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Ersättningsyrkanden från Roslagens helikopterflyg SE-HON (helikopter)

Kostnader till följd av stöld.

Bifogade fakturor: 243 220 kr

Luftfartstyrelsen har lagt till 5 tim i flygdagboken:  24 500 kr

Bagagelucka kostnad ej ännu fastställd kostnad ca:  28 000 kr

Arbetstid flygtekniker 127 timmar x 750 kr                          95 250 kr

 Summa 390 970 kr

Yrkar även ränta jämte räntelagen



Karta - Roslagsflyg

Karta Roslagsflyg, 2010-06-14 16:09   diarienr: 0104-K118-09
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Hangar Roslagsflyg

Fotografi(er) Roslagsflyg, 2010-06-14 16:10   diarienr: 0104-K118-09
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PM Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4KAU Allmän utredningsrotel
Diarienr

0201-K292963-09
Uppgiftslämnare

Axelsson, Håkan
Datum

2009-09-23
Tid

08:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Curt Johnsson

Uppgiften avser

ang stöld av helikopter.
Uppgift

Axelsson uppger att har är bilskollärare och använder start och landningsbanan vid Norrtälje 
Flygklubb för manövreringsövningar med elever med motorcyklar.
Axelsson kom till Flygklubben ca kl 06.15-06.20 inför dagens övningar.
Grindarna till flygklubbens område var då stängda och låsta som vanligt.

(Flygklubbens område ligger invid Roslagens Helikopterflygs område)

Uppgifterna lämnade till krinsp Curt Johnsson.

PM Flygklubben, 2009-09-23 08:10   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Avspärrningen

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4OU Utryckningssektion
Diarienr

0201-K292963-09
Uppgiftslämnare

Dolama, Robert
Datum

2009-09-23
Tid

09:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Robert Dolama

Uppgiften avser

Gällande polismans och personals "gångväg" i avspärrningen.
Uppgift

I samband med att brottsplatsen avspärrades kom önskemål från Roslagens Helikopterflygs 
ägare, tillika skol- och flygchef, Christer Öhlund, att få hämta en lista med aktiviteter för 
kommande dagar inne i kontorsdelen. Detta för att kunna avboka kunder då det rörde sig om 
stora kostnader i och med avspärrning och väntan på tekniker.

Öhlund samt pa Dolama tog sig in via en dörr på fastighetens östra sida ( mot Norrlandsflygs 
hangar). Man kom då in i ett första rum (här sa Öhlund direkt att de inte varit) och därifrån 
gick vi rakt fram genom ytterligare en låst dörr och kom då in i hangarutrymmet där den 
tillgripna helikoptern stått. (när man kommer in genom denna dörr så är porten till vänster) Vi 
tog då direkt höger och gick längs med väggen norrut mot kontoret, sen över golvet och in i 
kontorsdelen.  

Därefter gick vi båda två samma väg tillbaka, dvs längs med väggen och ut genom samma 
dörrar. Ingenting inne i hangaren har vidrörts! Inga lampor har tänts eller släckts. Dörrar har 
lämnats så som de var.

IAKTTAGELSER
Öhlund sa att de förmodligen använt den lilla trucken som man drar ut helikoptrarna med. 
Detta eftersom den inte stod uppställd där den ska och där den brukar stå. Han sa också att 
den är lite speciell eftersom man måste "choka" den för att den ska starta.
Dessutom har de tagit "Ranchérpinnen", förmodligen för att ta loss rotorlåset på helikoptern. 
Ranchérpinnen ligger mitt på golvet i hangaren. Den brukar hänga uppe på en vägg.  

Vidare sa Öhlund att de förmodligen inte varit inne i kontorsdelen. 

PM avspärrningen Norrtälje helikopterflyg, 2009-09-23 09:34   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4OU Utryckningssektion
Diarienr

0201-K292963-09
Uppgiftslämnare

Mattsson, Markus
Datum

2009-09-23
Tid

09:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Markus Mattsson

Uppgiften avser

Ang. stöld av helikopter, Sikvägen, Norrtälje.
Uppgift

34-9150 med insp M.Mattsson (yb) och pa R.Dolama tjänstgjorde natten till 23 september 
2009 i Norrtälje. Strax efter kl. 05.00 inkom radiotrafik på Rakel om ett grovt rån i Västberga. 
En helikopter hovrade ovanför brottsplatsen och landsatte grovt beväpnade rånare. Polisens 
egna helikoptrar var satta ur bruk. Mattsson kontaktade redan då LKC och meddelade att SAR 
hade helikopter i Norrtälje som kanske skulle kunna användas att spana efter den helikopter 
som befann sig i Västberga. Det gjordes bedömningen att detta inte var aktuellt, då det var en 
civil flygoperatör. Det rapporterades sedan att Västberga-helikopterns beteckning gick till 
Roslagens Helikopterflyg, Sikvägen, i Norrtälje. Patrullen åkte då omedelbart dit från 
Norrtälje polisstation. Patrullen på plats kl. 06.03. 
Patrullen väckte upp personal från SAR,Norrlandsflyg, Fredrik Kullman. Denne kontaktade 
genast personal på Roslagens Helikopterflyg, Niklas Johansson samt ägaren Krister Ölund. 

det kunde konstateras att en vit Bell 206 Jetranger tillgripits ur hangaren, beteckning 
SE-HON. Den används för flygutbildning. 

Enligt personal på Roslagens Helikopterflyg användes helikoptern under dagen den 22 sept. 
fram till kl. 14.00. Omkring kl. 15.00 parkerades den i hangaren. Kl. 20.00 vet flygteknikern 
att den fanns kvar där. 
Parsonal på SAR, Norrlandsflyg, arbetade i sin närliggande hangar fram till kl. 24.00. De har 
inte märkt att någon helikopter startat. Därefter har de legat och sovit i sina lokaler. 

Patrullen kunde konstatera att hangarens port var uppskuren. Att en mindre traktor var flyttad 
men fanns kvar inne i hangaren. Den vagn som helikoptern stod på återfanns utanför hangaren. 

Platsen avspärrad jml RB 27:15 i avvaktan på tekniskt undersökning. 

Rapporter inkom från olika håll om helikoptrar som siktats runt om i länet. Pågående 34-9320 
intog observationspost på Södra Bergen och senare silostornet i hamnen, Norrtälje. 

Helikoptern var tankad med ca 40 gallon flygbränsle då den parkerades i hangaren. Detta 
motsvarar ca två timmars flygtid. 
Helikoptern kan bära fyra personer vid full tank. 

SARs helikopter i Norrtälje kom senare att användas i insatsen, trots allt. 

SE-HON anträffades senare i trakten av Arninge. 

PM ang stöld av helikopter, Sikvägen, Norrtälje, 2009-09-23 09:39   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm, 2009-09-23 09:39   diarienr: 0201-K292963-09
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4 Roslagens Polismästardistrikt
Diarienr

0201-K292963-09
Uppgiftslämnare

Ericsson, Anna
Datum

2009-09-23
Tid

15:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Ericsson

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 34-9320 med YB Anna Ericsson och pa Emilie Östling åkte dag som ovan till Södra 
Bergen i Norrtälje för att se om en eftersökt helikopter kunde lokaliseras.

