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Förord 

 

Mustikkamaan telakka Oy är ett båtserviceföretag i Helsingfors som inledde sin verksamhet 
1983. Varvets tjänster omfattar upptagning och sjösättning samt service och vinterförvaring av 
båtar. Varvet brann söndagen den 9 december 2007. Vid branden förstördes varvets hall på 600 
kvadratmeter med 18 större båtar inne för vinterförvaring. Utöver dessa brann 18 båtar som 
fanns uppställda utanför hallen delvis. Enligt myndigheterna uppgår det totala skadebeloppet 
åtminstone till ett antal miljoner. 

Branden började vid halv sjutiden på söndagskvällen. Fler än tio enheter från brandverket och 
avtalsbrandkårerna anlände till platsen för att släcka elden. Då hade byggnadens tak redan 
rasat in och det var omöjligt att bedöma var branden hade startat. På en knapp halvtimme 
totalförstördes varvshallen på cirka 600 kvadratmeter. Gasflaskorna som fanns i brandområdet 
exploderade i hettan, och de brinnande glasfiberbåtarna spred stickande, svart rök. På grund av 
de exploderande gasflaskorna kunde brandkåren endast sätta in åtgärder för att begränsa 
brandens spridning, och lyckades även hindra branden från att sprida sig till de närliggande 
bostadsbyggnaderna. 

När måndagsmorgonen grydde möttes man av en deprimerande syn. Alla båtarna i hallen hade 
smält till en svart massa, och bara ett par båtar hade kvar en del av fören. Även de båtar som 
förvarades utanför hallen hade skadats vid branden.  

Orsaken till branden är fortfarande okänd. 

 
 
I branden förstördes eller skadades över 30 båtar. Vanligtvis har båtarna under 
vinterförvaringen en brandförsäkring som ersätter förlusterna. För en båtägare innebär en 
brand dock att man måste avstå från en kär båt. Man sätter ofta ner otaliga arbetstimmar på en 
båt utöver de finansiella investeringarna. Alla båtar kan dessutom inte ersättas. Tur i oturen var 
att det inte förvarades en enda gammal och unik träbåt i varvshallen, för sådana kan ingen 
försäkring ersätta. 
 
Denna guide är skriven både för varvsinnehavare och för båtfolk som är kunder hos varven. 
Syftet är att i möjligaste mån lyfta fram säkerhetsproblem och att föreslå lösningar på dem med 
hjälp av konkreta exempel för att olyckor liknande den ovan nämnda i fortsättningen ska 
kunna undvikas. I guiden har vi också i förebyggande syfte presenterat följderna av olika typer 
av vårdslöshet. 
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A.A.A.A. VarvsfunktionerVarvsfunktionerVarvsfunktionerVarvsfunktioner    
    

Uppläggningen av fritidsbåtar är en växande bransch i Finland till följd av den ökande 
mängden småbåtar. Det saknas tydliga spelregler för branschen vilket har lett till några 
svåra olyckor. På grund av verksamhetens karaktär är skadorna vid en olyckshändelse 
vanligtvis stora. Olyckorna har gett lärdomar och i denna guide har vi samlat de bästa 
praktiska råden för att förebygga olyckor. 
 
Varvsfunktionerna är förenade med ett antal risker som kan delas in i följande 
huvudkategorier:  
• brandrisk 
• personrisk 
• risk för annan skada 
• risk för ofog/stöld 
 
Av dessa är det brandrisken som på varven utgör den absolut största riskgruppen till både 
sannolikhet och skadestorlek. Om det uppstår en brand är brandlasten i allmänhet stor, det 
är svårt att släcka elden och risken att den sprider sig är överhängande. Förstörelsen efter en 
brand kan vara total; till exempel alla båtar som förvaras i en hall kan förstöras. Varvets 
fortsatta verksamhet kan stå och väga i sådana situationer. För ägarna till de förstörda 
båtarna innebär en sådan olycka i allmänhet att minst en båtsäsong går förlorad. Samtidigt 
kan en båt vara en raritet som inte kan ersättas med någon som helst försäkring eller ens 
med stora pengar. Milt uttryckt kan man säga att den som orsakat en båtbrand där flera 
båtar förstörs inte ses med blida ögon av de andra båtägarna. Detta är något som 
erfarenheten har visat. En central faktor för att dela olycksrisken är att båten alltid har en 
gällande försäkring när den tas upp för vinterförvaring. 
Personriskerna hänger samman både med hur människor rör sig och vad de gör i 
varvsområdet samt med personalens arbetsförhållanden. Det går att påverka riskerna 
genom ordning och renhet i varvsområdet samt genom att hålla arbetarskyddet för 
personalen på en hög nivå.  
De övriga skadorna kan hänga samman till exempel med upptagningar, sjösättningar, flytt, 
båtställningar eller uppläggningssätt. Skador som uppkommer då gäller vanligtvis endast en 
eller högst några båtar åt gången.  
Det finns alltid en risk för ofog/stöld och det finns anledning att vara beredd på det. Denna 
guide tar inte upp denna risk.  
Ibland kan olycksorsaken vara naturförhållanden men oftast beror olyckorna på vad 
människor gjort eller låtit bli att göra. En brand kan till exempel uppstå i en båt som är i 
vinterförvar vid batteriladdning, uppvärmning eller på grund av fel i båtens elektriska 
system. I avsnittet med fokus på varvsfunktioner presenteras orsaker till olyckor i samband 
med vinterförvaring samt hur det går att förebygga olyckor genom att göra saker på ett 
annat sätt. En del av anvisningarna är riktade till varvsinnehavare och en del till båtägare 
vars båtar läggs upp på varv.  
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I.I.I.I.     Varvsinnehavarnas skyldigheterVarvsinnehavarnas skyldigheterVarvsinnehavarnas skyldigheterVarvsinnehavarnas skyldigheter    
 
Ur säkerhetssynpunkt är varvsinnehavarna skyldiga att eftersträva att förebygga 
uppkomsten av alla slags skador på varvet vare sig skadan gäller båtar som ska läggas upp, 
annan egendom eller personer. Metoder för att fullfölja denna skyldighet är till exempel att 
iaktta säkerhetsföreskrifterna samt noggrannhet i allt som görs och ordning och reda i 
varvsområdet. Om en skada inträffar är varvsinnehavaren skyldig att så effektivt som 
möjligt begränsa skadan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilden ovan tjänar som illustration över hur en olycka uppstår. Utanför bilden finns en 
händelse som närmar sig och som, när den når bildens mittpunkt, blir till en olycka. 
Ringarna är skyddsringar med uppgift att stoppa händelseförloppet så att olyckan inte äger 
rum. Om skyddsringarna inte lyckas med detta, inträffar olyckan. Genom att fästa 
uppmärksamhet vid säkerhetsfrågorna och genom att agera klokt och förebyggande kan 
man inverka på antalet skyddsringar och likaså deras förmåga att stoppa en utveckling som 
leder till en olycka.  
 
 
BrandriskBrandriskBrandriskBrandrisk    
    
SättSättSättSätt att förebygga bränder att förebygga bränder att förebygga bränder att förebygga bränder    
 
1.1.1.1.  Heta arbeten  Heta arbeten  Heta arbeten  Heta arbeten     
 
Heta arbeten är arbeten där det uppstår gnistor eller där man använder låga eller annan 
värme som orsakar brandfara. Heta arbeten är bland annat svetsarbeten, skärbränning, 
slipning av metall eller kapning med kapskiva samt användning av varmluftspistol. 
 
Ett båtvarv ska ha en skriftlig övervakningsplan för heta arbeten. Planen är en bindande 
föreskrift om säkerhetsåtgärder. Planen ska separat behandla arbeten som utförs vid 
underhåll av varvsbyggnaden och arbeten som utförs vid reparation och underhåll av 
båtarna.  
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Övervakningsplanen för heta arbeten ska innehålla information om 
• den som är ansvarig för säkerheten vid heta arbeten  
• tillfälliga och permanenta hetarbetsplatser 
• namnet på den som beviljar skriftligt tillstånd för heta arbeten 
• praxis vid beviljande av tillstånd för heta arbeten 
• säkerhetsåtgärder som ska vidtas inför heta arbeten 
• säkerhetsåtgärder som ska vidtas under heta arbeten 
• brandbevakning under arbetet och efterbevakning. 
 
På grund av den brandrisk som heta arbeten medför ska man alltid överväga alternativa 
arbetsmetoder för heta arbeten. Sådana är till exempel bearbetnings-, anslutnings- och 
kapningsmetoder som inte alstrar gnistor och där man inte använder öppen eld. 
 
En permanent hetarbetsplats är ett område eller en brandteknisk sektion som är reserverad 
för heta arbeten och som är planerad så att heta arbeten kan utföras på ett tryggt sätt. 
Arbetsplatsen måste uppfylla minst följande krav: 
 
• Arbetslokalens byggkonstruktioner måste antingen vara obrännbara eller, om de är 

brännbara, beklädda med obrännbart material. 
• I arbetslokalen får inte finnas brännbart material som inte har anknytning till arbetet. 
• I arbetslokalen är det inte tillåtet att hantera eller förvara brandfarliga vätskor och 

lokalen får inte stå i anslutning till en lokal där det kan finnas brandfarliga gaser. 
• I arbetslokalen ska finnas minst en handbrandsläckare av klass 43A 183B C och 

dessutom i omedelbar närhet till arbetslokalen inom hämtavstånd en annan 
motsvarande eller två handbrandsläckare av klass 27A 144B C.  

• På en permanent hetarbetsplats ska de krav som gäller för en tillfällig arbetsplats iakttas 
om föremålet för det heta arbetet väsentligen ökar brandrisken.  

 
Heta arbeten i båtar medför brandrisk. Såvitt möjligt lönar det sig att ta loss föremålet för 
hetarbetet och flytta det till en permanent hetarbetsplats. Om detta inte är möjligt ska man 
överväga att flytta båten till den permanenta hetarbetsplatsen. Detta ökar brandsäkerheten 
eftersom en eventuell antändning i samband med hetarbetet inte kan sprida sig från en 
hetarbetsplats till omgivningen lika snabbt som från en förvaringsplats för båtar. 
 
Med en tillfällig hetarbetsplats avses alla de hetarbetsplatser som inte uppfyller kraven på 
permanenta hetarbetsplatser. Typiska tillfälliga hetarbetsplatser på ett båtvarv är tillfälliga 
och sporadiska platser för reparation eller service på fastigheten samt av maskiner och 
apparater och dessutom båtarnas förvaringsplatser. 

 
Heta arbeten på en tillfällig hetarbetsplats förutsätter alltid ett skriftligt hetarbetstillstånd. 
Det beviljas av en namngiven person i planen för hetarbetsövervakning till den som utför 
det heta arbetet och till de personer som ansvarar för brandbevakningen. Den som beviljar 
tillståndet ska vara insatt i hetarbetssäkerhet.  
 
Den som utför hetarbete ska ha ett gällande hetarbetscertifikat som är ett intyg över en 
godkänd examen i säkerhet vid heta arbeten. 
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Vid tillfälliga heta arbeten ska alltid minst följande åtgärder vidtas i enlighet med 
hetarbetstillståndet: 

 
• Brännbart material ska avlägsnas från hetarbetsplatsen. 
• Springor och öppningar i konstruktionerna ska tätas.  
• Brännbart material och brännbara ytor ska täckas med obrännbart material. 
• Spridning av gnistor och stänk ska förhindras och likaså avledning av värme i 

omgivningen. 
• Brandfarliga vätskor och gaser ska flyttas bort från hetarbetsplatsen och man måste 

försäkra sig om att det inte finns brandfarliga ångor eller gaser på hetarbetsplatsen och 
att sådana inte kan bildas under tiden för det heta arbetet. 

• Hetarbetsplatsen måste ha primärsläckningsutrustning. På hetarbetsplatsen ska finnas 
minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183B C av vilka den ena kan ersättas 
med två handbrandsläckare av effektklass 27A 144B C eller med en snabbrandpost. 

• Brandbevakning måste ske under hela arbetet. 
• Efterbevakning efter avslutat arbete ska utföras under minst en timme.  

 
De ovannämnda säkerhetsaspekterna ska utan eftergift iakttas även då det heta arbetet 
utförs på en båt, även om båten har flyttats till en permanent hetarbetsplats. 

 
Värmeavledning vid heta arbeten har orsakat otaliga brandskador. Värme kan transporteras 
långa sträckor och orsaka en antändning överraskande långt från hetarbetsplatsen. 
Användningen av vinkelslipmaskiner har också orsakat brandskador; en vinkelslipmaskin 
ger vid slipning eller kapning upphov till en kraftig gnistspruta varvid de heta gnistorna kan 
sprida sig så långt som 10 meter bort. Vid byte av arbetsställning kan det hända att 
gnistsprutan riktas till exempel uppåt, varvid en antändning kan ske i taket. 
 
 
De arbetsverktyg och skyddsanordningar för arbetsverktyg som används för hetarbeten 
liksom användningen av dem måste följa gällande standard. 
 
Krav: 
 
Vid heta arbeten måste det på varvet alltid finnas en person som innehar ett 
hetarbetscertifikat. Den som är ansvarig för hetarbetssäkerheten utarbetar och uppdaterar 
övervakningsplanen för heta arbeten.  
 

 
Följd: 
 
Om anvisningarna för heta arbeten inte har iakttagits och man konstaterar att det har 
uppstått en brand på grund av hetarbete kan försäkringsbolagens ersättningsskyldighet 
minska påtagligt eller upphöra helt.  
 
Ytterligare upplysningar: 
 
 
Försäkringsbolagens anvisningar om skydd av egendom  
Arrangörer av hetarbetskurser och tidpunkter: www.tuakk.fi, www.pakk.fi 
Säkerhetsföreskrifter & formulär för heta arbeten: www.vahingontorjunta.fi 
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2.2.2.2. Elutrustning/elinstallationerElutrustning/elinstallationerElutrustning/elinstallationerElutrustning/elinstallationer    
 
Byggnader och bryggor på ett småbåtsvarv hör enligt elsäkerhetsbestämmelserna till sådana 
fastigheter (affärs- och industribyggnader) där det krävs periodisk besiktning av elinstallationer om 
huvudsäkringen är minst 35A. Syftet med dessa besiktningar är att säkerställa att elutrustningen är i 
gott skick och säker att använda. Genom besiktningen förebyggs riskerna för elskador, till exempel 
elbränder. Samtidigt eftersträvar man att undvika avbrott till följd av störningar i elutrustningen. 
Även med tanke på utrustningsinnehavarens försäkringsskydd och skadeståndsansvar är det viktigt 
att se till att de periodiska besiktningarna genomförs. 
 
Rekommendation: 
Funktionen hos jordfelsbrytarna i hamnen ska kontrolleras minst två gånger om året. 
 
Krav: 
Elinstallationerna på varvet ska besiktigas (periodisk besiktning) med 15 års intervaller om 
huvudsäkringen är minst 35A. 
 
Följd: 
Om den periodiska besiktningen inte har utförts och man konstaterar en skada (t.ex. en eldsvåda) 
som beror på ett fel i elutrustningen kan försäkringsbolagets ersättningsskyldighet minska avsevärt 
eller helt upphöra. 
 
Ytterligare information: 
www.tukes.fi, www.rakli.fi 
 
 
3.3.3.3. Förvaring av Förvaring av Förvaring av Förvaring av brännbarabrännbarabrännbarabrännbara/brandfarliga material på varvet/brandfarliga material på varvet/brandfarliga material på varvet/brandfarliga material på varvet    
Vid förvaring av brännbara eller brandfarliga material på varvet ska skyddsavstånden iakttas. 
Skyddsavståndet är det fria horisontella avståndet mellan byggnadens yttersta konstruktioner och 
avfallskärlen eller de brännbara materialen. 
 
