
RSS-möte Bråviken 2018-10-16 
RSS = Regionala Samrådsgruppen Sjöräddning, SAR-omr. Bråviken 

Anteckningar från mötet. 

1. Information om SOS Alarm 
- Mötet var hos SOS Alarm Norrköping 
- SOS Alarm Sverige AB, som ägs av staten, Sveriges kommuner och landsting, driver 

nödnummer 112 i Sverige. 
- 14 regionala SOS larmcentraler. 
- Ca 1000 anställda. 
- Ca 3 miljoner samtal/år, en tredjedel är icke akuta ärenden, 100 000 är busrigningar. 
- Tolkade samtal 7783 stycken med 69 språk under 2017. 
- Svarstid i Norrköping ca 12 sekunder, årets målvärde är 10,8 sekunder. 
- 113 13 är informationsnummer vid olyckor och kriser. 
- 114 14 är nummer till polisen vid icke akuta ärenden. 
- 112 ska användas bara vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. 

2. RSS-mötets syfte och mål 
- Skapa förutsättningar för operativa insatser 
- Inventering av resurser 
- Utbildning 

3. Organisationer som var med i RRS-mötet 
- Sjöfartsverket 
- Sjöräddningssällskapet Arkösund 
- Kustbevakning Oxelösund 
- Kustbevakning Västervik 
- Räddningstjänsten Östra Götaland 
- SOS Alarm Norrköping 
- Polisen region Öst 
- Ambulans, PreMedic Östergötland 
- Östergötlands Båtförbund 

4. Information från ledamöterna 
 Sjöfartsverket 

- Ny generaldirektör Katarina Norén ska se över verksamheten. 
- Krisberedskap ska förbättras. 
- Projektet SamSAR ska ta fram nya riktlinjer för att få bästa möjliga vård i en oländig miljö. 
- Sjöfartsverket ska utveckla sjöräddning, allt från båtar till handgriplig utrustning samt 

genomlysa insatstider samt beredskapstider. 
- Nödutgångar ska installeras i alla lotsbåtar. Detta som följd av olyckan i Finland. En finsk 

lotsbåt kapsejsade och två omkom.  
- Lotsstation Oxelösund: alla båtar är tillbaka, resursläget OK. 



- Nytt utlarmningsförfarande till lotsbåtar, tidigare via Lotsplanering, nu direkt till 
båtsmännen. 

 Sjöräddningssällskapet Arkösund 
- Antalet uppdrag har ökat i år. Till dagens datum ca 300 uppdrag genomförts. 
- En ny 8-meters båt har kommit och heter Rescue Ingrid af Slättö. Eventuellt planeras att 

installera en kraftig brandpump på båten. 
- En ny svävare kommer till vintern. 
- Linköpings Långfärdsskridskoklubb och Bråvallaskrinnarna ska sammanställa lämpliga 

sjösättningsplatser för räddningssvävare. 

 Kustbevakning Oxelösund 
- Ny generaldirektör Therese Mattson. 
- Nu är Göteborg den enda ledningscentralen. Har fungerat OK. 
- Svävare 595 är oftast placerad i Gryt, men kan flyttas med trailern. Länsstyrelsen håller på 

att inventera svävarresurser. 
- Det finns tre flygplan i Skavsta. Viss brist på piloter. 
- Flyget är i luften 6 h/dag. Uppdrag: miljö/olja, fiske, bränder. 

 Kustbevakning Västervik 
- Ny stationschef är Jonas Lagerström. 
- Personalläget och båtar är OK. Det finns tre besättningar. 
- Ett större oljeutsläpp utanför Flatvarp i somras tog en del resurser. 
- Genomför egen Basic-SAR utbildning på Arkö. 

 Räddningstjänsten Östra Götaland 
- Förmågebeskrivning under framtagning. 
- Linköping kommer att byta ut räddningsbåten till båten på trailer. Då kan man bistå på 

flera olika platser. 
- Kvillinge räddningsstation i Åby/Norrköping blir kvar. 

 SOS Alarm Norrköping 
- Många nya operatörer har anställts. 
- Börjar bli trångt i lokalerna. 
- SOS kan i dag via RAKEL-position se SAR-helikoptrar, ambulanser, brandbilar, 

Sjöräddningssällskapets enheter, brandflyg, Trafikverkets vägfärjor samt några få av 
Försvarets enheter. Men man kan inte se polisbilar och Kustbevakning. 

 Polisen region Öst 
- Polisregion Öst består av Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län. Huvudorten 

är Linköping. 
- Kontaktperson i Polisens räddningsråd är Jani Hakala, polis i Motala. 
- Målet är att skaffa polisbåt på trailern för sjöpolisverksamhet. 

 Ambulans, PreMedic Östergötland 
- Region Östergötland har två ambulansområden: 

Falck vid stationerna Linköping, Kisa, Åtvidaberg, Ödeshög och Motala, 
PreMedic vid stationerna Norrköping, Finspång, Söderköping, Valdemarsvik. 

- Använder Sjöräddningens båtar, ofta från Arkösund. 



 Östergötlands Båtförbund 
- Årets sjösäkerhetskurs blev inställd, men en ny kurs erbjuds till medlemsklubbar på 

våren 2019. 
- Kursen brand och hjärt- och lungräddning kan registreras i Intygsboken. 

5. Intressanta sjöräddningsfall 
- Inget speciellt togs upp.  
- Sjö- och flygräddningscentralen JRCC var inte närvarande på mötet. 

6. Risk och resursbedömning i SAR-området 
- Sjöfarten ökar i Bråviken. 
- Flera kajaker är ute till sjöss och syns dåligt. 
- Vattenskotrar kör ofta för fort. 
- Vintertid är det viktigt att veta var svävarna är placerade. 
- Det är viktigt att vara medveten om andra aktörers resurser, t ex vem har kraftig 

brandpump, vem kan grunda områden. 

7. Sjöräddningsstatistik (Bråviken) 
- Sjöräddningsklassade larm har fördubblats från förra året. En del kan vara 

felklassningar.  
- Tiden 1.1 – 16.10.2018: 

50 sjöräddningslarm i Östergötland 
38 sjöräddningslarm i Sörmland. 

- Månad Östergötland Sörmland 
maj 6 - 
juni 11 5 
juli 14 20 
augusti 5 5. 

- Två drunkna – simmat ut från strand 
- Fem drunkningstillbud. 
- Topp i sjöräddningsfall på våren och på hösten. 

8. Övningsverksamhet 
- Tidigare i år genomfördes större samverkansövning tillsammans med SAR Bråviken 

och Landsort-Mälaren. 15 enheter var med. Övningen var lyckad och vädret fint. 
- Nästa övning planeras till den 12.11.2019 kl 17 – 21. 
- Övningen ska ha polisiärt uppdrag med hot och våld ombord och på nattetid. 

T ex båtkollision, där tre ambulanser, dykare, flyg involveras. 
- Övningsgrupp planerar närmare övningen. 

9. Utbildningsverksamhet 
- Sjöfartsverket erbjuder utbildningar inom sjöräddning, t ex Basic-SAR och Advanced 

SAR. Information om kurser finns på Sjöfartsverkets hemsida. 
- Kustbevakningen vill ha någon med i Advanced SAR. 
- Västerviks två ambulanser vill gå Basic-SAR. 



10. Övriga frågor 
- Inga. 

11. Nästa möte 
Nästa RSS-möte 12.3.2019 kl 10:00 i Arkö. 

Höstens möte 19.11.2019 kl 10:00, plats meddelas senare. 

 

Vid pennan  
Seija Nyström 