Efter en stund och efter samråd med LKC ändrade vi position till taket på silosarna som står i 
Norrtälje hamn. När helikoptern anträffats åkte vi till Norrlandsflyg i Görla industirområde 
och avlöste nattpatrullen.

På plats Norrlandsflyg, utökades avspärrningarna och ytterliga patruller biträdde för att 
säkerställa avspärrningarna runt brottplatsen.

Personal från kriminalavdelningen i Norrtälje var på plats och hade påbörjat förhör med 
personal och fastighetsägare.

Krim Norrtälje fick i uppgift att hålla förhör med den flyglärare som senast använt den 
tillgripna helikoptern.

Tekniker kom senare till platsen och genomförde brottsplatsundersökning. Tekniker på plats 
jämförelsedaktade och jämförelsetopsade ägare av den tillgripna helikoptern. Kontakt med 
staben och Burén angående åtgärden. Se separat avrapportering.

Tekniker önskade få jämförelsedaktning och jämförelsetopsning av de tre senaste 
besättningarna som flugit helikoptern. Detta vidarebefordrades till krim i Norrtälje.

Hundpatrull kom senare till plats och genomförde saksök utan resultat. Se separat 
avrapportering.

Dörrknackning genomfördes av personal från krim i Norrtälje.

Förhör med personer som befunnit sig i området hölls av personal från krim i Norrtälje.

Tips inkom om ett fordon som stått i Arninge 2009-09-22 cirka klockan 21.00, tipset 
vidarebefordrades till KUT Roslagen samt Ykom Rådman.

PM Avrapporteringspm, ang helikoptern, 2009-09-23 15:50   diarienr: 0104-K118-09
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Avspärrningarna hävdes, 2009-09-23 kl. 14.30, när samtliga polispersonal var klara på 
platsen och staben kontaktats.

Media på plats hanterades av insp A Olsson och kom J-E Thölin.

Information kring fortlöpande arbete på platsen vidarebefordrades till staben.

Avrapporteringspm, 2009-09-23 15:50   diarienr: 0201-K292963-09
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Avrapporteringspm, 2009-09-23 15:50   diarienr: 0201-K292963-09

   3
PM Avrapporteringspm, ang helikoptern, 2009-09-23 15:50   diarienr: 0104-K118-09

   9



Avrapporteringspm
Åtgärder i samband med grov stöld (helikopter).

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4KAU Allmän utredningsrotel
Diarienr

0201-K292963-09
Uppgiftslämnare

Brolin, Håkan
Datum

2009-09-24
Tid

14:37
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Brolin

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning över utförda åtgärder efter grov stöld (helikopter) i Görla, Norrtälje 
090923.

1)    Polis tog personlig kontakt med de flesta företag i närområdet (Görla Industriområde).
Dessa poliser frågade om:
-  Iaktagelser aktuell dag samt tidigare
-  Ev Övervakningskameror
-  De ombads höra av sig till polisen, OM de hör något som kan sättas i samband med den   
grova stölden.  Detta avrapporterat av polismän Carola Wiklund och Linda Thorström.

 2)  Statoil (nattöppet) och OKQ8 (öppet 07.00 – 22.00) kontaktades. Information från 
övervakningskameror togs i beslag.  Avrapporterat av Johan Sandin.

 3)  Kapellskärs camping, Kustbevakningen, Försvaret, Securitas, SL, Taxi samt åkerier 
kontaktade.
       Avrapporterat av Stefan Lindberg och Ann-Christine Sigfridsson.

4) Kontakt tagen med Vägverket i Kiruna angående hastighetskameror längs lv 276.
     Avrapporterat av Christer Sandström.

 5)  Personer hörda av krim-personal från Norrtälje. Bl a andra ett gäng ynglingar som 
campat i Mellingeholm (mycket nära brottsplatsen) aktuell natt.

 6)  Händelse i Rånäs som väckte intresse. Natten mellan 22-23/9-09 stals skyltar från en 
Audi.
      Reg nr WZS 557.Tillgreppet filmat av en övervakningskamera. Dessa skyltar var inte 
polisanmälda/efterlysta när den grova stölden ägde rum. 

7) Förhör med helikopterföretagets anställda. 
      Avrapportering av Curt Johnsson och Eje Johansson.

 8) På kvällen körde två ptr av området från södra Norrtälje ner till Penningby. Söket bedrevs 

PM Åtgärder i samband med grov stöld, 2009-09-24 14:37   diarienr: 0104-K118-09
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    på båda sidor om lv 276. Vi letade efter ev flyktbilar eller andra fordon som på något sätt 
    kan sättas i samband med stölden. Inget av intresse anträffat.
     OBS. I det aktuella området finns ett stort antal "militärförråd". Hur många av 
dessa     
     som är i bruk vet jag inte. Dock så vet jag att för ca 15 år sedan, då Handelsbanken i 
    Norrtälje rånades, så gömdes en av flyktbilarna i ett sådant förråd.
    Gm bröt sig in i förrådet, ställde in bilen, stängde och satte dit ett nytt lås.

…………………………………………………..
Håkan Brolin
Krinsp
     

Åtgärder i samband med grov stöld (helikopter)., Avrapporteringspm, 2009-09-24 14:37   diarienr: 0201-K292963-09
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PM Åtgärder i samband med grov stöld, 2009-09-24 14:37   diarienr: 0104-K118-09
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12

PM
Roslagsflyg - Christer Öhlund

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-10-27
Tid

12:00
Involverad personal Funktion

Mona Redaelli Uppgiftslämnare
Berättelse

2009-10-27 besökte krinsp Redaelli och Gustavsson Roslagsflyg och Christer Öhlund.

Öhlund berättade att på Roslagsflyg finns 7 st helikoptrar.

SE-HON Bell tar 4 pass + 1 pilot (rånhelikoptern). Används som skolhelikopter
SE-HVE Bell tar 4 pass + 1 pilot. Ägs av Thomas Tham, 420108-1637 och John Amatello,   
730209-0175 (pilot), men används även av Roslagsflyg som skolhelikopter
SE-HPN Bell tar 7 passagerare (6+1), skolhelikopter
SE-JHO Bell tar 7 passagerare (6+1), skolhelikopter
SE-HUK Enström, tar 2+1passagerare, har använts som skolhelikopter, sista flygning        
22/5-09
SE-JDA Enström, tar 2+1 passagerare normalt (men kan byggas om och då ta 4+1), ägs av 
Kraftö. Har stått i   hangaren för service sedan 23/7-09
SE-HSY Enström, tar 2+1 passagerare. Har varit trasig sedan 2004

 Öhlund berättade att man normalt inte hyr ut helikoptrar, eftersom de används på 
Roslagsflyg mån-fre för skolflygningar. Men i enstaka fall har man kunnat hyra 
och då kostar det 10 000kr/timme. De enda som hyrt helikopter på Roslagsflyg 
under 2009 har varit Carl-Axel Eden och Alexander Eriksson.

Tillfrågad om vilka som har nycklar till Roslagsflygs område, så berättade Öhlund att det är 
alla som arbetar på Roslagsflyg och deras familjer samt de som arbetar på SAR. 
Sedan har även Alexander Eriksson och Bengt Eriksson nycklar till 
Roslagsflyg. Öhlund berättade att Alexander är den enda som själv kan åka och 
hämta ut en helikopter, utan att någon på Roslagsflyg behöver vara där – men 
Öhlund berättade att de alltid vet om när han lånar en helikopter och att detta 
loggas i resp helikopters loggbok. Luftfartsverket är den myndighet som 
kontrollerar att Roslagsflyg sköter sina loggböcker. 