Krav: 
Skyddsavstånden för avfallsbehållare och takförsedda avfallsplatser är följande: 
• enstaka avfallskärl, max. 600 liter: 4 meter 
• enstaka avfallskärl, över 600 liter: 6 meter 
• grupp av avfallskärl oberoende av volym: 6 meter 
• avfallscontainer i metall, med lock: 4 meter 
• takförsedd avfallsplats: 8 meter 

 
Skyddsavstånd för brännbara material 
• brännbart förpackningsmaterial på rullpallar, nätpallar eller motsvarande: 6 meter 
• öppet flak med brännbart material: 8 meter 
• travar av lastpallar: 8 meter 
• brännbara byggmaterial och motsvarande: materialtravens bredd + 2,5 meter 
 

Följd: 
Om bestämmelserna inte har följts och man konstaterar att denna försummelse har lett till en skada 
(t.ex. en eldsvåda) kan försäkringsbolagets ersättningsskyldighet minska avsevärt eller helt upphöra. 
 
Ytterligare information: 
Försäkringsbolagens anvisningar om skydd av egendom 
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4.4.4.4. Brandfarliga vätskorBrandfarliga vätskorBrandfarliga vätskorBrandfarliga vätskor    
Småtbåtsvarv ska ha utrymmen för trygg förvaring av brandfarliga vätskor. Utrymmet ska vara 
brandsektionerat från andra utrymmen och avsett enbart för förvaring av brandfarliga vätskor. 
Ventilationen i utrymmet ska vara tillräcklig och elapparaterna ska vara anpassade för utrymmet i 
fråga. Här kan installeras hyllor där man även reserverar utrymme för båtägarnas brandfarliga 
vätskor.  
 
Säkerhetsdatabladen innehåller information om egenskaperna hos brandfarliga vätskor och även 
hos andra kemikalier. Det är bra om säkerhetsdatabladen för de vanligaste kemikalier som används i 
båtbranschen finns tillgängliga på varvet. Då har man till exempel snabbt tillgång till nödvändig 
information för att avvärja fara.  
 
Förvaring av brandfarliga vätskor på varvet kan förutsätta en anmälan till räddningsmyndigheten. 
Skyldigheten att göra detta beror mängden kemikalier som förvaras och används på varvet. 
Vanligtvis är kemikaliemängderna på ett varv små, men bränslet i båtarnas tankar kan avsevärt öka 
mängden av brandfarliga vätskor. I anmälan ges uppgifter om och redogörelser för den planerade 
verksamheten och säkerhetsarrangemangen. Det är bäst att höra sig för hos räddningsmyndigheten 
om anmälningsskyldigheten, när man först har tagit reda på vilka mängder brandfarliga vätskor och 
kemikalier det finns på varvet som mest.  

 
Läckage av brandfarliga vätskor ska täppas till omedelbart. På varvet ska finnas tillgång till 
absorptionsmedel för uppsugning av den vätska som läckt ut. Utrymmena ska ventileras och det 
använda absorptionsmedlet ska förstöras enligt tillverkarens anvisningar. 
 
Krav: 
Varvet ska ha ett separat brandsektionerat utrymme för brandfarliga vätskor. Man ska höra sig för 
hos räddningsverket om förvaringen av brandfarligt material kräver en anmälan till dem. 
 
Rekommendation: 
Säkerhetsdatabladen för de vanligaste kemikalier som används på varvet ska finnas synligt 
anslagna/lätt tillgängliga.  
 
Följd: 
Om bestämmelserna inte har följts och man konstaterar att denna försummelse har lett till en skada 
(t.ex. en eldsvåda) kan försäkringsbolagets ersättningsskyldighet minska avsevärt eller helt upphöra. 
 
Ytterligare information: 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/palavan_nesteen_kasittely.PDF 
www.pelastustoimi.fi 
 
 
5.5.5.5. GasflaskGasflaskGasflaskGasflaskorororor    
Gasflaskor som förvaras i båtarna försvårar avsevärt släckningsinsatserna till exempel i 
uppläggningsområdet. I praktiken betyder detta att även om det är en enda båt i området som fattar 
eld och man vet att det finns gasflaskor i en del båtar, försvåras släckningsarbetet avsevärt på grund 
av explosionsrisken. Därför bör det ordnas möjlighet för dem som vinterförvarar sin båt på varvet att 
förvara sina gasflaskor på anvisade förvaringsställen under uppläggningsperioden. På samma sätt 
ska man se till att gasflaskorna avlägsnas ur båtarna när de lyfts. 
 
Krav: 
• Gasflaskorna avlägsnas från alla båtar som läggs upp på varvet vid båtlyftet. 
• Det är möjligt att förvara gasflaskor i varvsområdet på anvisad plats på följande villkor 

o anmälan till räddningsverket om mängden överskrider 200 kg. 
 
Upplag med högst 1 000 kg får placeras vid yttervägg till en byggnad. Ytterväggen ska vara av 
obrännbart material (E160). Flaskorna får inte placeras närmare än 1 meter från utrymningsvägarnas 
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öppningar eller fönster. Flaskor placerade vid en vägg ska förvaras antingen i ett låsbart flaskskåp 
som monteras på väggen eller så ska flaskventilerna skyddas med låsbara metallhuvar. 
Gasflaskor som förvaras utomhus ska skyddas med ett tak mot vädrets påfrestningar. 
Takbeläggningen ska vara av obrännbart material liksom även eventuella väggkonstruktioner med 
undantag av stommen. 
I utomhusupplaget ska finnas tillräckligt med primärsläckningsutrustning. 
 
Följd: 
Gasflaskor som förvaras i båten under vinterförvaringen försvårar avsevärt släckningsarbetet vid en 
eventuell brand. 
 
Ytterligare information: 
Flytgasförordningen 711/1993 
 
    
6.6.6.6. Reparation av armerad plastReparation av armerad plastReparation av armerad plastReparation av armerad plast    
Arbeten med armerad plast och de material som därvid används utgör en riskfaktor för 
brandsäkerheten. Antändningen orsakas vanligtvis av mänskliga fel i hanteringen av råvaror 
och/eller hjälpmedel som används i produktionen. Centrala säkerhetsfaktorer vid arbeten med 
armerad plast är: 
 
6.1)  Kunskaper om råmaterialet och yrkesfärdigheter 
• råmaterialens reaktivitet (antändbarhet & brinnhastighet) ska beaktas  
• rätta arbetsmetoder är en del av brandsäkerheten 
• beredskap och kunnande inför eventuella risksituationer 
• alla de råmaterial som används är säkra i användning om de organiseras och hanteras korrekt 
 
6.2)  Renhet och ordning 
• olika funktioner ska hållas åtskilda: råmaterialslager – produktionslokaler (– produktlager – 

formförråd) 
• en eventuell antändning begränsas till brandhärden när det inte finns annat lättantändligt 

material i närheten 
• bidrar för sin del till att primärsläckningen lyckas 
 
6.3)  Avfallshanteringens betydelse 
• separata avfallskärl för olika ämnen (harts, lösningsmedel, härdare och acceleratorer) 
• viktigt att se till att de olika ämnena inte kommer i kontakt med varandra ens när de förstörs 
• möjligheten till urladdning av statisk elektricitet ska beaktas även vid hanteringen av avfall 

 
Krav: 
Mer omfattande reparationer på armerad plast ska göras i utrymmen godkända för detta ändamål.  
 
Ytterligare information: 
www.compofind.fi/fi/content/tutkimukset/lm-teollisuuden_paloturv_raportti_20-12-
2007_.pdf?C:D=1417824 

 
 
PrimärsläckPrimärsläckPrimärsläckPrimärsläckningsutrustningningsutrustningningsutrustningningsutrustning    
Alla bränder är små när de startar och lätta att släcka förutsatt att man har rätta redskap och kan 
agera på rätt sätt. Om primärsläckningsinsatserna fördröjs på grund av att det är långt till en 
handbrandsläckare eller att man inte kan använda den, kan branden på några tiotals sekunder 
utvecklas till en okontrollerad storbrand. 
 
På båtvarv måste det finnas primärsläckningsutrustning och personalen ska kunna använda den. 
Primärsläckningsutrustning är: 
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• Brandfilt 
• Handbrandsläckare 
• Mobil brandpump 
• Snabbrandpost 

 
Ytterligare information: mer information om primärsläckningsutrustning finns i BILAGA 1. 
 
 
PersonriskerPersonriskerPersonriskerPersonrisker    
Arbetarskyddslagen kräver att personlig skyddsutrustning används vid arbeten på varv. Underlåtelse 
att använda sådan kan befria försäkringsbolaget från ersättningsansvar. I praktiken är den viktigaste 
aspekten att värna om hälsan och arbetsförmågan samt att trygga företagsverksamhetens 
kontinuitet. När man rör sig till sjöss ska man fästa särskild vikt vid användningen av flytväst. Vid 
tiden för sjösättningen och upptagningen är vattentemperaturen låg och om man faller i vattnet är 
det inte säkert att det finns andra på plats som kan hjälpa, åtminstone inte fort nog. 
 
Om en arbetsolycka inträffar är varvspersonalen i hög grad beroende av sina egna 
förstahjälpeninsatser. Det är viktigt att de har skaffat sig grundläggande färdigheter i första hjälpen 
på första hjälpen-kurser. Första hjälpen-utrustningen ska vara ändamålsenlig och finnas lätt 
tillgänglig. Typiska skador där man genom rätt och självständigt agerande avsevärt kan begränsa 
skadan är brandskador och skador som kräver ögonsköljning. 
 
 
Risk för annan skadaRisk för annan skadaRisk för annan skadaRisk för annan skada    
 
BåtställningarBåtställningarBåtställningarBåtställningar    
Båtarna ska läggas upp på ändamålsenliga och tillräckligt stadiga båtställningar med beaktande av 
båtens storlek och typ. Det är varvsinnehavarens skyldighet att försäkra sig om att den båtställning 
som används är lämpad för vinterförvaring av båten i fråga. 
 
Vinterförvaring av motorbåtVinterförvaring av motorbåtVinterförvaring av motorbåtVinterförvaring av motorbåt        
När motorbåtar läggs upp är det viktigt med tillräckligt jämnt stöd under aktern, där den största 
vikten hamnar till följd av motorns tyngdpunkt. Akterbocken ska dessutom förhindra att båten 
kantrar, varför stödpunkterna ska placeras så brett som möjligt. Hela skrovet ska stöttas underifrån 
så att båten står tillräckligt stabilt. Beroende på båtens storlek ska 2–3 punktstöttor placeras med 
jämna mellanrum från aktern till fören. 
 
Vinterförvaring av segelbåtVinterförvaring av segelbåtVinterförvaring av segelbåtVinterförvaring av segelbåt    
Segelbåtar läggs upp på en båtställning som är godkänd av båttillverkaren eller på en ställning som 
är professionellt tillverkad för den aktuella båttypen och storleksklassen. Båtställningar för båtar 
med fenköl ska alltid vara av stål. Ett transportunderrede får aldrig användas som båtställning. 
Det viktigaste när man lägger upp en segelbåt är att det mesta av båtens vikt vilar på kölen. Båten 
ska placeras fullständigt lodrätt i förhållande till sin höjdaxel och i förhållande till sin längdaxel så att 
eventuellt regn- och smältvatten som samlas i sittbrunnen under vintern rinner ut genom 
länshålen. Beroende på skrovets konstruktion ska belastningen på kölen vara minst 80 procent av 
båtens totala vikt som riktas mot underlaget via ställningen. Ställningen vilar på underlaget från 
kölens punktbelastning via vilken båten stöds upp med minst fyra stöttor. För att minimera båtens 
rörelser under vintern ska stöttorna kunna spännas åt steglöst. Under vinterns lopp ska man 
kontrollera att stöttorna är åtspända och inte har släppt efter av de skrovvibrationer som vinden ger 
upphov till.  
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Vinterförvaring av segelbåt med masten påVinterförvaring av segelbåt med masten påVinterförvaring av segelbåt med masten påVinterförvaring av segelbåt med masten på    
Om man beslutar att vinterförvara en segelbåt med masten på, ställs alldeles särskilda krav på 
båtställningen. I detta fall utsätts skrovet och riggen för särskilt stora påfrestningar. Kölen är statisk 
och därigenom även hela skrovet och båten följer således inte vindens påverkan på samma sätt som 
den gör i sitt rätta element i vattnet. Om man alltså beslutar att förvara båten med masten på ska 
stöttorna ha en sådan dimension och justermån att de kan placeras på sådana punkter på skrovet 
att vindens belastning minimeras. 
Utöver det som nämns ovan talar även följande orsaker för att en segelbåt ska förvaras avriggad: 
• med en mast som går genom däcket samlas det via mastrännan vatten på båtens botten som kan 
leda till skador på skrovet när vattnet fryser 
• man kommer inte åt att se eventuella belastningsskador på mastkonstruktionen om båten 
vinterförvaras med riggen på  
• båtbesiktningsmannen ska ha möjlighet att kontrollera riggens skick; inte heller det är möjligt 
med masten på 
• försäkringsbolagens allmänna åsikt är att det inte är normal vinterförvaring att lägga upp en 
segelbåt med riggen på 
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II.II.II.II. Skyldigheter som tillkommer ägare till båtar i vinterförvaringSkyldigheter som tillkommer ägare till båtar i vinterförvaringSkyldigheter som tillkommer ägare till båtar i vinterförvaringSkyldigheter som tillkommer ägare till båtar i vinterförvaring    
 
BrandriskBrandriskBrandriskBrandrisk    
 
Sätt att förebygga bränderSätt att förebygga bränderSätt att förebygga bränderSätt att förebygga bränder    

 
1.1.1.1. Heta arbetenHeta arbetenHeta arbetenHeta arbeten    
 
Heta arbeten är arbetsmetoder där det uppstår gnistor eller där man använder låga eller annan 
värme som orsakar brandrisk. Heta arbeten är bland annat svetsarbeten, skärbränning, slipning av 
metall eller kapning med kapskiva samt användning av varmluftspistol. Man upplever ofta att heta 
arbeten är förknippade med gnistor och stänk, men det är viktigt att komma ihåg att även 
användningen av varmluftspistol hör till heta arbeten. Luften från en varmluftspistol är het och kan 
antända de flesta material om luftflödet riktas mot materialets yta under en längre stund.  
Ett giltigt hetarbetscertifikat är ett bevis på att en person har avlagt en kurs i säkerhet för heta 
arbeten. Heta arbeten förutsätter alltid att ett flertal säkerhetsåtgärder vidtas innan arbetet inleds, 
medan det pågår och efter att det har avslutats. 
 
Krav: 
På varv får heta arbeten utföras endast av personer med hetarbetscertifikat. Dessutom krävs ett 
skriftligt tillstånd av en ansvarig person på båtvarvet. 
 
Följd: 
Förlust av vinterförvaringsplats (varvsspecifik) 
 
Ytterligare information: 
www.pelastustoimi.fi 
www.spek.fi 
 
 
2.2.2.2. ElutrustningElutrustningElutrustningElutrustning    
 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. JordfelsbrytareJordfelsbrytareJordfelsbrytareJordfelsbrytare    
En jordfelsbrytare (se BILAGA 2) är ett tilläggskydd som används för att komplettera det skydd en 
säkring ger. Jordfelsbrytaren skyddar en person som av misstag vidrör strömförande delar, till 
exempel till följd av fel i en elapparat eller skarvkabel. Skyddet övervakar isoleringsfel och bryter 
skadliga läckströmmar och spänningar. Jordfelsbrytaren utgör även ett extra skydd mot en eventuell 
elbrand. Man kan köpa brytare för vanliga eluttag i en järnaffär. Vem som helst kan sätta dessa 
brytare på plats.  
 
Krav: 
Endast elapparater/landströmssystem med jordfelsbrytare får kopplas till hamnens/varvets elnät. 
Vid behov ska jordfelsbrytare användas som tilläggsutrustning. 
 
