bev.avslut dagtid, 

överlämning 

bev.ansv 

fastighetsägare, 

lånar ut slang.

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld, 

dock kan tyckas att 

rtj avslutades något 

tidigt med tanke på 

spridningsrisk till 

mark. Personal 

kvarstannade dock 

så ingen påverkan 

kopplat till detta 

annat än det 

formella.

5000 Övertänd stuga. Ingen bevakning under natt. Avslut 

midnatt. Ingen spridningsrisk - totalskada

Ingen bevakning. 

Uppföljning sker 

dagen efter och 

man 

blötläggerbrandplat

sen med en tankbil

Helt nedbrunnen 

konstruktion finns ingen 

särskild rutin för dock 

kan 24 tim bevakning 

vara vägledande vid 

överhängande risk för 

återantändning, 

spridningsrisk till mark 

eller annan byggnad. 

Rutinen uppfylld. 

Bedömdes inte 

föreligga 

spridningsrisk.

8000 Bevakning av NB. Avslut dagen efter av SL stn 8000. 

Avslut 21.30, bevakning till 08.00

Ca 10,5 timmar 

bevakning, 

bev.avslut dagtid

Rutin 24 tim bevakning. Visst avsteg dock 

välmotiverat i och 

med fastighetens 

beskaffenhet.