Öhlund berättade att Alexander Eriksson har tagit sitt helikoptercertifikat under honom och 
att han är den som varje år flyger med Eriksson för att Eriksson skall kunna 
förnya sitt certifikat. Öhlund berättade att Eriksson gjorde sin PC- uppflygning 
den 24/6 –09 med honom.

Öhlund tog kopior ur helikoptrarnas loggböcker, som bifogas detta PM. Öhlund bifogade 
även en karta över de flygplatser som finns i närheten – med deras bokstavs 
beteckning.

Andra helikopterpiloter som nyligen förnyat sina certifikat på Roslagsflyg är;
Rickard Sivertz, 721027-0398, från Stockholms Helikoptertjänst. Sivertz flög upp den 

14/9-09. Aram Rubenstein flög upp sin IR-behörighet med Bengt Tenghed den 
9/9-09.



Öhlund berättade att han hade gjort intressanta observationer på SE-HON när de fick tillbaka 
helikoptern från den tekniska undersökningen. Öhlund berättade att SE-HON 
har en lite egen instrumentpanel, jämfört med andra Bell helikoptrar. Enligt 
Öhlund såg det ut som att de instrument man använder vid mörkerflygning inte 
hade använts. Öhlund förklarade att alla som har lärt sig flyga på Roslagsflyg, 
och för den del de flesta piloter som han arbetat med, avslutar en flygning med 
att kupera motorn. Dvs att när helikoptern landat låter man motorn gå i två 
minuter innan man stänger av alla instrument man använt under flygningen. 
Öhlund förklarade att det normalt tar 5-6 minuter att stänga av en helikopter. 
Öhlund berättade att det verkade som om helikoptern bara stängts av med 
huvudströmbrytaren, eftersom alla instrument fortfarande var påslagna – 
förutom de som man använder vid mörkerflygningar.

Öhlund önskade även kontakt med ansvarig inom Polisen som kunde svara på ifall 
Roslagsflyg kunde erhålla ersättning från Polisen för de skador som Polisen 
åsamkat helikoptern i samband med den tekniska undersökningen, då 
bagageluckan på helikoptern skjutits sönder.

Öhlund har via mail till utredaren, Krinsp Redaelli redovisat vilka som använt SE-HON 
under de sista månaderna före stölden. Öhlund uppgav följande;

SE-HON monterades ned den 25/6 2009 då service på rotorn skulle utföras under semestern 
som ägde rum i juli. Den 4/8 2009 monterades rotorn tillbaka, enligt SE-HON 
service logg.

Därefter har följande personer flugit SE-HON enligt loggboken.

4/8-09 Kenneth Nordin (NOK) 430206-3278, Andrée Arvidsson (ARA) 820724-8918
5/8-09 NOK, ARA, Marte Baann (BAM), N-210380 48829, Marianne Rostol (ROM) 

N-021083 36016
6/8-09 NOK, BAM, ROM, Jonar Eriksson (ERJ) 780804-4650, Anton Davies (DAA) 

880304-3911
7/8-09 NOK, BAM, ROM, ERJ, DAA
10/8-09 NOK, ERJ, DAA
11/8-09  NOK, DAA, BAM, Bengt Tenghed (TEB) 470610-4637
12/8-09 NOK, ERJ, DAA
13/8-09 NOK, ERJ, DAA
14/8-09 NOK, ERJ, DAA
15/8-09 Christer Öhlund (ÖLC) 570821-8937, Bert-Ahle Wåhlin (WÅB) 410505-7774
17/8-09 NOK, ERJ, DAA
18/8-09 NOK, ERJ, DAA
19/8-09 NOK, ERJ, DAA
20/8-09 NOK, DAA, Carl Meyer (MEC) 540322-7175
21/8-09 ÖLC, ERJ, DAA, Karl-Axel Eden (EDK) 660114-1978
22/8-09 EDK
24/8-09 ÖLC, NOK, ERJ, DAA
25/8-09 NOK, ERJ, DAA
26/8-09 ÖLC, NOK, ERJ
27/8-09 NOK, ERJ, DAA
28/8-09 MEC
31/8-09 NOK, ERJ, DAA
1/9-09 ÖLC, NOK, ERJ, DAA
2/9-09 ÖLC, NOK, ERJ, DAA
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3/9-09 ÖLC, ERJ
7/9-09 NOK, Erik Svensson (SVE) 790308-2456, Magnus Frid (FRM) 711228-3515
8/9-09 NOK, SVE, FRM
9/9-09 NOK, ÖLC, DAA, ERJ, SVE, FRM
10/9-09 NOK, WÅB, ERJ, DAA
11/9-09 ÖLC, SVE, FRM
12/9-09 MEC
17/9-09 NOK, FRM, SVE
18/9-09 ÖLC, EDK
19/9-09 EDK
21/9-09 NOK, FRM, SVE
22/9-09 NOK, FRM, SVE

Öhlund har läst igenom detta PM och en del ändringar har gjorts direkt i texten, därefter har 
Öhlund godkänt texten.
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PM
Roslagens Helikopterflyg, bla GPS Öhlund & Meyer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Redaelli, Mona
Datum

2010-01-19
Tid

16:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mona Redaelli

Uppgiften avser

Roslagens Helikopterflyg
Uppgift

2010-01-19 besökte krinsp Gustavsson och krinsp Redaelli Roslagens Helikopterflyg i 
Norrtälje.
Vi träffade Christer Öhlund och Carl Meyer, två av delägarna. 

Ägarförhållanden
Öhlund och Meyer berättade att de ägde Roslagens Helikopterflyg tillsammans med Mats 
Sandberg. Sandberg var teknisk chef och administrativt ansvarig för bolaget. Eftersom 
Sandberg bor i Umeå arbetade han inte heltid på Roslagens Helikopterflyg. De äger 1/3 var.

Övriga som arbetar på Roslagens Helikopterflyg är Kennet Nordin och Bengt Tenghed som 
är flyglärare och Niklas som tekniker.

 Angående när Alexander Eriksson flugit SE-HON
Öhlund och Meyer tillfrågades när Alexander Eriksson senast flög med helikopter SE-HON.
Genom att titta i logg böcker för den aktuella helikoptern kunde de säga med säkerhet att 
Eriksson inte flugit den helikoptern sedan den 1 juni 2008.(se bilaga)

De tillfrågades även huruvida det fanns en möjlighet att Alexander Eriksson lånat SE-HON, 
utan att fråga under juli månad när helikopterhangaren var stängd under semestern. Det 
visade sig att helikoptern stått för service under semestermånaden. Enligt helikopterns 
servicebok så de att den 25 juni monterades rotorn ned och hubben skickades iväg för service. 
Den 4 augusti hittade de en notering om att rotorn monterats tillbaka. Utan rotor kan man inte 
flyga med helikoptern.

 GPS Garmin Extrex legend HCx
De förevisades även en bild på en Hand-GPS av märket, Garmin Extrex Legend HCx och 
tillfrågades ifall det var någon GPS som de igenkände. De uppgav att de inte kände igen 
GPS:en. De ringde även Kennet Nordin, som arbetar som flyglärare på Roslagens 
Helikopterflyg och är den person som oftast flyger med SE-HON. Nordin hade inte förlorat 
någon GPS. Varken Nordin, Öhlund eller Meyer hade hört att någon saknat en GPS.