Följd: 
Elapparater utan jordfelsbrytare kopplas från genom varvsinnehavarens försorg. 
 
Ytterligare information: www.sahkoturva.info 
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2.2. Laddning av batterier under vinterförvaringen2.2. Laddning av batterier under vinterförvaringen2.2. Laddning av batterier under vinterförvaringen2.2. Laddning av batterier under vinterförvaringen    
Båtbatterier borde med tanke på funktion och livslängd laddas 1–2 gånger under vinterförvaringen. 
Båtbatterierna och laddarna är dock förenade med risk för brand, explosion och personskada. Ett 
vanligt vätskebatteri avger under laddningen vätgas som kan antändas av en gnista. Det finns också 
risker då batterier laddas med en lös laddare. 
 
Krav: 
• Batterikablarna ska vara frånkopplade från båtens elsystem under vinterförvaringen. 
• Varvspersonalen sköter laddningen eller så ska man meddela personalen om laddningen. 
• På en särskild laddningsdag är alla laddare tillåtna under övervakning av varvspersonalen. 

(varvsspecifik) 
• Vätgasbildning vid laddning: man måste sörja för ventilationen under laddningen eller använda 

ett gelbatteri som inte alstrar gas. 
 
Rekommendation: 
• Laddare med s.k. Switch Mode-teknik rekommenderas (se BILAGA 2) 

 
Följd: 
Laddare som har kopplats till utan varvsägarens tillstånd eller laddare som inte är godkända av 
varvet kopplas från genom varvsinnehavarens försorg. 

 
Ytterligare information: 
www.ctek.com, www.mastervolt.fi, www.waeco.fi, www.victronenergy.com, www.quickusa.com 
 

 
2.3. Värmare2.3. Värmare2.3. Värmare2.3. Värmare    
Under vinterförvaringen vill man ibland ha värme i båten av olika anledningar. Om man använder 
lösa värmare finns det alltid risk för brand. En rekommendation är att man istället för uppvärmning 
tar bort allt material som suger i sig fukt från båten under vinterförvaringen. Då minskar behovet att 
värma upp båten. 
 
Krav: 
• Man ska alltid avtala med varvsinnehavaren om uppvärmning av båten under vinterförvaringen. 
• Värmare som alstrar brandgas får inte användas under uppläggning med undantag för 

testanvändning. 
• Endast oljeelement är tillåtna som lösa värmare. 

 
Följd: 
Värmare som har kopplats till utan varvsägarens tillstånd eller värmare som inte är godkända av 
varvet kopplas från genom varvsinnehavarens försorg. 
 

 
2.4. Anvä2.4. Anvä2.4. Anvä2.4. Användning av elndning av elndning av elndning av el----/skarvkablar i båten/på varvet/skarvkablar i båten/på varvet/skarvkablar i båten/på varvet/skarvkablar i båten/på varvet    
Utomhus är man ofta tvungen att använda skarvkablar. Där måste man vanligtvis ha 
stänkvattenskyddade skarvkablar där uttaget och stickproppen har koden IP 34 eller symbolen . 
Tvärsnittet på en skarvkabel som används utomhus ska vara minst 3x1,5mm2 då sladdens längd inte 
överskrider 25 m. En skarvkabel är alltid en tillfällig lösning. 

 
Rekommendation: 
• Utomhus ska monterade stänkvattenskyddade skyddsjordade uttag och skarvkablar användas. 

Om en fast installation inte har jordfelsbrytare är det bra att använda en flyttbar jordfelsbrytare. 
• Använd helst en enda tillräckligt lång skarvkabel. 
• Om du måste dra en kabel över till exempel en väg, skydda den med till exempel en ränna av 

bräder. Kabeln skadas om en bil kör över den. 
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• Skarvkablar på vindor måste vara utrullade när de används. Skarvkablar som är upprullade på 
vindor värms upp kraftigt vid användning av apparater med hög effekt, eftersom kabeln inte har 
möjlighet att svalna.  

• Förvara skarvkabeln i ett torrt förråd när den inte används. 
• Skarvkablarnas uttag ska skyddas mot regn och konstbevattning med plast eller annat lämpligt 

regnskydd. Se till att kabeln och i synnerhet eluttaget inte hamnar i en vattenpöl. 
 

Följd: 
Skarvkablar som inte har godkänts av varvet kopplas från och förs bort genom varvsinnehavarens 
försorg. 
 
Ytterligare information: 
www.tukes.fi 

 
 
2.5. Halogenlampor2.5. Halogenlampor2.5. Halogenlampor2.5. Halogenlampor    
Arbetet i en båt kräver bra belysning och det löser man ofta med halogenlampor. Halogenlampor 
blir heta när de används och kan antända närbelägna material. 
 
Rekommendation: 
Använd i stället för halogenlampor lysrörslampor eller lysdiodlampor. 
 
Krav: 
Vid användning av halogenlampor följ monterings- och bruksanvisningarna för lampan i fråga. Kom 
ihåg skyddsavstånden till brännbart material.  

 
 

3.3.3.3. Uppgörande av öppen eld/rökningUppgörande av öppen eld/rökningUppgörande av öppen eld/rökningUppgörande av öppen eld/rökning    
Öppen eld är eld som kan sprida sig till omgivningen. Vad som uppfattas som öppen eld beror på 
omgivningen. Båtar är ofta byggda av lättantändliga material och man ska därför undvika att göra 
upp eld i varvsområdet. 
 
Krav: 
• Det är förbjudet att göra upp öppen eld i varvsområdet. 
• Det är förbjudet att röka i båtarna och inomhus i varvsområdet. 
• Grillar får användas endast på särskilt anvisade platser. 

 
Ytterligare information: 
www.pelastustoimi.fi 
 
 
4.4.4.4. Brandfarliga väBrandfarliga väBrandfarliga väBrandfarliga vätskor/gasertskor/gasertskor/gasertskor/gaser 
Hanteringen av brandfarliga vätskor är alltid förenad med risker även när kemikaliemängderna är 
små. Brandfarliga vätskor antänds lätt och de brinner med kraftig låga. Om ett kärl med brandfarlig 
vätska faller omkull eller skadas kan det snabbt uppstå en omfattande brand. Hanteringen av 
brandfarliga vätskor inne i en båt kan ge förångning som antänds av öppen eld, gnistor, heta ytor, 
friktion eller gnistor orsakade av elapparater eller statisk el, dvs. urladdning. Ånga antänds av 
överraskande små mängder energi och den antänds och brinner ofta explosionsartat. 

 
Vid användning av brandfarliga vätskor är det viktigt att se till att ventilationen är tillräcklig. I ett 
utrymme där man har använt brandfarliga vätskor till exempel för rengöring av ytor får vanliga 
elapparater inte användas förrän utrymmet är helt fritt från ångan från den brandfarliga vätskan. 
Brandfarliga vätskeångor kan antändas även av en urladdning av statisk elektricitet i kläder. Inför 
arbetet bör man klä sig i kläder som inte alstrar statisk elektricitet. 
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Ämnen med risk för självantändning  
Vid hanteringen av brandfarliga vätskor ska man även beakta risken för självantändning. Använda 
rengöringsdukar och trasor kan utgöra en antändningsrisk om de inte tas om hand och förstörs på 
rätt sätt. De får inte lämnas ombord utan ska kastas i ett avfallskärl på varvet som är avsett för avfall 
med självantändningsrisk. Risken kan minskas även genom att man för utstrykning av kemikalier 
med risk för självantändning använder dukar och trasor av sådant material som drar i sig så lite som 
möjligt av dessa ämnen. Man ska inte heller använda porösa material för uppsugning av överflödig 
vätska utan ska i stället låta vätskan rinna ner alternativt skrapa ner den med en skrapa i ett 
förvaringskärl.  
 
Rekommendation: 
Brandfarliga vätskor (t.ex. en lös bränsledunk) avlägsnas från båten inför vinterförvaringen och 
förvaras antingen på anvisad plats på varvet eller hemma om det är fråga om små mängder.  
 
Krav: 
Vid hantering av brandfarliga vätskor måste säkerhetsanvisningarna på förpackningen följas.  
 
Ytterligare information: 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/palavan_nesteen_kasittely.PDF 
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Faktorer som försvårar släckningFaktorer som försvårar släckningFaktorer som försvårar släckningFaktorer som försvårar släckning    
 
GasflaskGasflaskGasflaskGasflaskorororor    
 
Gasflaskor som förvaras i båten försvårar avsevärt släckningsinsatserna till exempel i 
uppläggningshallen. Även en liten mängd gasol orsakar stor skada när den exploderar. Ett exempel 
på detta är gasflaskor på ett par deciliter som används i friluftskök. Dessa exploderar med en kraft 
som krossar samtliga fönster i en enrumslägenhet. Utöver skadorna av tryckvågen tillkommer de 
skador som splittret från den exploderade gasflaskan orsakar. I praktiken betyder detta att även om 
det är en enda båt i hallen som fattar eld och man vet att det finns gasflaskor i en del båtar, måste 
släckningsenheten på grund av explosionsrisken noga överväga om den kan gå in för att släcka 
branden. Därför uppmanas båtägarna att förvara gasflaskorna på ett anvisat förvaringsställe på 
varvet under båtens vinterförvaring. 
 
Krav: 
• Gasflaskorna avlägsnas från båten under vinterförvaringen. 
• Möjlighet att förvara flaskorna på varvet på anvisad plats. 
 
Följd: 
Gasflaskor som förvaras i båten under vinterförvaringen försvårar släckningsarbetet vid en eventuell 
brand. 
 
Ytterligare information: Flytgasförordningen 711/1993 
 
 
Risk för annan skadaRisk för annan skadaRisk för annan skadaRisk för annan skada    
BåtställningarBåtställningarBåtställningarBåtställningar    
När båtar läggs upp för vinterförvaring är det mycket viktigt att båten står stadigt i ställningen under 
hela uppläggningsperioden oberoende av väderförhållandena. Båtägaren ska se till att en tillräckligt 
stadig och ändamålsenlig båtställning anskaffas. Rekommendationen är att båten läggs upp på en 
båtställning som är godkänd av båttillverkaren eller på en ställning som är professionellt tillverkad 
för den aktuella båttypen och storleksklassen. Ett transportunderrede är ingen båtställning.  
Platsen där man ställer upp båten ska vara plan och inte ge efter. 
 
Rekommendation: 
Båtägarna ska avtala med varvsinnehavaren om var båten läggs upp. Denne ska även godkänna den 
båtställning som används för uppläggningen.  
 

 
Följd: 
Varvsinnehavaren har rätt att kräva att båtägaren skaffar en ändamålsenlig båtställning om han 
bedömer att den ställning båtägaren har inte är lämplig för båten i fråga.     
    
    
Vinterförvaring Vinterförvaring Vinterförvaring Vinterförvaring av segelbåt med masten påav segelbåt med masten påav segelbåt med masten påav segelbåt med masten på    
Den allmänna åsikten är att det inte är normal vinterförvaring att lägga upp en segelbåt med riggen 
på. Det kan bli svårt eller till och med omöjligt att förutse hur en riggad båt beter sig under 
vinterförvaringen på varvet. Mastens profil överför vindlasten till båtställningen med oanat stor 
kraft. Vanliga båtställningar har inte konstruerats för en sådan belastning.  
 

Rekommendation: Det rekommenderas att segelbåtar vinterförvaras avriggade. 
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B.B.B.B.    Funktioner i hemmahamnenFunktioner i hemmahamnenFunktioner i hemmahamnenFunktioner i hemmahamnen    
 
Ur säkerhetssynvinkel styrs båtfolkets och hamnpersonalens aktiviteter i hem- och gästhamnar av en 
samling regler, dvs. hamnens ordningsregler, säkerhetsföreskrifter, miljöanvisningar och räddningsplan. 
Allmän renlighet och ordning i hamnområdet bidrar till allas trivsel och säkerhet. Att hamnen ger ett 
snyggt intryck bidrar även till att de som utnyttjar hamnen vinnlägger sig om att hålla den i ordning. 
Dessvärre fungerar det även tvärtom. En oljedunk som har lämnats vid stängslet får lätt sällskap av 
annat avfall. 
 
I båthamnar och i synnerhet på småbåtsvarv och marinor bör miljöfrågorna tas på allvar. Särskilt på de 
senare uppkommer mycket avfall, av vilket en del är miljöfarligt avfall. Här ska man se till att avfallet 
sorteras på rätt sätt och att skadliga ämnen inte hamnar i marken eller i vattnet. 
 
I det här avsnittet behandlas de viktigaste föreskrifterna för hamnar/varv ur säkerhets- och 
miljösynvinklar. 
 
 
OrdninOrdninOrdninOrdningsreglergsreglergsreglergsregler    
Ordningsreglerna styr båtägarnas och båtfolkets beteende i hamnen. Deras syfte är att tydligt och klart – 
men dock inte oartigt – ange vilket beteende man förväntar sig i hamnen och vad som är förbjudet. 
Ordningsreglerna ska finnas uppsatta på hamnens anslagstavla och/eller på någon annan väl synlig 
plats. Det förslag till ordningsregler som finns med som bilaga är tänkt att hamnen själv omarbetar 
utifrån sina egna utgångspunkter, förhållanden och behov.  
 
Bilaga: Förslag till ordningsregler för hamnen 
 
 
SäkerhetsföreskrifterSäkerhetsföreskrifterSäkerhetsföreskrifterSäkerhetsföreskrifter    
Säkerhetsföreskrifterna är till för båtfolket. Avsikten är att de ska utgöra en samling centrala 
säkerhetsregler enligt vilka hamnens/varvets kunder kan agera i en nöd-/olyckssituation. 
Säkerhetsföreskrifterna ska finnas framlagda tillsammans med ordningsreglerna i hamnen.  
 
Bilaga: Förslag till säkerhetsföreskrifter för hamnen 
 
 
Avfallshantering/miljöanvisningarAvfallshantering/miljöanvisningarAvfallshantering/miljöanvisningarAvfallshantering/miljöanvisningar    
De som använder och rör sig i hamnen och uppläggningsområdet håller sannolikt bättre ordning 
omkring sig om området är snyggt redan från början. Det bidrar till ordning och reda om man har gjort 
det så lätt som möjligt för kunderna att göra sig av med sitt avfall. Det är bra att på olika ställen på 
varvet/i hemmahamnen placera ut skyltar som uppmanar besökarna att hålla hamnen snygg. Skyltarna 
kan vara på flera språk efter behov eller så kan man använda symboler.  
De bifogade miljöanvisningarna är avsedda att sättas upp så att de är synliga för alla hamnbesökare. 
Anvisningarna för hur avfallshanteringen ska ordnas är avsedda som stöd för varvs-/hamninnehavaren. 
 
Bilagor: Förslag till miljöanvisningar för hamnen 
  Anvisningar för avfallshantering 
 
 
RäddningsplanRäddningsplanRäddningsplanRäddningsplan    
Räddningsplanen är ett dokument för hamnpersonalen där det framgår hur man ska agera i olika 
olycks-, risk- och nödsituationer. Räddningsplanen ska göras upp utifrån hamnens egna förhållanden. 
Planen ska delges personalen och den ska också finnas tillgänglig för den. Man kan låta det lokala 
räddningsverket granska planen och dessutom ska man lämna en kopia av den färdiga planen till dem. 
 
