
RSS-möte Bråviken 2018-02-27 
RSS = Regionala Samrådsgruppen Sjöräddning, SAR-omr. Bråviken 

Anteckningar från mötet. 

1. Syfte och mål 
- Skapa förutsättningar för operativa insatser 
- Inventering av resurser 
- Utbildning 

2. Organisationer som var med i RRS-mötet 
- Sjöfartsverket 
- Sjöräddningssällskapet Arkösund 
- Kustbevakning Oxelösund 
- Räddningstjänsten Östra Götaland Norrköping 
- SOS Alarm Norrköping 
- 4:e Sjöstridsflottiljen 
- Östergötlands Båtförbund 

3. Information från ledamöterna 
 Sjöfartsverket 

- Ny generaldirektör Katarina Norén 
- Behov att skaffa nya isbrytare 
- Sjöräddningsutbildning i Arkö 
- Planer att hyra ut Arkö konferensanläggning till privat företag 
- Avtal för räddningshelikoptrar är klart. 

 Sjöräddningssällskapet Arkösund 
- Ingen isgående båt tillgänglig. Svävare går ej när det blåser. 
- En ny 8-meters båt kommer till sommaren. Trosa får likadan. 
- Ett eget larmsystem införs i maj. 

 Kustbevakning Oxelösund 
- Omorganisation pågår inom Kustbevakningen. 
- Göteborg blir den enda ledningscentralen, ledningscentral i Stockholm stängs  

den 1 juni 2018. 
- Ett flygplan skickas till Medelhavet, två operativa enheter kvar i Sverige. 

 Räddningstjänsten Östra Götaland Norrköping 
- Östergötlands kustremsa har delats i tre delar. 
- Detta avgör vilken räddningstjänst kommer att larmas vid akuta händelser på öar. 

 SOS Alarm Norrköping 
- Decentralisering pågår. 
- Sörmlands ambulansdirigering sköts av egen SVLC (Sjukvårdens larmcentral) i Eskilstuna. 



 4:e Sjöstridsflottiljen 
- En ny bogserbåt i Muskö. 
- Har övningsplats för brand. 
- Enheterna har stor besättning och bra utrustning. 
- Övar mycket utanför Östergötlands kust. 
- Är utbildade i ammunitionsröjning. 
- Enheterna har inte AIS på, men Sjöbevakning vet var de finns. 

 Östergötlands Båtförbund 
- Erbjuder årligen till förbundets klubbar kostnadsfri utbildning i sjösäkerhet samt i 

brand och hjärt- och lungräddning. 

4. Intressanta sjöräddningsfall 
- Några mindre larm togs upp. 
- Sjöräddningsstatistik har inte kommit. 

5. Risk och resursbedömning i SAR-området 
- Läget är ej stabilt 
- Sjuktransport från ön är svårt, när delvis is och vatten. 

6. Övningsverksamhet 
- Den 2 juni 2018 genomförs större samverkansövning i Studsviksområdet tillsammans 

med SAR Bråviken och Landsort-Mälaren. 

7. Utbildningsverksamhet 
- Sjöfartsverket erbjuder utbildningar inom sjöräddning. 

8. Övriga frågor 
- Inga. 

9. Nästa möte 
Nästa RSS-möte 16.10.2018 kl 9:30 i Norrköping, SOS Alarm, Albrektsvägen 148. 

 

Vid pennan  
Seija Nyström 