De tillfrågades ifall det fanns något förvaringsutrymme i SE-HON där ev en GPS hade 



kunnat ligga – men enligt dem så fanns det inte. Det fanns ett litet utrymme mellan 
förarsätena där man ev kunde glömma en penna eller ett par solglasögon, men inte en GPS.

 Angående inbrott i Kraftös helikopter
Carl Meyer tillfrågades ifall han kom ihåg något om ett ev inbrott i Kraftös helikopter. Meyer 
berättade att han alltid för noteringar i sin dator och skulle återkomma i frågan, men han ville 
minnas att han hört något om att några killar tagit sig in i helikoptern när den stod parkerad i 
Frihamnen. Det var någon som ringde Meyer, eftersom det stod deras namn på helikoptern. 
Meyer trodde inte att det stulits något från helikoptern eller att det blev några skador efter 
händelsen. Meyer skulle återkomma då han kontrollerat sin dator.

 Angående instrumentpanelen på SE-HON då den anträffas av polisen.
Meyer och Öhlund förevisade två bilder som tekniker tagit i samband med att helikoptern 
genomgick den tekniska undersökningen. Anledningen till detta var att vid vårt förra besök 
hade Öhlund nämnt att när han återfick helikoptern var instrumentpanelen konstigt inställd. 
Öhlund menade att någon som lärt sig flyga på Roslagens Helikopterflyg inte skulle ha 
lämnat helikoptern med den inställningen.

När Öhlund och Meyer tittat på bilderna kunde de konstatera att helikoptern lämnats 
huvudströmbrytaren påslagen. Bränslepumpen var också på. I övrigt verkade det som att den 
som flugit slagit av all gyro utrustning, dvs de instrument som visar hur helikoptern förhåller 
sig i luften. Instrument man använder sig av för att bla flyga i mörker. Det visade sig även att 
varningspanelen var avslagen och all instrument belysning. En möjlig förklaring till varför 
man slagit av alla dessa funktioner, trodde de kunde bero på att de ev föraren inte skulle bli 
bländad av instrumentpanelen och få bättre mörkerseende. De förklarade att kl 4 på 
morgonen är det inte mörkt, utan man kan flyga genom att man ser marken. Flyger man på ex 
100 - 300 meters höjd kan man utan svårigheter ta hjälp av marksikt. På den höjden ser man 
även ljus från Stockholm och dess förorter.

Per Gustavsson Mona Redaelli
Krinsp Krinsp
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PM
Hkp från Norrtälje till Västberga 090923

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-02-08
Tid

16:02
Involverad personal Funktion

Lillemor Elmgren Uppgiftslämnare
Berättelse

Karta från försvarets radarövervakning över hur helikoptern flugits.
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Tjänsteanteckning
Rekonstruktionsflygning med polishelikopter

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Gustavsson, Per
Datum

2010-06-01
Tid

08:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Gustavsson

Uppgiften avser

Fotografier tagna i samband med rekonstruktionsflygning med polishelikopter den 21 maj 2010.
Uppgift

Fredagen den 21 maj 2010 mellan ca 02.30-04.00 tiden företogs flygning med 
polishelikopter från Arlanda över de olika Waypoints som förekommer i ärendet.

Flygrutt: Arlanda – Roslagens Helikopterflyg i Norrtälje – Stora Skuggan – G4S värdedepå, 
Västberga – Grustäkt i Gråbo i Botkyrka, Norsborg – Kaanans Väg, Vällingby – Skavlöten, 
Täby – Arlanda.

Under flygningen användes en inköpt Hand-GPS av märket Garmin Etrex Legend HCx. 
GPS:n är av samma fabrikat och modell som den beslagtagna GPS:n som anträffades i 
rånhelikoptern, SE-HON. 

De waypoints som fanns inlagda i den beslagtagna GPS:n lades innan flygningen in i den 
inköpta GPS.n. Flygningen gjordes sedan efter de inlagda waypointsen.

Närvarande under helikopterflygningen.

Kr.kom Thomas Lindell, RPS (Pilot)
Kr.kom Bo Norgren, IT-brottssektionen RKP
Krinsp Per Gustavsson, Utredningssektionen, RKP
Kå Leif Görtz, Internationella åklagarkammaren, Sthlm
Kå Björn Frithiof, Internationella åklagarkammaren, Sthlm.

Fotograf under helikopterflygningen var Kr.kom Bo Norgren.
Bilderna finns på CD-rom skiva märkt: Bilder från rek-flygning med polishelikopter. 
0104-K118-09. Datum 100521.
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Fotografi(er)
Landningsvagnar Roslagens Helikopterflyg

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-06-03 13:16Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-05-31
Tid

08:40
Gatuadress

Sikvägen 
Postnr

761 41
Postort

Norrtälje
Involverad personal Funktion

Mona Redaelli Uppgiftslämnare
Berättelse

Fotografering och mätning av de båda vagnarnas storlek gjordes vid Roslagens 
Helikopterflyg i Norrtälje den 28 maj 2010 av krinsp Per Gustavsson, RKP. Närvarande var 
krinsp Mona Redaelli, RKP. 
Uppgifterna om att SE-HON normalt landar på en av vagnarna lämnades av Krister Ölund 
vid Roslagens Helikopterflyg.
Vagnen med helikoptern kopplas sedan samman med en mindre truck innan den körs in eller 
ut från hangaren.



1.

Bild 1-3 visar helikopter SE-HON på den landningsvagn som normalt används
på Roslagens helikopterflyg i Norrtälje.

Mått = 3,60 x 3,60 meter

Fotografi(er) Landningsvagnar Roslagens Helikopterflyg, 2010-05-31 08:40   diarienr: 0104-K118-09
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2.

3.
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4.

Bild 4 visar en alternativ landningsvagn för helikopter SE-HON.

Mått = 3,61 x 3,61 meter.
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Polismyndigheten
Datum

2009-11-11
Diarienummer

K292963-09
AB/8740-09

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Rikskriminalpolisen

Anledning till
undersökningen:

Stöld av helikopter.

Handläggare: Krinsp Thomas Palmgren
Medundersökare: Insp Marit Norström och Pasp Linda Angbrant

Plats och tider för
undersökningen:

Sikvägen, Norrtälje. Undersökningen påbörjades den 23
september 2009 kl. 11.20

Avspärrning: Ja

Bevakning: Ja

Övrig information:

Platsbeskrivning

Hangarerna

Aktuell hangar är byggd i två sektioner bredvid en större hangar där Sjöräddningen
rumsterar. Entré till hangaren sker från syd-väst via plåtad dörr försedd med dubbla

Brottsplatsundersökningsprot. Roslagens helikopter, 2010-05-07 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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cylindrar och hakregellås. Bredvid entrédörren är en port, hangarport, som har elektrisk
manövrering,. Innanför hangarporten inryms personal- och kontorsutrymmen och
uppställningsplats för helikoptrar, vagnar och dragfordon till dessa. Personal- och
kontorsutrymmen är olåsta.

Djupare in i lokalen finns det en nödutgång med cyl/vred till ett dubbelfallås.

Mellan hangardelarna är en dörr försedd med dubbla cylindrar till ett fallregellås.