Bilaga: Förslag till räddningsplan 
 



 19 

Arbetsgruppen för projektet "Tryggt båtvarv" 
Den här guiden föddes ur ett samarbete mellan företagare med småbåtsvarv där man fick med experter 
från räddningsverket och ett försäkringsbolag. För samordningen svarade Region Åbolands projekt 
MARINA II som har finansierats av Egentliga Finlands TE-central. Arbetsgruppen träffades sju gånger 
under vintern/våren 2008 och i den ingick följande experter: 
 
Esa Laaksonen, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Mika Vilkki, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Mika Luhtala, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Knut Lehtinen, Räddningsverket 
Matti Pasila, Paraisten Venekeskus Oy 
Jarmo Holm, Marina Pargas Ab 
Pekka Sillanpää, Oy Vikom Marina Ab 
Katriina Murto, Håll Skärgården Ren rf 
Markus Suomi, Region Åboland, sekreterare 
 
 
Rekommendationernas bindande verkan 
De rekommendationer som läggs fram i denna guide och deras följder är inte juridiskt bindande utan 
ska uttryckligen ses just som rekommendationer. Alla marina- och varvsföretagare beslutar själva om 
efterföljandet av rekommendationerna. Försäkringsbolagen kan ha varierande tolkningar och villkor 
gällande olika sakförhållanden än de som finns i den här guiden. 
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BILAGA 1: PRIMÄRSLÄCKNINGSUTRUSTNING 
 
1)1)1)1)    BrandfiltBrandfiltBrandfiltBrandfilt    
    
En brandfilt är en vanligtvis 1,5–2 m2 stor duk av obrännbart material (de vanligaste storlekarna är 1,2 m 
x 1,2 m och 1,2 m x 1,8 m). Med en brandfilt kväver man en brandhärd, dvs. man förhindrar tillförseln av 
förbränningsluft genom att täcka över brandobjektet. 
 
En brandfilt lämpar sig bra för släckning av små bränder. Släckningseffekten blir allt bättre ju tätare kring 
brandobjektet brandfilten läggs. Det viktigaste är att brandfilten läggs ovanpå brandobjektet så att den 
omsluter det tätt. Personen som använder brandfilten ska närma sig brandobjektet så att han eller hon 
är helt skyddad mot värmestrålningen från branden bakom den utvecklade filten. Brandobjekt svalnar 
inte snabbt. Därför ska man låta brandfilten ligga kvar så länge att brandobjektet har svalnat helt och så 
att det inte finns någon risk för en ny antändning.  
 
Brandfilten ska förvaras på ett ställe där den snabbt kan tas i bruk. En brandfilt är en mycket billig 
primärsläckningsutrustning och det är därför bra att skaffa flera brandfiltar som man placerar ut i 
fastigheten. Då finns filtarna också alltid nära till hands och behöver inte hämtas långt ifrån. Brandfiltar 
säljs till exempel i affärer som säljer handbrandsläckare. 
    
    
2)2)2)2)    HandbrandsläckareHandbrandsläckareHandbrandsläckareHandbrandsläckare    
 
Olika typer av handbrandsläckareOlika typer av handbrandsläckareOlika typer av handbrandsläckareOlika typer av handbrandsläckare    

Pulversläckaren är den vanligaste handbrandsläckaren. Den lämpar sig för släckning av bränder i fibrösa 
material (trä, papper, textiler ...) samt i vätskor. Det pulver som används som släckmedel dammar dock 
ner omgivningen varför det krävs en omfattande städning efter primärsläckningen. 

Vätskesläckare lämpar sig för samma objekt som pulversläckare. Fördelen är att släckmedlet inte sprider 
sig utanför brandobjektet och således inte smutsar ner omgivningen. Den är en utmärkt 
handbrandsläckare i kontorslokaler eller i hallar där man förvarar värdefulla fritidsbåtar. Den kan 
vanligtvis även användas för att släcka bränder i elapparater. 

Skumsläckare lämpar sig bäst för lokaler där det finns stora mängder av brandfarliga vätskor. 
Släckmedlet i skumsläckaren förhindrar effektivt att vätskan antänds på nytt. Den kan även användas för 
fibrösa material. 

En vattensläckare är en bra släckare då fibrösa material brinner. Släckaren lämpar sig inte för släckning 
av bränder i elapparater och inte heller för vätskebränder. Den kan vanligtvis inte förvaras i kalla 
utrymmen. 

En koldioxidsläckare skiljer sig från de övriga handbrandsläckarna genom att släckmedlet strömmar ut 
som gas. Släckmedlet smutsar inte alls ner omgivningen, varför släckaren lämpar sig för lokaler som 
kräver ett absolut rent släckmedel. Släckaren kan användas för att släcka brinnande vätskor och 
elapparater, men har nödvändigtvis inte så bra effekt på bränder i fibrösa material. 

 
Handbrandsläckarens lämplighet och effektHandbrandsläckarens lämplighet och effektHandbrandsläckarens lämplighet och effektHandbrandsläckarens lämplighet och effekt    
 
Etiketten på handbrandsläckaren visar för vilken typ av brand släckaren lämpar sig. Redan en 
handbrandsläckare med märkningen 27A 144B C är mycket effektiv. Siffrorna och bokstäverna i 27A 
144B C betyder: 

 

A = handbrandsläckaren lämpar sig för släckning av bränder i fibrösa material (detta kan visas även som 
en bild av brinnande vedträn) 

B = handbrandsläckaren lämpar sig för släckning av vätskebränder (detta kan visas även som en bild av 
en bränsledunk) 



 21 

C = handbrandsläckaren lämpar sig för släckning av gasbränder 

27 = anger handbrandsläckarens effekt i bränder av klass A (talvärdet är 5, 8, 13, 21, 27, 34, 43 eller 55; ju 
högre siffra, desto större effekt) 

183 = anger handbrandsläckarens effekt i bränder av klass B (talvärdet är 21, 34, 55, 70, 89, 113, 144, 183 
eller 233; ju högre siffra, desto större effekt) 

För gasbränder (C) finns ingen särskild effektklass (tillverkaren har meddelat att handbrandsläckaren 
lämpar sig för släckning av gasbränder) 

Om en handbrandsläckare inte lämpar sig för släckning av spänningsförande objekt, ska detta anges vid 
”Varningar” på handbrandsläckarens användningsetikett. 

Det finns fortfarande handbrandsläckare med de effektklasser som gällde tidigare, som till exempel A-
BIII-E, där 

A och B betyder detsamma som i de nya klasserna. För bränder av klass B har släckaren indelats i tre 
effektklasser: I, II och III. Klass III är den mest effektiva. 

E betyder att brandsläckaren lämpar sig för släckning av spänningsförande objekt. 

 

Placering och utmärkning avPlacering och utmärkning avPlacering och utmärkning avPlacering och utmärkning av handbrandsläckare handbrandsläckare handbrandsläckare handbrandsläckare    

Handbrandsläckare ska placeras på synliga ställen där de är lätt tillgängliga. De ska märkas ut med en 
synlig skylt och vid behov med tilläggsskyltar. 

Lämpliga placeringsställen på varv och marinor är ingångarna samt korridorer och andra passager som 
normalt används. 

Handbrandsläckare ska normalt placeras så att avståndet mellan två släckare inte överskrider 30 meter. 
För varje 150–200 m2 golvyta i en båthall ska det finnas en släckare. Släckaren ska ha en effektklass på 
minst 27A 144B. Utöver de handbrandsläckare som placeras ut i båthallen är det bra att ha i lager två 
handbrandsläckare som man kan ta med sig till arbetsplatsen till exempel vid underhållsarbete. Det 
finns även hjulburna släckaggregat med stor släckeffekt tack vare den stora mängden släckmedel. 

 
Granskning och service av handbrandsläckareGranskning och service av handbrandsläckareGranskning och service av handbrandsläckareGranskning och service av handbrandsläckare    

Handbrandsläckare ska granskas av en handbrandsläckaraffär med minst två års intervaller om 
släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med en jämn temperatur. Handbrandsläckare som 
förvaras på ett ställe där de är utsatta för faktorer som påverkar deras funktion såsom fukt, varierande 
väderlek och vibrationer ska granskas med ett års mellanrum. 

Handbrandsläckare ska genomgå service efter varje användning och alltid då en granskning ger 
anledning därtill, dock minst med de serviceintervaller som nämns på serviceetiketten. 

Handbrandsläckare får granskas endast av handbrandsläckaraffärer som är registrerade av 
Säkerhetsteknikcentralen.  

Vid granskningen förses handbrandsläckaren med en granskningsetikett som visar 
granskningstidpunkten och tidpunkten för nästa granskning. 

 
Anskaffning av handbrandsläckareAnskaffning av handbrandsläckareAnskaffning av handbrandsläckareAnskaffning av handbrandsläckare    

Handbrandsläckare kan köpas till exempel i handbrandsläckaraffärer. Kontaktuppgifterna till de 
närmaste affärerna hittas på gula sidorna i telefonkatalogen.  

När man skaffar en handbrandsläckare ska man försäkra sig om att användningsetiketten är försedd 
med ett godkännandenummer (CE-märkningen är inte en godkännandemärkning, utan 
användningsetiketten ska ha ett godkännandenummer t.ex. i formen 413 A / EN 3). 
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Användning av handbrandsläckareAnvändning av handbrandsläckareAnvändning av handbrandsläckareAnvändning av handbrandsläckare    

Läs redan i förväg igenom bruksanvisningen på handbrandsläckarens etikett. Handbrandsläckaren kan 
tömmas på så kort tid som tio sekunder varför det när det verkligen gäller inte finns tid att öva.  

För användningen av handbrandsläckare gäller i allmänhet: 

• Släck det som brinner, släck inte toppen av lågorna eller rökgaserna. 

• Börja släcka tillräckligt långt ifrån, med till exempel en pulversläckare är 2–3 meter lämpligt 
avstånd att börja från.  

• Släck framifrån bakåt, vid behov med en snabb rörelse från sida till sida så att du på en gång 
täcker hela brandområdet med släckmedlet. 

• Släck först nertill och först därefter material som brinner högre upp. 

• Släck så länge att alla lågor försvinner; ge akt på objektet eftersom det kan antändas på nytt. 

• Sörj för en tillräcklig eftersläckning och övervaka objektet tillräckligt länge; om du är det minsta 
osäker ring nödcentralen 112. 

Lämna genast in en handbrandsläckare du har använt för service – även om den använts endast delvis. 

 

3)3)3)3)    SnabbrandposterSnabbrandposterSnabbrandposterSnabbrandposter    

Snabbrandposter hör till byggnadens egen primärsläckningsutrustning. En snabbrandpost är ansluten 
till vattenledningsnätet så att vattentillförseln inte ska ta slut mitt i släckningen. Snabbrandposternas 
släckmedel är vatten som är mycket effektivt i synnerhet vid bränder i fibrösa material (såsom trä, 
papper, papp, textiler). Snabbrandposter ska dock inte användas för släckning av strömförande objekt. 

Snabbrandposten ska ha ett strålrör som ger en finfördelad vattenstråle. På så sätt blir det enklare att 
spruta vattnet på brandobjektet och det finfördelade vattnet förångas kraftigt vilket ger en bra 
släckeffekt. 

När man tar i användning en snabbrandpost ska man komma ihåg att först öppna den 
avstängningsventil som finns i eller bredvid snabbrandpostskåpet; slangen förvaras vanligtvis utan 
tryck. Därefter drar man slangen i riktning mot brandobjektet så mycket som det behövs och justerar 
vattenflödet med ventilen i strålröret. Släckningen blir effektivast när man sprutar vattnet mot lågans 
bas. 

Snabbrandposter ska placeras ut i fastigheten så att man når överallt åtminstone med strålen från en 
snabbrandpost. Ytorna framför snabbrandposterna ska ständigt hållas fria från föremål så att 
brandposterna kan tas i användning utan dröjsmål. Snabbrandposter kan placeras även i kalla 
byggnader, men då måste snabbrandpostskåpet förses med värme och vattenrören med värmeisolering 
och värmekablar. 

Snabbrandpostens funktion ska granskas regelbundet, till exempel halvårsvis. 
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BILAGA 2: BEGREPP 
 

En jordfelsbrytare En jordfelsbrytare En jordfelsbrytare En jordfelsbrytare är en komponent som används i eltekniken som personskydd mot farliga elektriska 
stötar vid användning av elapparater och som skydd mot bränder. Jordfelsbrytare fås som komponenter 
som kan monteras på DIN-skenor i elskåp (de får monteras endast av behöriga elmontörer), men det 
säljs även jordfelsbrytare som kan anslutas till vanliga uttag. Jordfelsbrytaren fungerar så att den mäter 
skillnaden mellan den ström som skickas ut i elledningen och den ström som kommer tillbaka.  

Normalt går det lika mycket ström genom fas- och nolledarna. Om det från en elledning eller från en 
ansluten apparat läcker ström någonstans utanför apparaten, till exempel till marken eller 
skyddsjordkabeln, till exempel genom en person som har tagit i en strömförande del, är till- och 
returströmmarna inte längre lika stora. Om skillnaden mellan strömmarna överstiger det förinställda 
värdet bryter jordfelsbrytaren strömmen. I praktiken bygger funktionen på en exakt och snabb 
magnetutlösare eller en elektronisk övervakningskrets och ett relä. 

För personskydd används vanligtvis jordfelsbrytare på 30 milliamper (mA) som förmår koppla bort 
strömmen inom några få millisekunder efter att strömgränsen har överskridits. De modeller på 300 och 
500 mA som används för brandskydd lämpar sig inte för personskydd eftersom 50 mA växelström 
genom kroppen i mer än 0,5 sekunder räcker till för att orsaka hjärtstillestånd eller hjärtflimmer. 

Jordfelsbrytare är absolut ett bättre personskydd än en säkring, eftersom det för att säkringen ska utlösa 
inom rimlig tid krävs en många gånger större kortslutningsström än märkströmmen. Av denna 
anledning förutsätter dagens byggbestämmelser att jordfelsbrytare installeras bland annat i alla fuktiga 
och våta utrymmen i hemmet, på ställen som är utsatta för korrosion och på byggarbetsplatser (krävs 
vid utomhusbruk upp till 20 A märkström, dvs. i Finland i alla enfasiga uttag och 16 A trefasuttag, men 
även i större, om deras säkring är högst 20 A). Jordfelsbrytare används alltid tillsammans med en säkring 
som ett fungerande extra skydd. Jordfelsbrytaren utlöser inte vid kortslutning mellan noll- och 
fasledningen eftersom strömsumman, dvs. den utgående och ingående strömmen, förblir densamma.  

Jordfelsbrytarens funktion ska granskas ett par gånger om året (tillverkarna rekommenderar en gång i 
månaden). För detta ändamål är de försedda med en separat testknapp som när man trycker på den ska 
utlösa skyddet inom bråkdelen av en sekund om jordfelsbrytaren är strömförande. Man ska aldrig hålla 
knappen intryckt längre än en sekund eftersom det motstånd i brytaren med vars hjälp testet utförs kan 
överhettas och skadas. 

Faktorer som påverkar valet: 

• jordfelsströmmens styrka (vanligtvis 10/30/300/500 mA) 
• jordfelsbrytarens strömdimensionering 
• antalet faser 
• funktionsspänning 

Modellerna för vanliga uttag utlöses alltid av högst 30 mA ström och lämpar sig således för personskydd. 

 
BatteriladdareBatteriladdareBatteriladdareBatteriladdare    
Moderna och avancerade batteriladdare bygger på s.k. Switch Mode-teknik där en effektiv 
mikroprocessor reglerar laddarens funktioner. Med denna slags laddare får man ut mer ur batterierna, 
de laddas snabbare upp och håller längre. En batteriladdare som bygger på Switch Mode-teknik 
förkortar batteriernas laddningstid avsevärt tack vare den mikroprocessorstyrda 
flerstegsladdningskurvan. För det mesta är dessa batteriladdare även försedda med filter som eliminerar 
alla strömspikar vilket följaktligen förlänger batteriernas användningstid. Mikroprocessorn övervakar 
batteriernas laddning, noterar överhettning samt bryter laddningsströmmen när batteriet är fulladdat 
och fortsätter sedan laddningen när den upptäcker att behov finns. 
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BILAGA 3: ORDNINGSREGLER FÖR HAMNEN 
 

ORDNINGSORDNINGSORDNINGSORDNINGSREGLERREGLERREGLERREGLER FÖR FÖR FÖR FÖR XX XX XX XX    HEMMAHAMN HEMMAHAMN HEMMAHAMN HEMMAHAMN 2008200820082008    
(long 21°30’50, lat 60°10’30(long 21°30’50, lat 60°10’30(long 21°30’50, lat 60°10’30(long 21°30’50, lat 60°10’30)))) 

 
1. Utöver gällande lagar, förordningar och andra stadganden ska bestämmelserna i dessa 
ordningsregler följas i hamnen. 
 
2. Erforderlig försiktighet ska iakttas när man angör, kastar loss från eller ligger förtöjd vid brygga. 
När båten ligger vid bryggan ska den ha fendrar anpassade efter båtens storlek vid sidorna för 
undvikande av skador. Båten ska förtöjas vid bryggan med linor som är dimensionerade utifrån båtens 
vikt och rådande väderförhållanden. 
 