Dörren mellan den bortre hangaren, närmast Sjöräddningens hangar, är försedd med
cyl/vred till ett dubbelfallås.

Runt hangarerna, mot Sikvägen, löper ett Gunnebostängsel. Detta löper runt hangarerna
på tre sidor men upphör ca 50 meter i sydlig riktning och ca 75 meter i östlig riktning
och lämnar därigenom en öppning mot ett större, obebyggt grönområde.

Porten till aktuell hangar

Hangarporten är uppbyggd av presenningsväv på reglar med en tjocklek av ca 10 cm.
Porten är elektrisk manövrerad och reglagen är inne i hangaren, strax innanför
genomgångsdörren söder om hangarporten.

Iakttagelser och undersökningar
Hål i båda presenningsväggarna har skurits upp och möjliggjort inträde till hangaren.
Ingen synlig åverkan kan ses på dörren in till den andra hangaren. Ingenting tyder på att
gärningsmännen har varit inne i kontors-/personalutrymmen.
Den tillgripna helikoptern stod på en vagn som används vid transport in och ut ur
hangaren.

Brottsplatsundersökningsprot. Roslagens helikopter, 2010-05-07 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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Manövreringen till porten.
Mitt i bilden ses en mindre traktor. Denna används för att dra ut/in helikoptrar som  ska
tas ut/återställas till hangaren. Den normala uppställningsplatsen är över den kartongbit
– som ligger där för att eliminera ev. oljespill på hangargolvet – som ses på traktorns
vänstra sida.

På golvet står en reservdunk. Dunken har kapsylen bortskruvad och är halvfull, ca 10
liter, troligtvis av oljeblandad bensin.

Brottsplatsundersökningsprot. Roslagens helikopter, 2010-05-07 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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Under den plats där helikopterns stjärnfena befann sig vid tiden för tillgreppet, ligger en
wire med stång som används till att låsa/fixera rotorbladen vid förvaring och transport.

Utanför hangaren står den vagn som används för transport in och ut ur hangaren av
helikopter. På denna stod den tillgripna helikoptern vid tillgreppet.

Brottsplatsundersökningsprot. Roslagens helikopter, 2010-05-07 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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I den position vagnen står, vid undersökningstillfället, kan inte personal från
Sjöräddningen ha sett vare sig vagn eller helikopter från något fönster i hangaren. För
att kunna se dessa måste de gå ut ur hangaren.

Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

AB/8740-
09/G001

Svart bensindunk Anträffad öppen med
bensin på golvet i
hangaren

Insp Friberg

AB/8740-
09/G002

Utskuren
presseningsväv från
hangardörr utsidan

På hissdörr till hangaren Insp Friberg

AB/8740-
09/G003

Utskuren
presseningsväv från
hangardörr insidan

På hissdörr till hangaren Insp Friberg

Jämförelseprov för DNA-analys
Material-
märkning

Förnamn Efternamn Personnummer Misstänkt

AB/8740-
09/J001

Krister Öhlund 570821-8937

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

AB/8740-
09/S001

Röd trasa Anträffas på golvet inne i
hangaren

Insp Friberg

AB/8740-
09/S002

Pappbit med olja Anträffad på golvet i
hangaren

Insp Friberg

AB/8740-
09/S003

Bitar av liggunderlag som suttit på
helikopterns fönsterrutor

Anträffat på golvet i
hangaren

Insp Friberg

AB/8740-
09/S004

Täckpapp med silvertejp Anträffat på golvet i
hangaren

Insp Friberg

AB/8740-
09/S005

Hårstrån Säkrade från den oljiga
pappen

Insp Friberg

AB/8740-
09/S006

Fibertejpat traktorsäte Traktor som drar ut
helikoptern

Insp Friberg

AB/8740-
09/S007

Tops Under handtag på
bensindunk/G001
Till SKL

Thomas
Palmgren/Lind
a Angbrant

AB/8740-
09/S008

Tops På skruvkork till
bensindunk/G001
Till SKL

Palmgren/Angb
rant

AB/8740-
09/S009

Tops På manöverknappar till
hangarport
Till SKL

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S010

Tops På handtag till
"rotorbladslås"
Till SKL

Palmgren/Norst
röm
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

AB/8740-
09/S011

Tops Undersida dragstång till
helikoptervagn
Till SKL

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S012

Tops På ratt till traktor
(transportör av
helikoptervagn)
Till SKL

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S013

Tops På traktors start/stopp
knappar
Till SKL

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S014

Tops På huvudströmbrytare till
helikopter SE-HVE

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S015

Tops På den vänstra bakre
helikopterdörren (SE-
HVE)

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S016

Tops Den vänstra främre dörren
SE-HVE

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S017

Tops På högre bakre
dörrhandtaget (SE-HVE)

Palmgren/Norst
röm

AB/8740-
09/S018

Tops På högra främre
helikopterdörren (SE-
HVE)

Palmgren/Norst
röm

Thomas Palmgren
Krinsp
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Polismyndighet

Rikskrim
Enhet

Utredningssektionen

Protokoll över
husrannsakan

Roslagens Helikopterflyg

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-04-26

Diarienummer

0104-K118-09
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Eriksson, Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

Roslagens Helikopterflyg, Sikvägen, Norrtälje
Norrtälje

Datum och tid för verkställighet

2010-04-26 10:00

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Frithiof, Björn, Kammaråklagare
Verkställt av

Redaelli, Mona, Kriminalinspektör
Gustavsson, Per, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0856  -  Grovt rån

Omfattning/direktiv

Husrannsakan för eftersökande av loggböcker till helikopter.
Ägaren, Christer Ölund, var närvarande vid husrannsakan och tog fram loggböckerna
Övriga närvarande vid åtgärden

Kå Björn Frithiof
Christer Ölund
Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2010-0104-BG29

Åtgärder
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Polismyndighet

Rikskrim
Enhet

Utredningssektionen

Protokoll över
husrannsakan

Roslagens Helikopterflyg

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-04-26

Diarienummer

0104-K118-09

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Björn Frithiof. Per Gustavsson 2010-04-26 15:48

Signerat Per Gustavsson 2010-04-26 15:50

Verkställd av Per Gustavsson och Mona Redaelli den 2010-
04-26 10:00.

Per Gustavsson 2010-04-26 15:50

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2010-0104-BG29. Per Gustavsson 2010-04-26 15:56

  71



Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

Utredningssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Roslagens Helikopterflyg

2010-0104-BG29

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Eriksson, Alexander
Plats för verkställan

Roslagens Helikopterflyg, Sikvägen
Norrtälje

Datum och klockslag för verkställighet

2010-04-26 10:00

Beslutat av

Frithiof, Björn, Kammaråklagare
Verkställt av

Redaelli, Mona, Kriminalinspektör
Gustavsson, Per, Kriminalinspektör

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Grovt rån

Tingsrätt för överklagan

Södertörns tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2010-0104-BG29-1
Loggblad 2008 ( 1 st)

Platsbeskrivning

Loggboken för år 2008 överlämnades av
ägaren
Handlingarna förvarades i en pärm med
loggblad från sju olika helikoptrar.
SE-HPN
SE-HON
SE-HVE
SE-JDA
SE-HUK
SE-HSY
SE-JHO

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

Utredningssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Roslagens Helikopterflyg