3. Den som behöver en gästplats ska kontakta hamnföreståndaren för betalning av hamnavgiften. 
 
4. För undvikande av olycksfall ska bryggorna hållas fria från linor, elkablar och andra lösa föremål. 
 
5.  Det är förbjudet att cykla på bryggorna. 
 
6. Det är förbjudet att simma i hamnbassängen. 
 
7. Den som utnyttjar en gästplats måste ta reda på var räddningsutrustningen och brandsläckarna 
finns (se säkerhetsföreskrifterna). 
 
8. Det är förbjudet att göra upp öppen eld och att använda grill inom hamnområdet och ombord 
på båtarna (tillåtet endast på grillplatsen eller på utmärkta lägereldsplatser). 
 
9. Endast elektriska apparater och/eller system för landström med jordfelsbrytare får kopplas till 
hamnens elsystem. 
 
10. Hamnen ska hållas ren och snygg. Avfall ska kastas i för detta ändamål avsedda samlingskärl. 
Miljöfarligt avfall som spillolja och batterier får endast lämnas i därför avsedda kärl eller avfallsstationer. 
Det är förbjudet att tömma septiktankar och slagvatten i vattnet i hamnområdet. 
 
11. I hamnen råder tystnad kl. 23.00–7.00. Även under dagtid ska gott uppförande och hänsyn till de 
övriga båtbesättningarnas trivsel iakttas. 
 
12. Vid övernattning ombord ska övriga båtar och hamnpersonalen informeras med hjälp av ett 
övernattningstecken som placeras i båten. 
 
13. Hamnvakterna har rätt att uppmana båtlag som inte iakttar ovanstående bestämmelser att 
lämna hamnen och likaså att avlägsna dem från hamnen. 
 
    
Viktiga telefonnummer:Viktiga telefonnummer:Viktiga telefonnummer:Viktiga telefonnummer:    
Hamnkontoret: 
Hamnvärd:  
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BILAGA 4: SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNEN 
    
SäkerhetsSäkerhetsSäkerhetsSäkerhetsföreskrifterföreskrifterföreskrifterföreskrifter för för för för båtfolk båtfolk båtfolk båtfolk    ((((karta över hamnenkarta över hamnenkarta över hamnenkarta över hamnen bifogas) bifogas) bifogas) bifogas)    
 
1. Hamnens läge: adress och koordinater 
 
2. Placeringen av livbojar, stegar, brandsläckare, röjningsredskap, livbåt och förstahjälpenutrustning 
framgår av den bifogade kartan. 
 
3. Vid fara larmas människorna i hamnen med gastuta, rop eller annat larm. Hamnen har sin larmtuta 
på hamnkontoret. Var och en är skyldig att slå larm när situationen så kräver. 
 
4. Hamnens anslagstavla finns vid x. 
 
5. En telefon som är tillgänglig dygnet runt finns vid xxxx, det allmännadet allmännadet allmännadet allmänna nödnumret nödnumret nödnumret nödnumret    är 112.är 112.är 112.är 112. 
 
 
Se till säkerheten för ditt båtlag och för din båt. Kom ihåg även barnens flytvästar! 
 
 
 
Hamnens kontaktuppgifter och övriga uppgifter 
• hamnvärd/hamnkapten: N.N., telefon 
• övriga ansvariga för hamnen och deras telefonnummer 
• hamnkontorets öppettider 
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BILAGA 5: MILJÖANVISNINGAR FÖR HAMNEN 

Dessa anvisningar har tagits fram i syfte att hålla hamnen ren, snygg och trivsam för alla. 

Kompletterande uppgifter om miljövänligt båtliv och näraliggande naturområden finns på hamnens 
anslagstavlor och i broschyrer som fås på hamncaféet eller hamnkontoret. 

 1. Kasta eller häll ingenting överbord i vattnet! 

 2. Latrinet från båtarna hör inte hemma i vattnet. För tömning av septiktankar har hamnen en 
sugtömningsanläggning (och en anläggning för tömning av kemiska toaletter). 

 3. Båtarnas avfall tas emot i hamnen. Sorterat avfall tas emot på avfallsstationen enligt följande: 

* blandavfall     * metaller             * båtbatterier 

* bioavfall        * papper              * spillolja 

* glas              * papp              * batterier 

4. Vid tömning av båtens slagvatten ska utrustning avsedd för detta ändamål användas. Vattnet ska 
lämnas på avfallsstationen för farligt avfall. Kom ihåg att även en sugmatta i kölsvinet utgör miljöfarligt 
avfall! 

5. Undvik att släppa ut tvätt- och diskvatten som orsakar övergödning och förorening av vattnet. 
Använd miljövänliga tvättmedel. 

6. Om du upptäcker avfall eller virke i vattnet kontakta vänligen hamnkontoret. 

7. Undvik onödig tomgångskörning av båten! 

8. Båtar som används i sötvatten behöver inte bottenmålas med giftfärg. Giftfärg ska sålededs undvikas. 

9. För båtuppläggningsplatsen finns anvisningar som ska följas vid underhåll och reparation av båten. 
Anvisningarna tillhandahålls av hamnvärden.  

10. Hastighetsbegränsning råder i hamnområdet. Undvik att åstadkomma kraftiga propellerströmmar 
och aktersvall i hamnen och i närheten av bryggorna. 

11. Undvik all slags buller kl. 23.00–7.00.  

12. Miljömyndigheten i staden x är lokal miljömyndighet. Närmare upplysningar i miljöfrågor lämnas av 
miljöskyddet, tfn 

  

x båthamn 
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BILAGA 6: ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING I HAMNEN 
 
AVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERINGAVFALLSHANTERING    
Alla som använder hamnen och uppläggningsområdet håller sannolikt bättre ordning omkring sig om 
området är välvårdat och välskött sedan tidigare. Det bidrar till ordning och reda om det är lätt att göra 
sig av med sopor och avfall. Det är bra att på olika ställen på varvet/i hemmahamnen placera ut skyltar 
där besökarna uppmanas att hålla hamnen ren och snygg. Man kan gärna placera ut skyltar på flera 
språk efter behov eller använda symboler.  
 
Tips 
Under högsäsongen måste personalen vid behov städa extra. Sopbehållarna måste tömmas regelbundet 
och de får aldrig bli överfulla.  
 
Det måste finnas många sopkärl runt omkring i området så att de går att hitta utan svårigheter.  
 
- Sopkärlen måste sättas fast ordentligt så att de inte faller omkull. 
- Sopkärlen måste ha ett lock så att djur inte kommer åt innehållet och så att  soporna inte sprids 
för vinden. 
- Förse gärna sopkärlen med en skylt med texten ”Ring … när behållaren är full”.  
  

     
Främja återvinning och låt båtfolket få veta att det är möjligt att sortera och återvinna avfall i hamnen 
innan de kastar alla sina sopor i ett kärl för blandat avfall.  
  
ÅtervinningsbarÅtervinningsbarÅtervinningsbarÅtervinningsbart avfallt avfallt avfallt avfall    
 
Avfallssortering sparar pengar eftersom det är billigare med återvinning än hantering av osorterat avfall, 
dvs. blandat eller brännbart avfall. Återvinning sparar även energi, i motsats till produktion av nya 
råvaror som kräver energi. Avfall som allmänt återvinns är glas, metall, papper och papp. Båtfolket ska 
uppmuntras att sortera sina sopor även ute till sjöss. Avfallsstationen bör vara lätt att finna. 
  
Bygg upp en välorganiserad avfallsstation där alla återvinningsbara avfallsfraktioner har en egen skyltad 
behållare. Avfallsstationen ska skyddas mot vind, regn och snö samt djur och den bör hållas ren och 
snygg. Alla avfallskärl ska tömmas regelbundet och tillräckligt ofta.  
 
Visa tydligt vägen till avfallsstationen t.ex. med hjälp av skyltar. Markera den även på kartan över 
området och försäkra dig om att även besökarna hittar fram och att de vet vilken typ av återvinningsbart 
avfall som tas emot där.  
 
Ange tydligt vilket material som hör till vilken behållare genom att bifoga en detaljerad förteckning över 
vad man kan slänga i kärlen och behållarna och vad man inte kan slänga i dem. De De De De fffföretag öretag öretag öretag som skötersom skötersom skötersom sköter    
avfallshanteringavfallshanteringavfallshanteringavfallshanteringenenenen    svararsvararsvararsvarar för för för för sorteringsanvisningarn sorteringsanvisningarn sorteringsanvisningarn sorteringsanvisningarna och för märkninga och för märkninga och för märkninga och för märkningenenenen av  av  av  av behållarnabehållarnabehållarnabehållarna....    Företagen Företagen Företagen Företagen 
tillhandahållertillhandahållertillhandahållertillhandahåller också  också  också  också färdiga färdiga färdiga färdiga ssssorteringsanvisningar som kan delas ut till kunderna.orteringsanvisningar som kan delas ut till kunderna.orteringsanvisningar som kan delas ut till kunderna.orteringsanvisningar som kan delas ut till kunderna.    
 
Placera ett litet sopkärl vid återvinningbehållarna så att besökarna inte slänger osorterade 
hushållssopor i dem.  
 
Bränsle, olja och annat Bränsle, olja och annat Bränsle, olja och annat Bränsle, olja och annat miljöfarligt miljöfarligt miljöfarligt miljöfarligt avfallavfallavfallavfall    
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Olja och bränsle utgör en brandrisk i likhet med många andra farliga ämnen. De innehåller dessutom 
tungmetaller och kolväten som är farliga för vattenfaunan. Dessa gifter kan i näringskedjan passera över 
från plankton till fiskar, fåglar och till och med till människor. De kan orsaka sjukdomar, problem i 
fortplantningen och till och med död. Redan en liten mängd bränsle, olja, färg eller annat miljöfarligt 
avfall kan vara mycket skadligt för miljön och för oss själva. Man måste se till att undvika stänk och 
läckage även när det handlar om mycket små mängder. 
Försäkra dig om att Försäkra dig om att Försäkra dig om att Försäkra dig om att allaallaallaalla farliga ämnen i hamnen  farliga ämnen i hamnen  farliga ämnen i hamnen  farliga ämnen i hamnen är förseddaär förseddaär förseddaär försedda med etiketter och att d med etiketter och att d med etiketter och att d med etiketter och att de anställda äe anställda äe anställda äe anställda är insr insr insr insatta atta atta atta 
i i i i dededede risker  risker  risker  risker som som som som hör samman med dessa ämnenhör samman med dessa ämnenhör samman med dessa ämnenhör samman med dessa ämnen....    
 
Förvara alla farliga ämnen på en säker plats och utanför områden där det rör sig mycket människor. 
Farliga ämnen ska dessutom förvaras i behållare som är skyddade för eld eller i en byggnad där grundgrundgrundgrundenenenen    
är försedd med är försedd med är försedd med är försedd med ett ett ett ett översvämningsskyddöversvämningsskyddöversvämningsskyddöversvämningsskydd där eventuellt läckage samlas upp och således inte sugs upp i 
marken eller hamnar i vattnet. Den bästa förvaringsplatsen för miljöfarligt avfall är en låsbar container. 
 
Minimera mängden bränslen, oljor och andra farliga ämnen som förvaras i hamnen. Beakta vilka 
alternativa, mindre farliga ämnen det finns och använd hellre vattenbaserade än oljebaserade ämnen.  
 
För undvikande av bränsleläckage ska båtägarna uppmanas till försiktighet när de fyller på 
bränsletanken. 
- Påminn dem om att de inte ska fylla på tanken ända upp eftersom bränslet utvidgar sig när det 
blir varmt, vilket kan resultera i att det läcker över. 
- Uppmana dem att använda en absorptionsduk runt bränslemunstycket eller att suga upp alla 
bränsledroppar i en trasa och att lämna in trasan tillsammans med annat miljöfarligt avfall. 
- Se till att såväl båtfolk som anställda har tillgång till trattar och uppsugande material så att de 
kan undvika stänk.   
- För att undvika att bränsle läcker ut i vattnet genom luftningsröret, ha en uppsamlingsbehållare 
för luftningsöppningen tillhands att användas vid tankning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oljeolyckor och andra risksituationer till följd av miljöfarligt avfall ska beaktas i hamnens räddningsplan. 
 
 
Miljöfarligt avfallMiljöfarligt avfallMiljöfarligt avfallMiljöfarligt avfall    
    
FörvaringFörvaringFörvaringFörvaring av miljö av miljö av miljö av miljöfarligt avfallfarligt avfallfarligt avfallfarligt avfall    
    
I båtar, på varv och i hemmahamnar uppstår miljöfarligt avfall som bränslen, målarfärg, bottenfärg, olja 
och rengöringsmedel. Sådant avfall kan hamna i den omgivande miljön till följd av läckage och olyckor 
och även när användaren har gjort sig av med dem på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att hälla ut dem i 
avlopp eller på marken eller genom att blanda dem med annat avfall. Att göra sig av med avfall på ett 
felaktigt sätt utgör ett hot för såväl miljön som människornas hälsa.  
 
Med hjälp av några enkla knep är det lätt för hamninnehavarna och båtfolket att minska mängden 
miljöfarligt avfall som hamnar i naturen.     
Ordna en plats för trygg förvaring av följande miljöfarliga avfall:  
- spillolja och oljefilter 
- batterier 
- båtbatterier 
- målarfärger och lack  
- bränslen 
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- rengöringsprodukter   
- förvaringskärl och trasor som är nedsmutsade med olja  
 
Förvaringsplatsen måste vara åtskild från övriga byggnader och tjänster. Behållaren där det miljöfarliga 
avfallet förvaras måste vara brandsäker, helst en metallbehållare, och ha en pulversläckare i närheten.  
 
Förvaringsplatsen måste vara säker även ur miljösynpunkt så att miljöfarligt avfall inte rinner ut på 
marken eller i vattnet om en behållare skulle gå sönder. Behållarna och kärlen måste vara stabila och 
konstruerade för miljöfarligt avfall. Försäkra dig om att behållarna inte blir överfyllda. Under behållarna 
ska finnas ett extra uppsamlingskärl där eventuell avrinning hamnar.  

 

 
 
Hantering av miljöfarligt avfallHantering av miljöfarligt avfallHantering av miljöfarligt avfallHantering av miljöfarligt avfall    

Som miljöfarligt avfall klassas avfall som till följd av kemiska eller andra egenskaper kan orsaka särskild 
skada eller risk för hälsa eller miljö. Här tar vi upp de vanligaste typerna av miljöfarligt avfall i hamnar 
och den fortsatta hanteringen av sådant avfall. 

BåtbatBåtbatBåtbatBåtbatterierterierterierterier    

Båtbatterier bör helst lämnas in direkt efter bytet som miljöfarligt avfall, det finns ingen anledning att 
spara dem i onödan. Det gamla båtbatteriet kan lämnas in i affären i samband med att man köper ett 
nytt. Kasserade båtbatterier ska lämnas in för insamling i upprätt läge, med helt hölje och med locken 
påskruvade. Var försiktig vid hanteringen av båtbatterier – se till att batterivätskan inte rinner ut. Syran 
som finns i batterivätskan är starkt frätande. Båtbatterierna ska förvaras så att batterivätskan inte kan 
frysa och skada höljet. Insamlingsställen som är belägna utomhus måste tömmas före vintern. 