2010-0104-BG29

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2010-0104-BG29-2
Loggblad 2009 ( 1 st)

Platsbeskrivning

Loggboken för år 2009 överlämnades av
ägaren.
Handlingarna förvarades i en pärm med
loggblad från sju olika helikoptrar
SE-HON
SE-HPN
SE-HVE
SE-JHO
SE-HUK
SE-JDA
SE-HSY

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
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Karta – Skavlöten / landning efter rånet

Karta Skavlöten landning efter rånet, 2010-06-14 16:17   diarienr: 0104-K118-09
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Skavlöten / landning efter rånet

Fotografi(er) Skavlöten, 2010-06-14 16:20   diarienr: 0104-K118-09
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Polismyndigheten Stockholms län
Tekniska Roteln, LT/F3
Västerorts Polismästardistrikt
171 87  SOLNA

Datum

2009-12-23
Diarienummer

0201-K292921-09
(0104-118-09)
AB/8743-09

Protokoll över undersökning av den plats där helikoptern anträffades
samt efterföljande fortsatt undersökning av helikoptern

Innehållsförteckning

Protokoll över undersökning av den plats där helikoptern anträffades samt efterföljande fortsatt
undersökning av helikoptern_______________________________________________________1

Innehållsförteckning __________________________________________________________________1

Sammanfattning _____________________________________________________________________2

Inledande uppgifter___________________________________________________________________3

Platsbeskrivning _____________________________________________________________________4

Iakttagelser och undersökningar ________________________________________________________6
Anträffningsplats ___________________________________________________________________________6
Undersökning av helikoptern __________________________________________________________________9

Korta fakta om helikoptern._________________________________________________________________9
Utvändig undersökning av helikopter ________________________________________________________10
Invändig undersökning av helikopter ________________________________________________________11

Uppgifter om GPS hittad i helikoptern _____________________________________________________13

Jämförelseprov _____________________________________________________________________22

Undersökningsmetoder_______________________________________________________________22

Sammanställningar av undersökningar och resultat_______________________________________23

Analys och slutsats __________________________________________________________________23

Kopior av sidor ur Tekniska journalen för SE-HON ______________________________________25
Kopia 1. Miljövärdighetsbevis ________________________________________________________________25
Kopia 2. Vägningsprotokoll och Grundspecifikation_______________________________________________26

Materialförteckning _________________________________________________________________27
Gods ____________________________________________________________________________________27
Spår ____________________________________________________________________________________28

Undersökningsprotokoll Helikoptern och dess anträffningsplats, 2009-12-23 14:20   diarienr: 0104-K118-09
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Sammanfattning
Helikoptern, av märke Bell 206 Jet Ranger II, anträffades i ett skogsparti vid Skavlötens
friluftsområde i Täby.
Den undersöktes utvändigt där på plats och den invändiga undersökningen gjordes i en hangar vid
Arlanda flygplats.
Vid undersökningen säkrades spår och gods enligt materialförteckningen nedan. Av dessa spår och
gods har en del skickats till SKL för analys och andra lämnats till Tekniska rotelns spårarkiv
respektive Rikskriminalens Beslag i avvaktan på undersökning.

Vid den invändiga undersökningen, som ägde rum i företaget Patrias hangar vid Arlanda,
medverkade Bengt Alvarsson från företaget Patria. Han bidrog främst med sitt tekniska kunnande
då han har särskilda kunskaper om aktuell helikoptertyp.

När detta protokoll färdigställts har inte alla granskningar och/eller analyser blivit klara varför jag
hänvisar till redovisningar och sakkunnigutlåtanden från såväl Fingergruppen inom Tekniska roteln
som SKL 1.

  
1 Se sakkunnigutlåtanden från SKL med diarienummer 2009014311
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Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Sonny Björk

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om Grovt rån. Helikopterns anträffningsplats och
efterföljande fortsatt undersökning av helikoptern,

Syfte med
undersökningen:

Syftet med undersökningen har varit att söka spår efter
gärningsmän samt föremål eller annat som kan beskriva brottets
händelseförlopp.

Handläggare vid
Tekniska roteln:

Insp Tommy Vestergren, LT/F3

Medundersökare: Insp Lars Friberg och Insp Helen Pettersson, båda LT/F3
(Helen medverkade enbart vid den fortsatta undersökningen vid
Arlanda flygplats.)

Plats och tider för
undersökningen:

Skavlöten friluftsområde, TÄBY. Platsundersökningen
påbörjades den 23 september 2009 kl. 09.15 och avslutades kl.
16.30.
Den fortsatta undersökningen av helikoptern påbörjades i hangar
vid Arlanda flygplats den 24 september kl. 15.30 och avslutades
där kl. 21.45

Avspärrning: Runt helikoptern var ett stort område avspärrat med en inre
avspärrning. Även en yttre avspärrning fanns. På grund av fynd
som gjordes utökades främst den yttre avspärrningen under
insatsens gång.
I samband med att helikoptern bärgades minskades
avspärrningarna betydligt men kvarstod under det att Conny
Anderssons och Mats Hesslers arbete fortsatte.

Bevakning: Platsen bevakades av ett stort antal poliser under ledning av Yttre
Kommissarie Anders Jansson.

Övrig information: Innan helikoptern bärgades från anträffningsplatsen förseglades
dörrar och bagagelucka. Genom detta kunde vi sedan konstatera
att ingen öppnat helikopterns dörrar eller bagagelucka innan vi
vidtog den fortsatta undersökningen.

Undersökningsprotokoll Helikoptern och dess anträffningsplats, 2009-12-23 14:20   diarienr: 0104-K118-09
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Platsbeskrivning

Bild 1. Från Eniro.se. Markerat område förstorat i bild 2.

Bild 2. Den streckade markeringen visar omfattningen av den inre avspärrningen.
Krysset markerar landningsplatsen.

N

N

x

Leverantörsvägen

Arningevägen
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Bild 3. Helikoptern anträffades i en glänta i skogskanten intill en äng. Fotograferat
norrifrån. Bilden från Urban Andersson på Aftonbladet.

N

Undersökningsprotokoll Helikoptern och dess anträffningsplats, 2009-12-23 14:20   diarienr: 0104-K118-09
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Iakttagelser och undersökningar

Anträffningsplats
När bombskyddstekniker från Tekniska roteln kunnat konstatera att helikoptern inte var
försåtminerad påbörjade vi den kriminaltekniska undersökningen av platsen. Till vår
hjälp hade vi polisinspektörerna Conny Andersson och Mats Hessler från Roslagens
polismästardistrikt. De är utbildade i så kallad tracking (spårning) och undersökte
framför allt omgivningen och terrängen kring landningsplatsen. 2

Iakttagelser och undersökningar rörande själva helikoptern redovisas under rubriken
"Undersökning av helikoptern" nedan.

Anträffningsplatsen var avspärrad med en stor inre avspärrning och utöver detta en yttre
avspärrning. Platsen bevakades av ett stort antal poliser.

Bild 4. Landningsplats/anträffningsplats

På helikopterns högra sida ca 3-4 m bort låg delar av grankvistar och ca 3-4 meter upp i
granen till höger om helikoptern syns färska brottytor. Detta talar för att rotorbladen har
slagit i granen i samband med landning.

Inga andra spår kunde säkras från området omedelbart intill helikoptern.

Framför, något till höger om helikopterns nos, löper en stig upp i skogen i en linje
söderut från helikoptern.