Batterier ska förvaras på ett tätt underlag, gärna i ett syrabeständigt kärl, så att eventuella vätskeläckage 
inte kan förorena marken eller grundvattnet.  

BatterierBatterierBatterierBatterier och laddningsbara batterier och laddningsbara batterier och laddningsbara batterier och laddningsbara batterier    

Laddningsbara nickel-kadmiumbatterier och knappceller samt andra batterier som innehåller 
tungmetaller klassas som miljöfarligt avfall. Batterierna är vanligtvis försedda med uppgift om huruvida 
de är miljöfarligt avfall eller inte. Om du är osäker lämna alltid in batterierna som miljöfarligt avfall. 

OljOljOljOljehaltehaltehaltehaltigt avfalligt avfalligt avfalligt avfall    

Insamling av spillolja måste ordnas så att olja absolut inte kan rinna ner i marken eller i vattnet. 
Insamlingsbehållaren (t.ex. en stor tunna) ska förvaras i skydd för regn i ett låsbart utrymme och 
undertill ha ett uppsamlingskärl som hindrar oljehaltigt avfall från att rinna ut i naturen. Behållarna 
måste hållas i god kondition och även uppsamlingskärlet måste tömmas vid behov. Spillolja får inte 
blandas med annan vätska (lösningsmedel eller kylarvätska) eftersom det är svårt att återvinna blandat 
oljeavfall, vilket resulterar i höjda hanteringsavgifter.  

 
Oljefilter, även punkterade och avrunna sådana, samt annat fast oljehaltigt avfall ska samlas in separat 
och hanteras som miljöfarligt avfall. Som insamlingskärl kan man använda t.ex. en stor dunk vars 
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överdel har skurits upp. Trasselsudd, trasor och pappershanddukar som är endast lätt oljiga kan lämnas i 
ett kärl för blandat avfall. 

 
Oljeavskiljningsbrunnar ska inspekteras minst två gånger om året och tömmas vid behov, dock minst en 
gång om året. Det skikt av olja och lösningsmedel som har samlats på brunnens yta utgör miljöfarligt 
avfall och likaså bottenslammet om det tydligt är oljigt. Tömningen av oljeavskiljningsbrunnen måste 
bokföras med uppgift om inspektionsdag och iakttagelser, utfört underhåll, namnet på den som har 
tömt brunnen, mängden avfall och uppgiven tömningsplats. 

SlagvattenSlagvattenSlagvattenSlagvatten    

Ingen oljehaltig vätska eller sådant vatten får släppas ut i vattnet. Eftersom slagvatten innehåller flera 
olika skadliga ämnen (t.ex. kylarvätska, bränsle och olika oljor från motorn) utgör slagvattnet miljöfarligt 
avfall som måste samlas in separat. Många sugtömningsanläggningar för septiktankar kan kombineras 
med sugtömning av slagvatten. Om det inte finns något sugtömningssystem samlas slagvattnet in med 
hjälp av absorptionsmedel (t.ex. sugmatta) som förstörs som miljöfarligt avfall.  

Kasserade nödraketer och handblossKasserade nödraketer och handblossKasserade nödraketer och handblossKasserade nödraketer och handbloss    

Nödraketer och handbloss som har blivit för gamla ska lämnas in på polisinrättningen. En del affärer 
som säljer båttillbehör tar emot kasserade raketer och handbloss. Ta reda på om det finns några sådana 
affärer i ditt område. Sjöräddningsföreningar och båtsällskap anordnar ibland utbildningar där 
kasserade handbloss och raketer används för övning.  

LösningsmedelLösningsmedelLösningsmedelLösningsmedel    

Lösningsmedel ska samlas in separat och får inte hällas i behållare med spillolja. Olika lösningsmedel får 
inte heller blandas med varandra och de får inte hällas i avlopp, eftersom lösningsmedel som förångas 
(terpentin, thinner, aceton) kan medföra risk för explosion i avloppet. Det är inte tillåtet att göra sig av 
med lösningsmedel genom avdunstning. Trasselsudd som är fuktig av lösningsmedel och fernissa kan 
antända av sig självt och får därför inte läggas i kärl för blandat avfall. Trasselsudd ska i stället slängas i 
en brandsäker metallbehållare. 

Målarfärg och lackMålarfärg och lackMålarfärg och lackMålarfärg och lack    

Målarfärger och lack, i synnerhet sådana som innehåller tungmetaller, utgör miljöfarligt avfall. Burkar 
och sprayflaskor med färg måste således lämnas in som miljöfarligt avfall. Endast helt intorkat färgavfall 
som inte innehåller tungmetaller kan lämnas på en soptipp. Tomma och torra färgburkar och 
sprayflaskor kan lämnas in som metallavfall. 

Slipdamm från färgborttagSlipdamm från färgborttagSlipdamm från färgborttagSlipdamm från färgborttagningningningning    

För färgborttagning rekommenderas våtslipning eller en slipmaskin som är försedd med en dammpåse. 
Om man brer ut skyddstäcken runt båten kan åtminstone en del av färgavfallet samlas in och hanteras 
som miljöfarligt avfall. 

TräskyddsTräskyddsTräskyddsTräskydds---- och impregnerings och impregnerings och impregnerings och impregneringsmedelmedelmedelmedel    

Träskydds- och impregneringsmedel som stryks ut kan vara giftiga. Impregnerat, rötskyddat eller målat 
virke får inte användas som brännved (förbränning frigör gifter i luften) utan dessa ska samlas in separat 
och deponeras på en soptipp och därför avsedda flak.  
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Övrigt miljöfarligt avfallÖvrigt miljöfarligt avfallÖvrigt miljöfarligt avfallÖvrigt miljöfarligt avfall    

Övrigt miljöfarligt avfall är t.ex. ohärdat lim, harts, latex, uppmjukningsmedel för plast samt polyuretan- 
och silikonavfall. Avfall som innehåller kvicksilver som t.ex. lysrör ska hållas hela så att farliga ämnen 
inte hamnar i naturen. De ska lämnas in som miljöfarligt avfall. 

Hur miljöfarligt avfall lagras och förstörsHur miljöfarligt avfall lagras och förstörsHur miljöfarligt avfall lagras och förstörsHur miljöfarligt avfall lagras och förstörs    

Miljöfarligt avfall ska samlas in och förvaras i separata tydligt märkta behållare som hålls åtskilda från 
övrigt avfall. Utrymmet ska vara låsbart och skyddat för regnvatten. Utrymmen där flytande ämnen 
förvaras ska vara invallade så att flytande miljöfarligt avfall under inga omständigheter hamnar i 
marken eller i vattnet. Avfallsstationer för miljöfarligt avfall ska vara försedda med tydliga och väl 
synliga instruktioner för besökarna. Miljöfarligt avfall får lagras högst 12 månader. Miljöfarligt avfall ska 
bokföras med uppgift om mängden uppkommet, hanterat och lagrat avfall, upplagrings- och 
leveransställena samt anlitade transportörer och datum. 

 
Miljöfarligt avfall ska lämnas vidare för transport och leverans till en anläggning som har tillstånd att 
behandla miljöfarligt avfall eller till företagare som har tillstånd att ta emot sådant avfall. Den som 
skickar iväg miljöfarligt avfall är ansvarig för att avfallet har förpackats och märkts enligt gällande 
bestämmelser. Det är absolut förbjudet att själv göra sig av med miljöfarligt avfall (t.ex. genom att låta 
det avdunsta eller att hälla ut det i avloppet). 
 
 
Miljöfarligt avfall som uppstår i sambaMiljöfarligt avfall som uppstår i sambaMiljöfarligt avfall som uppstår i sambaMiljöfarligt avfall som uppstår i samband med rengöring av båtennd med rengöring av båtennd med rengöring av båtennd med rengöring av båten    
 
Bottenfärger innehåller giftiga ämnen och de rengöringsmedel som är avsedda för rengöring av båtar är 
i allmänhet skadliga. På platsen för underhåll och tvätt av båtar ska man helst ha ett slutet system för 
insamling av avrunnet vatten så att skadliga ämnen inte hamnar i vattnet.  
  
 
 
 

 
 
 
 
- Använd havsvatten i stället för sötvatten till tvätt av båten.  
- Samla in och filtrera vattnet från platsen där underhåll och rengöring görs.  Fällningen som 
samlas i filtret klassas som miljöfarligt avfall.  
- Om det inte finns något särskilt område för Om det inte finns något särskilt område för Om det inte finns något särskilt område för Om det inte finns något särskilt område för båttvätt,båttvätt,båttvätt,båttvätt,    tvättatvättatvättatvätta båtens botten så långt borta från  båtens botten så långt borta från  båtens botten så långt borta från  båtens botten så långt borta från 
stranden som möjligt, helst på stranden som möjligt, helst på stranden som möjligt, helst på stranden som möjligt, helst på en en en en grusplan så att grusplan så att grusplan så att grusplan så att giftiga ämnengiftiga ämnengiftiga ämnengiftiga ämnen inte rinner ut i vattnet utan  inte rinner ut i vattnet utan  inte rinner ut i vattnet utan  inte rinner ut i vattnet utan att filtrerasatt filtrerasatt filtrerasatt filtreras....    
 
Vid mindre reparationer kan marken under båten täckas med ett skyddstäcke eller en presenning. På så 
sätt kan man försäkra sig om att målarfärg och andra ämnen inte hamnar i marken oavsett markens typ 
(gräs, grus, sten).  
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Större reparationer, t.ex. slipning och sandblästring, ska utföras inomhus eller med båten övertäckt så 
att damm och färgpartiklar inte hamnar i vattnet.  
 
Vid slipning kan en slipmaskin med dammsugare för insamling av färgdamm användas.  
 

 
  
 
Tänk på möjligheten att köpa en båttvätt för båtar som inte har strukits med giftfärg. Om bottnen tvättas 
två eller tre gånger under sommaren behöver man inte använda giftfärg.  
 
Uppmana båtägarna att använda miljövänliga produkter vid rengöring och underhåll av båtarna. 
Informera dem om alternativa rengöringsmedel. 
 

Giftiga produkterGiftiga produkterGiftiga produkterGiftiga produkter        AlternativAlternativAlternativAlternativ    
Lösningsmedel och tvål  Rent vatten och borstning 
Blekning Väteperoxid 
Skurpulver Bakpulver eller salt 
Golvrengöringsmedel 1 del vinäger i 32 delar vatten  
Fönsterrengöringsmedel   1 del vinäger i 4 delar vatten 
Rengöringsmedel för lackade ytor  Torka av med en blandning som består 

av 1 del vinäger och 1 del vatten  
Toalettrengöringsmedel  Borsta med bakpulver  
Aluminiumrengöringsmedel 2 msk grädde i 1 liter vatten  
Kromrengöringsmedel Tvätta med äppelcidervinäger, polera 

med babyolja  
Fläckborttagningsmedel för glasfiber  Bakpulverkräm 
Propplösare för avlopp Plocka isär och sätt ihop igen 
Mögelborttagningsmedel En blandning av lika delar citronsaft 

och salt 
Medel för polering av trä 3 delar olivolja och 1 del vittvinsvinäger   
 
 
 
Källa: Håll Skärgården Ren rf 
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BILAGA 7: RÄDDNINGSPLAN FÖR HAMNEN 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÄDDNINGSPLAN FÖR HAMNENRÄDDNINGSPLAN FÖR HAMNENRÄDDNINGSPLAN FÖR HAMNENRÄDDNINGSPLAN FÖR HAMNEN    
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Inledning 
 
För hamnen bör det upprättas en räddningsplan, framförallt om antalet båtplatser är fler än 100 eller om 
den sammanlagda längden av bryggorna överskrider 200 meter eller om det är svårt att tömma hamnen 
snabbt på grund av dess form eller konstruktion. För uppläggningsområdet måste det finnas en 
räddningsplan. Syftet med räddningsplanen är att hjälpa den hamnansvarige, personalen och 
allmänheten att förebygga olyckor och andra risksituationer och att eliminera riskerna för personskador 
i sådana situationer. Räddningsplanen innehåller anvisningar om akuta åtgärder för risk- eller 
olyckssituationer. Det lokala räddningsverket kan bistå vid utarbetandet av räddningsplanen. 
 
Försummelse av myndighetsbestämmelser eller regler som ingår i försäkringen kan resultera i 
nedsättning av ersättningen från försäkringen och nästan alltid till merarbete och extra besvär vid 
skador. Försummelse kan också resultera i böter eller fängelsestraff. I Finland dömer man nästan varje 
vecka personer i chefsställning till böter för arbetarskyddsförseelser. 
 
Trots kraven från myndigheterna utarbetas räddningsplanen i första hand för 
hamnföretagaren/hamnägaren. En bra och aktuell räddningsplan såväl förebygger skador som 
begränsar en eventuell skada. Ur hamnföretagarens synvinkel kan en räddningsplan ha avgörande 
betydelse för hamnens fortsatta verksamhet, intäkter, dess bild i medierna och den vägen för hela 
verksamhetens omfattning och lönsamhet. En företagares livsverk kan förintas på ett ögonblick till följd 
av en skada eller på längre sikt till följd av en konkurs. 
 
Säkerheten är en viktig konkurrensfaktor för en hamn. Om en hamn upplevs som säker kan man lugnt 
besöka den och utnyttja tillgänglig service. I motsatt fall kan en uppmärksam båtägare välja en annan 
hamn för sitt besök eller sin övernattning. Säkerheten är viktig även för personalens trivsel. Företagaren 
kan samtidigt påverka sina ersättningsbelopp och sin självrisk i försäkringen genom att utarbeta och 
uppdatera en räddningsplan och genom att följa den. Räddningsplanen kan med fördel läggas ut till 
exempel på hamnens webbplats där den är lättillgänglig för var och en. 
 
Den här guiden är skriven för att underlätta för hamnar och marinor att med rimliga ansträngningar 
upprätta en aktuell räddningsplan. Handledningen är utarbetad i samarbete med hamn- och 
varvsföretagare och räddningsverket. Efter uppdateringar bör ett exemplar av räddningsplanen alltid 
skickas till kommunens räddningsmyndigheter. Detta underlättar arbetet för räddningsverket vid 
eventuella olyckor. På nästa sida finns kontaktuppgifterna till kommunernas räddningsmyndigheter. 
Fyll iFyll iFyll iFyll i räddningsplanen för din egen del, undertecknaundertecknaundertecknaunderteckna sidan 4 och skickaskickaskickaskicka ett exemplar av den 
uppdaterade räddningsplanen till räddningsmyndighetenräddningsmyndighetenräddningsmyndighetenräddningsmyndigheten i din kommun. Om ditt företag redan har en 
gällande räddningsplan skicka ett exemplar av den till räddningsmyndigheten. 
 
 
Med samarbetshälsningar, 
 
Arbetsgruppen för hamnsäkerhet inom Region Åbolands Marina II-projekt 
Knut Lehtinen, Räddningsverket 
Niko Satto, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Katriina Murto, Håll Skärgården Ren rf 
Bjarne Ölander, Oy Fibresin Ab 
Jarmo Holm, Oy Marina Pargas Ab 
Markus Suomi, Region Åboland 
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Vi har uppdaterat vår räddningsplan och vi översänder härmed den uppdaterade planen för 
räddningsmyndighetens behov. 
 