  
2 Se "PM, Spårning Skavlöten" upprättat av Insp Conny Andersson
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Bild 5. Plats där helikoptern hittades markerad med "X". Inringat område "A" visar var
cigarettpaketet hittades och område "B" var resehandlingarna mm hittades.

Ca 150 meter nord nordöst om helikoptern löper en väg upp i skogen. Uppe vid ett krön
på vägen, ca 30-40 m in i skogen, hittades ett cigarettpaket av märket Camel (AB/8743-
09/G048). Endast två cigaretter saknades ur paketet som alltså hade 18 cigaretter kvar
och såg ut att ha hamnat där alldeles nyligen. Paketet hittades av en polisassistent med
uppgift att bevaka avspärrningen.
Då cigarettpaketet hittades låg det utanför den yttre avspärrningen. Den yttre
avspärrningen utökades då till att även omfatta platsen där cigarettpaketet hittades.
Paketet togs i beslag och har fingeravtrycksundersökts. Inga användbara fingeravtryck
kunde säkras.

x

A

B
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De 18 cigaretterna (AB/8743-09/G061) har plockats ur cigarettpaketet för eventuell
senare DNA-undersökning.

Ca 150 meter från cigarettpaketet, bort mot Arningevägen, hittade en annan patrull
något som såg ut som en slags resehandling tillsammans med andra föremål. 3
Föremålen hittades på position LAT 59:28,0092 N / LONG 018:06,9650 E.
Resehandlingen hade, enligt patrullen, rivits sönder i små bitar. Patrullen har tagit
papperet tillsammans med de andra föremålen i beslag. Patrullen har instruerats att
förpacka föremålen väl för att möjliggöra senare teknisk undersökning samt att tillse att
föremålen kommer till Beslaget i Söderort.
Någon eventuell undersökning av dessa föremål redovisas ej i detta protokoll varför
föremålen ej heller upptagits som gods i detta protokoll.

  
3 Se beslag med beslagsnummer 2009-0201-BG24412 samt PM angående beslaget upprättat av Pa
 Kajandi.
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Undersökning av helikoptern
Korta fakta om helikoptern.

Bild 6. Helikoptern är i huvudsak vit till färgen och har en röd bård i nederkant samt
två röda bårder på rotorfenan.

• Helikoptern är en Bell 206 Jet Ranger II. Den väger otankad 851 kg enligt
vägningsprotokoll upprättat 2008-11-13. 4

• Tanken rymmer ca 96,7 U.S.gallon vilket motsvarar ca 365,5 liter (1 U.S.gallon =
3,78 liter).

• 365,5 liter flygfotogen väger ca 274 kg då densiteten på flygfotogen är 0,75.

• Ägaren av helikoptern berättar att tanken, då helikoptern stals, skall ha innehållit ca
40 U.S.gallon, dvs ca 151 liter bränsle. Vikten på bränslet skall då ha varit ca 113
kg.

• Helikoptern har en max startvikt på 1450 kg. Enligt såväl Bengt Alvarsson som
helikopterägaren kan man räkna med att kunna lyfta med ytterligare ca 100 kg last. 5

• Helikopterns hastighet är, beroende på hur tungt den är lastad, 100 – 110 knop vilket
motsvarar 185 – 203 km/h.

• Helikoptern drar ca 26 U.S.gallon i timmen.

Med helikopterns vikt på 851 kg och bränslevikten på ca 113 kg blir helikopterns vikt
då den stals ca 964 kg. Man har då haft kvar ett utrymme på ca 580 kg för folk och last.

Enligt Jan Söderberg på Sveriges Riksbank motsvarar 1 kg 500 kronors sedlar drygt
SEK 500.000:-

  
4 Se ”Kopior av sidor ur Tekniska journalen för SE-HON”. Vägningsprotokoll och Grundspecifikation
5 Se ”Kopior av sidor ur Tekniska journalen för SE-HON”. Miljövärdighetsbevis
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Utvändig undersökning av helikopter
På helikopterns utsida säkrades ett antal fingeravtryck samt ett handskavtryck
(AB/8743-09/S022 – S040 samt S042 & S043). Samtliga fingeravtryck har säkrats med
mikrosilavgjutningar. Avgjutningarna har skickats till Fingeravtrycksgruppen inom
Tekniska roteln för vidare granskning och undersökning.
Av dessa bedömdes S023, S024, S029, S032 och S042 vara av sådan kvalitet att
identifiering ej är möjlig.
S031, S038, S040 och S041 stämde inte överens vare sig med jämförelseprov från
behöriga personer eller daktylogram från misstänkta per 2009-11-09.
Övriga avtryck stämde överens med jämförelseprov från behöriga personer. 6

Låset till helikopterns bagagelucka är sönderbrutet. Detta har gjorts av Tekniska rotelns
bombskyddstekniker under arbetet med att försäkra sig om att ingen försåtminering
skett.

När platsundersökningen och den yttre undersökningen av helikoptern avslutats
förseglades helikopterns dörrar och bagagelucka. Syftet var att kunna se om någon
öppnat dörrar och/eller lucka innan den förestående fortsatta undersökningen påbörjats.
Därefter bärgades helikoptern till företaget Patrias lokaler vid Arlanda flygplats. Detta
skedde med hjälp av Patrias personal och Loffes bärgare. Hans Bergnor från Patria
övervakade och ledde arbetet med bärgningen.
Två patruller medföljde transporten som eskort och medverkade till att polisens
avspärrningsband spändes upp kring helikoptern sedan den ställts upp i Patrias hangar.

  
6 Se ”Svar från Fingeravtrycksgruppen” upprättat av Annica Saat 2009-11-09
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Invändig undersökning av helikopter
De enda invändiga undersökningsåtgärder som vidtogs på anträffningsplatsen var
invändig fotografering, beslag av bränsledunk från golvet vid helikopterns baksäte samt
beslag av hand-GPS från främre vänstra sätet.

Bild 7. Bränsledunk på golvet i helikopterns baksäte.

Bild 8. Bränsledunk. Svart plastdunk.

På golvet vid baksätet stod en svart plastdunk (AB/8743-09/G046) avsedd för ca 20 liter
bränsle. Utvändiga måtten är ca 33x19x32 cm (LxBxH). Korken var inte helt
påskruvad. Dunken var inte helt tom och vid en senare mätning visade sig dunken
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innehålla ca 5,55 liter ännu okänt bränsle. Ca 1 liter av vätskan bränsle (AB/8743-
09/G071) har hällts över i glasflaskor för att, om nödvändigt, kunna analyseras.

Dunkens kork har topsats för att säkra eventuellt sekret för DNA-undersökning. Topsen
(AB/8743-09/S062 - S064) har skickats till SKL för analys. Vid analysen kunde DNA
ej påvisas.
Dunken i övrigt har fingeravtrycksundersökts. Inga användbara fingeravtryck kunde
säkras från dunken.
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Uppgifter om GPS hittad i helikoptern

Bild 9. Hand-GPS på vänstra främre sätet.