 
 
___________________________    ________________________________ 
Ort          Tid 
 
 
 
 
___________________________    ________________________________ 
Företagets namn       Underskrift 
 
 
 
          ________________________________ 
         Namnförtydligande och telefonnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egentliga Finlands räddningsverk 
Eriksgatan 35, 20100 Åbo  
tfn 02-263 3111 
pelastuslaitos@turku.fi 
fornamn.efternamn@turku.fi 
 
 
Pargasområdet (Åboland) 
Bläsnäsvägen 7, 21600 Pargas 
tfn växel 02-263 3111 
tfn direkt 02-2633 1603 
fax 02-2633 1605 
 
 



 37 

    
1. Möjliga risksituationer1. Möjliga risksituationer1. Möjliga risksituationer1. Möjliga risksituationer    
 Interna risker 
• eldsvåda 
o brand i avfallskärl 
o båtbrand 
o elbrand 
o brand i byggnad 
o bränslebrand 
• olycka 
o person som har hamnat i vattnet 
o ådragande av skada 
• sjukdomsanfall 
• störande av ordning 
• kollision 
• bränsleläckage 
• vattenläckage i byggnad inom hamnområdet 
 
 Yttre hot 
• trafik 
• näraliggande industri o.d. 
• allmän larmsignal 
• gasrisk 
 
2. 2. 2. 2. Åtgärder i syfte att förebygga risksituationerÅtgärder i syfte att förebygga risksituationerÅtgärder i syfte att förebygga risksituationerÅtgärder i syfte att förebygga risksituationer    
• säkerhetsföreskrifter för hamnen (mall bifogas) 
• ordningsregler för hamnen (mall bifogas) 
• räddningsplan för hamnen 
 
3. Hur man avlägsnar och skyddar sig och hur släcknings3. Hur man avlägsnar och skyddar sig och hur släcknings3. Hur man avlägsnar och skyddar sig och hur släcknings3. Hur man avlägsnar och skyddar sig och hur släcknings---- och räddningsåtgärderna organiseras och räddningsåtgärderna organiseras och räddningsåtgärderna organiseras och räddningsåtgärderna organiseras    
 
Evakueringsplan 
Anteckna här evakueringsplanen för hamnbyggnaderna och hamnområdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De byggnadsvisa anvisningarna ska sättas upp i byggnaderna i fråga och i hamnområdet. 
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Åtgärder vid båtbrand 
Anteckna här anvisningar om åtgärder vid eventuell båtbrand 
- lösgöring av brinnande båt/näraliggande båtar 
- evakuering av båtarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räddningsvägar 
Rita här eller bifoga till räddningsplanen en karta över en räddningsväg längs vilken utryckningsfordon 
obehindrat kan ta sig till hamnområdet. 
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Landningsplats för helikopter finns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
och den är markerad (hur?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personer som är ansvariga för skyddsanordningarna och deras underhåll 
Följande person/personer ansvarar för att skyddsanordningarna i vår hamn är i sin ordning: 
 
 
 
Brandsläckarna granskas/servas varje år i     månad. 
 
 
Räddningsutrustningen har senast kontrollerats      (datum). 
 
 
 
Möjligheterna att skydda sig 
Närmaste skyddsrum finns i: 
 
 
 
Dess kapacitet: 
 
 
Kontaktperson för skyddsrummet och dennes kontaktuppgifter: 
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4. Säkerhetsansvarig personal, utbildn4. Säkerhetsansvarig personal, utbildn4. Säkerhetsansvarig personal, utbildn4. Säkerhetsansvarig personal, utbildning och introduktion av personalening och introduktion av personalening och introduktion av personalening och introduktion av personalen    
 
Säkerhetsansvariga 
Säkerhetsansvarig för hamnen är: 
 
 
 
Ställföreträdande säkerhetsansvarig för hamnen är: 
 
 
 
Personalens ansvarsområden i olyckssituationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säkerhetsutbildning 

• samtliga anställda i hamnen ska behärska grunderna för första hjälpen och räddning 
• hamnpersonalen har fått introduktion om användningen av hamnens räddningsutrustning 
• minst hälften av de hamnanställda har under den senaste treårsperioden deltagit i utbildning i 

primärsläckning och första hjälpen 
 
 
5. 5. 5. 5. NödvändigtNödvändigtNödvändigtNödvändigt material för skyddsåtgärder och räddning material för skyddsåtgärder och räddning material för skyddsåtgärder och räddning material för skyddsåtgärder och räddning    
 
- avståndet till närmaste brandsläckare från varje båtplats är högst 50 m 
- brandsläckarna är tydligt markerade så att de är lätta att hitta 
- röjningsredskap (yxa, kniv) som vid behov kan användas för att kapa  förtöjningarna finns 
tillgängliga samt deras läge har markerats tydligt 
- räddningsredskap (rep, livbojar, flytande båthakar) finns tillgängliga och deras  placering har 
markerats tydligt 
- avståndet till närmaste livboj och båthake är högst 50 m från samtliga båtplatser 
- på bryggorna finns med 25 meters mellanrum stegar med hjälp av vilka man  kan ta sig upp 
ur vattnet 
- vid vattenbrynet runt bryggorna har fästs rep där en person som har fallit i  vattnet kan hålla sig 
fast 
- livbåten är färdig att användas 
- i hamnen finns utrustning för första hjälpen med tydligt markerad placering 
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6. Tillkännagivande av räddningsplanen och uppdatering av den6. Tillkännagivande av räddningsplanen och uppdatering av den6. Tillkännagivande av räddningsplanen och uppdatering av den6. Tillkännagivande av räddningsplanen och uppdatering av den    
 
 
Information till personalen, fast anställda/säsongsanställda 
Introduktion/repetition av säkerhetsåtgärder för personalen i enlighet med räddningsplanen anordnas i 
vår hamn enligt följande: 
 
 
 
 
 
Räddningsplanen är anslagen/tillgänglig för personalen på följande plats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information till båtfolk och allmänhet 
Räddningsplanen är anslagen i vår hamn enligt följande: 
(anslagstavla, webbplats, annat sätt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdatering av räddningsplanen 
Räddningsplanen för hamnen uppdateras varje år i ___________månad eller alltid i samband med 
väsentliga ändringar av verksamheten. 
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BILAGA 1: Anvisningar inför möjliga olycksfall, risker och skador 
    
EldsvådaEldsvådaEldsvådaEldsvåda    
 
INSTRUKTIONER VID ELDSVÅDA 
1. RÄDDA först de personer som är utsatta för omedelbar fara. 
♦ Vid eldsvåda är tiden en avgörande faktor. 
♦ Vid eldsvåda är det VIKTIGAST att rädda människoliv! 
♦ Om branden har brutit ut i en byggnad, stäng dörrarna efter dig! 
 
2. VARNA 
♦ Varna först dem som är i fara och därefter alla andra när du avlägsnar dig. 
 
3. BEGRÄNSA spridningen av branden 
♦ Stäng dörrar och luckor och stäng av ventilationen. På så sätt hindrar du syretillflödet till 
brandplatsen. 
♦ Om det är fråga om en båtbrand, flytta 

a) bort de närmaste båtarna från den brinnande båten 
b) bort den brinnande båten från de övriga båtarna 

(Överväg i varje situation om det är bäst att välja alternativ a eller b utifrån brandens spridning, om 
det är möjligt att bogsera bort den brinnande båten osv.) 
 
4. LARMA brandkåren 
♦ DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET är 112.DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET är 112.DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET är 112.DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET är 112. 
 
5. SLÄCK med närmaste handbrandsläckare 
♦ Släck med vatten eller pulver, om branden har brutit ut i inredningsmaterial (trä, papper, tyg). 
♦ Använd släckpulver vid brand i elektriska apparater. 
♦ Försök bryta strömmen till elapparater före släckningen. 
♦ Om båten som brinner är kopplad till landström ta loss ledningen ur uttaget. 
♦ Använd släckpulver på brinnande vätskor. 
♦ Släck fettbränder genom att kväva elden t.ex. med hjälp av en brandfilt eller släckpulver. 
ANVÄND ALDRIG VATTEN FÖR ATT SLÄCKA EN FETTBRAND! 
 
6. VISA VÄGEN eller se till att någon annan gör det 
♦ Försäkra dig om att räddningsenheten har fri väg till brandhärden. 
Tänk på detta när du väljer samlingsplats för räddningsplanen!    
♦ Gå till samlingsplatsen!Gå till samlingsplatsen!Gå till samlingsplatsen!Gå till samlingsplatsen! 
    
    
    
NÖDANMÄLAN 
 

NÖDANMÄLANNÖDANMÄLANNÖDANMÄLANNÖDANMÄLAN        tfn 112tfn 112tfn 112tfn 112 

 
a. VAD HAR HÄNT? 
− branden och dess omfattning 
− annan olycka 
− vilket ämne har läckt ut 
 
b. PLATS FÖR HÄNDELSEN? 
− exakt adress  
− eventuella köranvisningar 
− var står vägvisaren 
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c. YTTERLIGARE UPPGIFTER 
− vem ringer (plats och telefonnummer) 
− är människor i fara 
− finns det några särskilda risker 
− explosion 
− farliga ämnen 
 
d. AVSLUTA INTE SAMTALET FÖRRÄN DU FÅR TILLSTÅND TILL DET 
 
OBS!OBS!OBS!OBS! 
Gör en nödanmälan alltid när 
 
− du misstänker en brand 
− du inte lyckas hitta upphovet till rök eller lukt 
− det finns uppenbar risk för eldsvåda 
− farliga kemikalier har läckt ut eller en olycka har inträffat 
− det krävs snabb hjälp för att rädda en person, ett djur eller egendom 
 
Försäkra dig alltid om att brandlarmet från en larmknapp har nått fram! 
Informera alltid brandkåren även om att branden är släckt! 
 
 
Olycksfall/sjukdomsanfallOlycksfall/sjukdomsanfallOlycksfall/sjukdomsanfallOlycksfall/sjukdomsanfall    
    
1. Ta reda på vad som har hänt 
• har personen fallit omkull, svimmat av eller haft kramper? 
• finns det några ögonvittnen? 
• dela på följande uppgifter om flera medhjälpare finns tillgängliga 
2. Kontrollera patientens tillstånd 
• kontrollera om det går att väcka patienten genom att tilltala eller skaka  om 
honom/henne 
3. Kontrollera andningen 
• om personen inte vaknar upp, kontrollera andningen: placera  handryggen framför 
personens mun och känn efter om det finns något  luftflöde. Ansiktsfärg som skiftar i blått är ett 
tecken på att andningen  är förhindrad eller har upphört. 
4. Placera personen i rätt läge 
• Placera en person som är medvetslös i stabilt sidoläge. 
• Böj personens huvud bakåt för att få andningsvägarna fria. 
5. Gör en nödanmälan 
• Så fort du har tagit reda på personens tillstånd och konstaterat att det  handlar om en 
nödsituation ring 112 och berätta 
• vad som har hänt 
• vad klagar personen över 
• vad gör personen just nu 
6. Observera 
• Om du upptäcker förändringar i personens tillstånd innan  räddningsenheten 
anländer, ring 112 på nytt. 
7. Visa vägen 
• Ordna med vägvisning och försäkra dig om att det inte finns några hinder längs vägen.  
8. Berätta 
• Berätta för räddningsverkets personal vad som har hänt, hur personens  tillstånd har utvecklats 
och om han/hon har fått första hjälpen. 
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Störande av ordningStörande av ordningStörande av ordningStörande av ordning    
 
Hur man lugnar ner en upprörd person 
• Låt personen få ur sig den värsta ilskan, tala inte samtidigt och provocera inte vederbörande på 

något sätt. 
• Lugna ner vederbörande t.ex. genom att säga: ”Vi ska titta på vad vi kan göra för att hjälpa dig i ditt 

ärende.” (vi, ditt ärende!) 
• Vid svåra konflikter, tolka motsättningarna som missförstånd eller oklarhet. 
• Stöd muntliga budskap med icke-verbal kommunikation. 
 
Besvärliga specialfall 
• Personer som tigger om sympati eller medlidande 

- lyssna och ta försiktigt del 
• Personer som stigit upp med fel fot 

- hjälpsam och deltagande inställning, humor, 
”du har all anledning att vara arg ...”   

• Hänsynslösa personer 
- självsäker och bestämd attityd 
- här ger vi inga privilegier 
- betona att alla behandlas lika 

• Personer som anser sig ha lidit orättvisor 
- förklara bakgrunden till avgörandet, lagen osv. 
- kom ihåg att vissa inte kan acceptera någon som helst förklaring 

 
BränsleläckageBränsleläckageBränsleläckageBränsleläckage    
 
Vid omfattande läckage, stora bränslemängder eller kontinuerligt läckage 

----    stoppa stoppa stoppa stoppa bränslematningen till tankställena 
----    försäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig om att det inte finns några människor vid eller i närheten av läckaget, försäkra dig om 
att det inte finns några källor för antändning (öppen eld, rökning, grill osv.) 
----    ring 112ring 112ring 112ring 112 och berätta vad som har hänt och uppge exakt adress 
----    följ följ följ följ nödcentralens anvisningaranvisningaranvisningaranvisningar 

 
Mindre eller begränsat läckage 

----    stoppa stoppa stoppa stoppa bränslematningen till tankställena 
----    försäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig om att det inte finns några personer i läckageområdet 
----    försäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig omförsäkra dig om att det inte finns några källor för antändning i närheten av läckaget (öppen eld, 
rökning, grill osv.) 
----    avgränsaavgränsaavgränsaavgränsa ett tillräckligt stort område med hjälp av band eller stolpar. Vid läckage i vatten försök 
avgränsa området t.ex. med hjälp av oljebommar 
----    gör en anmälangör en anmälangör en anmälangör en anmälan om det som har hänt (till vem beror på vilken hamn det är fråga  om) 

 
Städning 

- använd nödvändig skyddsutrustning (skyddshandskar, stövlar osv.)  
- ta fram absorptionsmedel (t.ex. torv), spadar, borstar och säckar (nödvändig utrustning för 
uppsugning och städning vid bränsleläckage måste finnas i hamnen) 
- sprid ut absorptionsmedel över ett tillräckligt stort område 
- efter uppsugningen, samla upp absorptionsmedlet i säckar med hjälp av en  spade/borste  
- om det är fråga om ett omfattande område och mycket mark har förorenats, kontakta de lokala 
miljömyndigheterna 
 

Bränslestänk får aldrig avlägsnas med hjälp av kemikalier, t.ex. diskmedel! 
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Allmän larmsignalAllmän larmsignalAllmän larmsignalAllmän larmsignal    
 
OAVBRUTEN STIGANDE OCH FALLANDE LJUDSIGNAL 
    
    
    
    
  
 
 
    
DEN ALLMÄNNA LARMSIGNALEN MEDDELAR OM DEN ALLMÄNNA LARMSIGNALEN MEDDELAR OM DEN ALLMÄNNA LARMSIGNALEN MEDDELAR OM DEN ALLMÄNNA LARMSIGNALEN MEDDELAR OM     
GASRISK GASRISK GASRISK GASRISK     
STRÅLNINGSRISKSTRÅLNINGSRISKSTRÅLNINGSRISKSTRÅLNINGSRISK        
FARAN ÖVERFARAN ÖVERFARAN ÖVERFARAN ÖVER----SIGNALEN ÄR EN 1 MIN. LÅNG JÄMN LJUDSIGNAL SOM MEDDELAR OM SIGNALEN ÄR EN 1 MIN. LÅNG JÄMN LJUDSIGNAL SOM MEDDELAR OM SIGNALEN ÄR EN 1 MIN. LÅNG JÄMN LJUDSIGNAL SOM MEDDELAR OM SIGNALEN ÄR EN 1 MIN. LÅNG JÄMN LJUDSIGNAL SOM MEDDELAR OM     
ATT FARAN ÄR ÖVERATT FARAN ÄR ÖVERATT FARAN ÄR ÖVERATT FARAN ÄR ÖVER        
    
NÄR DU HÖR DEN ALLMÄNNA LARMSIGNALEN 
 
GÖR SÅ HÄR:GÖR SÅ HÄR:GÖR SÅ HÄR:GÖR SÅ HÄR: 
 

1.1.1.1. Sök dig i första hand inomhus i en byggnadSök dig i första hand inomhus i en byggnadSök dig i första hand inomhus i en byggnadSök dig i första hand inomhus i en byggnad    
    
2.2.2.2. Stäng dörrar, fönster och ventilationStäng dörrar, fönster och ventilationStäng dörrar, fönster och ventilationStäng dörrar, fönster och ventilation    
    
3.3.3.3. Lyssna på radionLyssna på radionLyssna på radionLyssna på radion    
    
4.4.4.4. Följ de anvisningar som gesFölj de anvisningar som gesFölj de anvisningar som gesFölj de anvisningar som ges    
 
5.5.5.5. Använd inte telefonenAnvänd inte telefonenAnvänd inte telefonenAnvänd inte telefonen    
    
6.6.6.6. Lämna inte området utan myndigheternas tillåtelseLämna inte området utan myndigheternas tillåtelseLämna inte området utan myndigheternas tillåtelseLämna inte området utan myndigheternas tillåtelse    
    

 
 
 
 
GasriskGasriskGasriskGasrisk    
 
GÖR SÅ HÄR VID GASOLYCKA 
 
OM DU BEFINNER DIG UTOMHUS:UTOMHUS:UTOMHUS:UTOMHUS: 
 
1. Kontrollera vindriktningen. Sök dig undan vinden i sidriktning. 
2. Försök hitta en hög plats i terrängen. Det är tryggare att vistas högre upp. 
3. Om du hamnar i luft där det finns gas, RÖR DIG LUGNT. Skydda dig genom att andas genom ett 
fuktigt klädesplagg. 
4. Sök dig inomhus, i första hand in i en byggnad. 
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OM DU BEFINNER DIG INOMHUS:INOMHUS:INOMHUS:INOMHUS: 
 
1. Stäng av luftkonditioneringen och ventilationen. Stäng dörrar, fönster och ventiler. 
2. Sätt på radion. Lyssna på lokalradion. Följ de anvisningar som ges. 
3. Undvik att använda telefonen. 
4. Om du känner gaslukt andas GENOM ETT FUKTIGT KLÄDESPLAGG.    
5. Sök dig till byggnadens översta våningar om möjligt.                          
   
LÄMNA INTE OMRÅDET UTAN MYNDIGHETERNAS TILLÅTELSE!  
DU KAN BLI UTSATT FÖR FARA PÅ VÄGEN! 
 
StrålningsriskStrålningsriskStrålningsriskStrålningsrisk    
 
Det föreligger strålningsrisk om myndigheterna mäter strålningsnivån till 100 mikrosievert i 
timmen. 
 
1. Sök dig i första hand in i en byggnad. 
2. Stäng dörrar, fönster och ventilationsanordningar 
3. Lyssna på radion 
4. Följ de anvisningar som ges. Beakta räddningsplanen. Använd inte telefonen. 
5. Lämna inte området utan myndigheternas tillåtelse. 
 
Det kan ta en stund innan myndigheterna anländer och agera därför lugnt och följ 
företagets/anläggningens räddningsplan och anvisningarna som du får via radion. 
 
Bästa skyddet får du i mitten av byggnaden eller i källarvåningen. 
 
Ta jodtabletter först på rekommendation av myndigheterna! 
 
Bered dig på att söka skydd i ett skyddsrum, beakta: 
− hur verksamheten är organiserad 
− skyddsmaterial och personlig rengöring 
− internt larm om hur man skyddar sig 
 
MYNDIGHETERNA MEDDELAR NÄR FARAN ÄR ÖVER! 
 
INLED FORTSATTA ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING PÅ FÖRETAGET ELLER ANLÄGGNINGEN 
T.EX. RENGÖRING FRÅN RADIOAKTIVT NEDFALLSDAMM 
 
BombhotBombhotBombhotBombhot    
 
Vid upptäckt av ett föremål som misstänks vara bomb eller vid bombhot per telefon eller på annat 
sätt 
gör så här:gör så här:gör så här:gör så här: 
 
♦ TA varje bombhot på allvar! 
♦ ANMÄL bombhotet till polisen omedelbart. 
♦ Stäng affären, företaget eller liknande. 
 
Töm den hotade lokalen och isolera ett tillräckligt stort område, även uppifrån och nerifrån. 
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BILAGA 2: Anvisningar om första hjälpen vid de vanligaste olyckorna/sjukdomsanfallen (KÄLLA: Finlands 
Röda Kors) 

Så här öppnar du luftvägarnaSå här öppnar du luftvägarnaSå här öppnar du luftvägarnaSå här öppnar du luftvägarna    

Den som är medvetslös riskerar att kvävas framförallt om han/hon ligger på rygg eller har huvudet 
hängande fram. Tungan kan då täppa till svalget och även kräkningar och blod kan täppa till 
luftvägarna. 

 

1. När man lyfter upp huvudet öppnas svalget och andningsvägarna blir fria. 

 

2. En medvetslös person som andas måste alltid vändas i stabilt sidoläge så att luftvägarna hålls fria. 
Kontrollera också att personen fortsätter att andas. 
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HjärtHjärtHjärtHjärt----lungräddninglungräddninglungräddninglungräddning    

   

1.1.1.1. När en person plötsligt förlorar medvetandet eller ser livlös ut ta genast 
reda på om det går att väcka honom genom att tilltala eller ruska om 
honom. 

  

  

   

2.2.2.2. Om han inte vaknar upp eller reagerar, ropa på hjälp och be någon av de 
närvarande att ringa ett nödsamtal till 112. Är du ensam, ring själv. Följ 
nödcentralens anvisningar. 

  

  

  

3.3.3.3. Skapa fria andningsvägar och kontrollera andningen: 
För med hjälp av ena handens två fingrar personens hakspets uppåt och böj 
hans huvud bakåt genom att trycka på hans panna med den andra handen. 
Se efter om hans bröstkorg rör sig, lyssna om hans andningsljud är normala 
eller om du känner luftströmmen från hans andning mot din kind. 

  

Om andningen inte är normal:Om andningen inte är normal:Om andningen inte är normal:Om andningen inte är normal: 

    

4.4.4.4. Inled hjärtkompression. Placera den ena handens handrot mitt på 
bröstbenet och den andra handen ovanpå denna. Tryck med raka armar ner 
bröstbenet 30 gånger med en hastighet av 100 tryck i minuten. Bröstkorgen 
ska sjunka in ca 4–5 cm. 

  

  

   

5.5.5.5. Fortsätt sedan med inblåsningar. Skapa på nytt fria andningsvägar. För 
med hjälp av ena handens två fingrar personens hakspets uppåt samtidigt 
som du böjer hans huvud bakåt genom att trycka på hans panna med den 
andra handen. Kläm ihop näsborrarna mellan tumme och pekfinger. Tryck 
dina läppar tätt mot hans mun och blås in luft i hans lungor 2 gånger 
samtidigt som du följer bröstkorgens rörelser. 

  

  

6.6.6.6. Fortsätt omväxlande med 30 kompressioner och 2 inblåsningar till dess att 
professionell sjukvårdspersonal övertar ansvaret eller till dess att 
vederbörande börjar andas själv eller tills du inte orkar fortsätta längre. 
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BröstsmärtorBröstsmärtorBröstsmärtorBröstsmärtor    

Bröstsmärtor ska alltid tas på allvar. Den vanligaste orsaken till kraftiga, tryckande bröstsmärtor är en 
hjärtinfarkt. Smärtorna känns i överkroppen och de kan stråla vidare till vänster armhåla och arm och till 
halsen. Personen är ofta kallsvettig och eventuellt även illamående och andningen kan också försvåras. 
Om personen har haft nitroglycerin som medicinering kan han ta denna medicin. Om nitroglycerin inte 
hjälper på några minuter, följ anvisningarna om första hjälpen. 

Första hjälpen vid bröstsmärtor 

• Försök att få patienten att lugna ner sig och hjälp honom i halvsittande läge. 
• Ring ett nödsamtal till 112. 
• Vid tydliga symtom ge patienten en halv tablett Aspirin eller Disperin (250 mg) som han kan 
tugga eller dricka upplöst i vatten. Ge inte patienten medicinen om han är allergisk mot den 
(acetylsalicylsyra).  
• Om patienten blir livlös, inled återupplivningen (30 tryck, 2 inblåsningar) och informera 
nödcentralen om den ändrade situationen. 

ObsObsObsObs!!!! Det finns många orsaker till plötsliga bröstsmärtor. Koronartrombos eller hjärtinfarkt och 
kärlkrampsliknande smärtanfall (angina pectoris) kräver omedelbar professionell hjälp. 

Kransartärerna förser hjärtat med syre och näring. Om det samlas fett, kolesterol och bindväv på insidan 
av kransartärerna täpps artärerna så småningom igen och blodflödet försämras. Om det uppstår 
syrebrist i hjärtmuskeln kan följden bli plötslig vävnadsdöd i hjärtmuskeln, dvs. hjärtinfarkt (”blodpropp i 
hjärtat”). 

Om patienten snabbt får första hjälp och vård kan ytterligare skador förebyggas samtidigt som 
patientens möjligheter att klara sig förbättras påtagligt. 

KramperKramperKramperKramper    

Funktionsstörningar i hjärnan kan resultera i ofrivilliga muskelryckningar och kramper. Orsaken kan 
t.ex. vara epilepsi, hjärnblödning, hög feber eller ett olycksfall. 

Lär dig att känna igen symtomen: 

• Den insjuknade förlorar medvetandet, faller omkull och blir stel i kroppen. 
• Efter stelheten följer ryckiga kramper. Kramperna varar i allmänhet endast i 1–2 minuter. 

Första hjälpen vid krampanfall 

• Försök inte förhindra kramprörelserna men se till att personen inte skadar huvudet eller får 
någon annan skada. 
• Stoppa ingenting i patientens mun, för det försvårar andningen. 
• Försök vända personen i sidoläge så fort kramperna avtar. 
• Om anfallet går över av sig självt, försäkra dig om att personen återhämtat sig helt innan du 
avlägsnar dig. 
• Ring ett nödsamtal till 112 om kramperna hör samman med ett olycksfall eller om kramperna 
pågår i mer än 5 minuter. 
• Kontakta en läkare vid feberkramper hos barn. 
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Så här hjälper du en person som är medvetslöSå här hjälper du en person som är medvetslöSå här hjälper du en person som är medvetslöSå här hjälper du en person som är medvetslössss    
    

    

1. När någon plötsligt förlorar medvetandet eller ser livlös ut, ta genast reda 
på om det går att väcka honom genom att tilltala eller ruska om honom. 

 
    

2. Om han inte vaknar upp eller reagerar, ropa på hjälp och be någon av de 
närvarande att ringa ett nödsamtal till 112. Är du ensam, ring själv. Följ 
nödcentralens anvisningar. 

 
    

3. Skapa fria luftvägar och kontrollera andningen: 
För med hjälp av ena handens två fingrar personens hakspets uppåt och böj 
hans huvud bakåt med den andra handen samtidigt som du trycker på 
pannan. Se efter om hans bröstkorg höjs, lyssna om hans andningsljud är 
normala eller om du känner luftströmmen från hans andning mot din kind. 

4. Om andningen är normal, vänd personen i sidoläge för att trygga andningen. Håll uppsikt över 
personen till dess att professionell sjukvårdspersonal anländer. 

Så här vänder du en medvetslös person som andas i stabilt sidoläge.Så här vänder du en medvetslös person som andas i stabilt sidoläge.Så här vänder du en medvetslös person som andas i stabilt sidoläge.Så här vänder du en medvetslös person som andas i stabilt sidoläge. 

    

• Lyft personens ena arm snett upp med handflatan vänd uppåt och 
placera den andra handen över bröstet. 
• Böj upp det bakre knäet. 
• Fatta tag i axeln och det böjda knäet och vrid personen i sidoläge i 
riktning mot dig själv. 

 
    

• Placera personens hand under kinden med handflatan uppåt. 
• Låt det översta benet vara kvar i rät vinkel. 
• Kontrollera att huvudets ställning är sådan att luftvägarna hålls fria. 
• Kontrollera andningen och ett eventuellt uppvaknande till dess att 
hjälp anländer. 
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BrännskadorBrännskadorBrännskadorBrännskador    

Hetta skadar huden och eventuellt även den underliggande vävnaden. Om huden inte kyls ned sprider 
sig skadan djupare in i hudlagren. 

Första hjälpen vid små brännskador: 

• Små brännskador kyls ned med svalt vatten till dess att smärtan går över. 
• Vid behov kan skadan täckas med en salvkompress och ett skyddande förband. 
• Byt förband varannan dag. 
• Kontakta en läkare om brännskadan blir inflammerad. 

Första hjälpen vid allvarliga brännskador: 

Huden är grå eller mörkfärgad och förkolnad och personen känner inte någon smärta. 

• Ring 112. 
• Skydda personen från att bli nedkyld. 
• Vid brännskador i ansiktet eller luftvägarna placera personen i halvsittande  läge. 

 

 

Första hjälpen vid sårFörsta hjälpen vid sårFörsta hjälpen vid sårFörsta hjälpen vid sår    

1.1.1.1. Stoppa blödningen. 

2.2.2.2. Rengör såret. 

3.3.3.3. Tillslut små skärsår med hjälp av sårtejp. 

4.4.4.4. Täck såret med en skyddande kompress. 

5.5.5.5. Sök vård vid behov. 

6.6.6.6. Kontrollera att personen har giltig tetanus- eller stelkrampsvaccination. 

Blödande, djupa och smutsiga sår och lite större skärsår ska alltid behandlas av en läkare. 

Det är inte alltid möjligt att utifrån sårets utseende avgöra hur djupt ner i vävnaden en skada sitter. 
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Första hjälpen vid blödningFörsta hjälpen vid blödningFörsta hjälpen vid blödningFörsta hjälpen vid blödning    

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt mäta och avgöra storleken av en yttre, synlig blödning. En person 
som förlorar mycket blod (över 20 %) hamnar i chock.  

Så här stoppar du en blödningSå här stoppar du en blödningSå här stoppar du en blödningSå här stoppar du en blödning 

1.1.1.1.    Lyft upp den blödande extremiteten och stoppa blödningen genom att trycka på det blödande stället 
med fingrarna eller handflatan. Placera en person som blöder rikligt omedelbart i liggande ställning. 

2.2.2.2.    Ring 112 om du bedömer att det är nödvändigt. 

3.3.3.3.    Om du har tillgång till förband lägg ett tryckförband på det blödande stället. 

4.4.4.4. Stöd upp den blödande extremiteten i högläge. 

5.5.5.5. En riklig blödning kan resultera i en allvarlig cirkulationsstörning, dvs. en chock. Se till att den skadade 
personen får första hjälpen utifrån sina symtom. Vid symtom på chock, lyft upp benen, försök att få 
personen att lugna ner sig och skydda honom mot kyla och följ hans tillstånd till dess att professionell 
personal övertar ansvaret. 

 

 

NödsamtalNödsamtalNödsamtalNödsamtal    

En anmälan om en nödsituation görs till det allmänna nödnumret 112 112 112 112. En anmälan ska göras 
omedelbart när man konstaterar att en skadad eller sjuk person behöver professionell hjälp. 

Så här ringer du ett nödsamtal 

1.1.1.1. Ring nödsamtalet själv, om du kan. 

2.2.2.2. Berätta vad som har hänt. 

3.3.3.3. Uppge den exakta adressen och kommunen. 

4.4.4.4. Svara på frågorna. 

5.5.5.5. Följ de anvisningar som du har fått. 

6.6.6.6. Avsluta samtalet först när du har fått tillstånd att göra det. 

Du kan ringa nödnumret gratis från telefonkiosker. Vid mobilsamtal behöver du inte ange riktnummer. 

 

 

(KÄLLA: Finlands Röda Kors) 

 
 