Bild 10. Hand-GPS av märke Garmin Etrex Legend HCx.
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I sätet till vänster om det som får anses vara förarsäte låg en hand-GPS av märket
Garmin Etrex Legend HCx (AB/8743-09/G047). Den var avstängd då den hittades och
togs i beslag för teknisk undersökning. Dess serienummer är: 16C170821. 7

GPS:ens framsida respektive baksida har topsats av mig, Tommy Vestergren, för DNA.
Topsen (AB/8743-09/S001 & S002) har skickats till SKL för analys. 8

GPS:en har sedan, på begäran av utredare, startats upp av mig för att utläsa den
information som är tillgänglig. Genom de menyval som kan göras presenteras
kvarvarande uppgifter som loggats sedan senaste nollställningen. Genom att välja sidan
"Färddator" kan man få fram ett fåtal uppgifter. Uppgifterna är:

• Total färdsträcka: 202 km
• Maxhastighet: 202 km/h
• Total färdtid: 4 timmar och 25 minuter
• Varav stilleståndstid: 2 timmar och 33 minuter

Bild 11. Senaste position i GPS:en inringad.

Eftersom GPS:en inte hade sattelitkontakt då den startades upp i Tekniska rotelns
laboratorion hos Västerortspolisen visar kartbilden den position den hade då den sist
hade sattelitkontakt. Postionen är i höjd med E18 mellan Sollentuna och Täby.

Efter denna första genomgång lämnades GPS:en till företaget Nobelius Elektronik &
Data AB för en mer omfattande genomgång. De kunde snart meddela att de hittat fyra
så kallads Waypoints9 i GPS:en.

  
7 Avläst av personal på SKL i samband med undersökning.
8 Analysen av topsen är ännu inte klar varför jag hänvisar till kommande redovisning från SKL i

diarienummer 2009014311
9 En Waypoint är en positionsmarkering som görs antingen i förväg för att markera en plats dit man skall

färdas eller, när man befinner sig på en plats, registreras i GPS:en. Waypoints registreras i
koordinater enligt WGS 84 (World Geodetic System 1984) som är ett globalt koordinatsystem för
geografiska koordinater.
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Efter genomgången hos företaget företaget Nobelius Elektronik & Data AB har GPS:en
skickats till SKL för DNA- och fingeravtrycksundersökning i batteriutrymmet och på
insidan av batteriluckan.. 10

Vid undersökningen kunde ett identifierbart fingeravtryck framkallas på ett av GPS:ens
batterier. SKL har fotograferat fingeravtrycket och lämnat det för granskning hos
Fingeravtrycksgruppen inom Tekniska roteln. 11

     
10 Genom ett missförstånd har SKL genomfört en DNA-undersökning även på GPS:ens utsida som ju

redan topsats av mig. Vid SKL:s undersökning har man fått fram en DNA-profil som senare visade sig
stämma överens med en av de undersökande polisernas. Efter den initiala topsningen har GPS:en
hanterats på normalt sätt till förmån för andra brådskande undersökningar vilket förklarar påvisandet
av DNA från poliser.

11 Granskningen av fingeravtrycket är ännu inte avslutad varför jag hänvisar till kommande redovisning
från Annica Saat.
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Bild 12. Kartutskrift från Nobelius Elektronik & Data AB. Röda flaggor markerar
Waypoints funna i GPS:en . Hårkorset i bildens centrum är en markering i det system
företaget använt sig av för att ta fram kartbilden. Hårkorset har ingenting att göra med
uppgifterna i den beslagtagna GPS:en
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De Waypoints som finns registrerade är:
WP 11111  N 59 21,690 E 018 03,915
WP 22222 N 59 17,903 E 018 00,800
WP 33333 N 59 14,830 E 017 46,836
WP 44444 N 59 21,107 E 017 51,337

De olika platserna har undersökts av kriminaltekniker. 12

Den fortsatta invändiga undersökningen görs i Patrias hangar vid Arlanda flygplats. Den
återupptagna undersökningen påbörjas den 24 september 2009, kl. 15.39. Vid denna
undersökning medverkar även Helen Pettersson förutom jag själv och Lars Friberg.
Från företaget Patria var Bengt Alvarsson behjälplig vid undersökningen. Han är
speciellt kunnig i just den här helikoptermodellen.

Sedan helikoptern bärgats har dess rotorblad och rotornav monterats bort och står
placerat intill helikoptern. De förseglingar som på anträffningsplatsen sattes upp för
dörrar och lucka av Lars Friberg är obrutna.

Undersökningen inleds med att helikoptern fibertejpas invändigt. Samtidigt undersöks
säten och annat visuellt för att kunna säkra eventuella spår.

Det sätt på vilket helikopterns säkerhetsbälten ligger tryckta mot sätet talar i viss mån
för att bältena inte har använts. Om antagandet stämmer talar det i sin tur för att
gärningsmännen har suttit på den nedre del av bältet som går normalt över låren. Med
anledning av detta har även samtliga säkerhetsbälten i helikoptern fibertejpats precis
som tyg vid insteg och i dörrar.
Fibertejpningarna (AB/8743-09/S003 – S013) har skickats till Spårarkivet inom
Tekniska roteln för arkivering.

På olika platser i helikoptern hittades hårstrån (AB/8743-09/S014 – S020). Enligt
helikopterägaren har inte helikoptern städats på mycket länge. Den brukar dammsugas
ibland men nu är det ca en månad sedan. Hårstråna arkiveras i Spårarkivet inom
Tekniska roteln.

  
12 Se upprättade protokoll från respektive plats.
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Bild 13. Främre säten och instrument. Cyclic-spaken topsad på båda sidor.

Helikoptern, som används vid helikopterutbildning, är utrustad med dubbelkommando.
Det normala vid annan flygning än skolflygning är, enligt Bengt Alvarsson, att piloten
sitter i högra sätet.
Valda delar av reglage, spakar och knappar har topsats för att säkra eventuellt sekret för
DNA-undersökning. (AB/8743-09/S052 – S060).

De två topsen från Cyclic-spaken (AB/8743-09/S052 & S053) har skickats till SKL för
analys. Vid SKL:s analys kunde DNA ej påvisas.

De övriga topsen (AB/8743-09/S054 – S060) har arkiverats i Tekniska rotelns spårarkiv
för eventuell senare undersökning.

På flera platser i helikoptern och i dess bagageutrymme säkrades fingeravtryck.
(AB/8743-09/S041 & S044 – S051). Av dessa var det endast S041, S044 och S045 som
var av sådan kvalitet att de bedömdes som identifierbara avtryck. Inget av dessa stämde
överens med vare sig  jämförelseprov från behöriga personer eller daktylogram från
misstänkta per 2009-11-09. 13

  
13 Se ”Svar från Fingeravtrycksgruppen” upprättat av Annica Saat 2009-11-09

AB/8743-09/S052

AB/8743-09/S053
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Bild 14. Headsets inringade. G051 höger sida och G052 vänster sida.

På avsedda krokar vid främre rutan hängde två headsets till helikopterns intercom-
system (AB/8743-09/G051 & G052). Dessa har tagits i beslag för eventuell senare
teknisk undersökning.

Bild 15. Headsets inringade. G053 höger sida och G054 vänster sida.
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Bild 16. Kablar synliga sedan headsets tagits bort.

På "hatthyllan" bak låg ytterligare två headsets till helikopterns intercom-system
(AB/8743-09/G053 & G054). Även dessa har tagits i beslag för eventuell senare
teknisk undersökning.

På samma hylla låg en ihoprullad kabel med kontakter (AB/8743-09/G050) . En av
kontakterna är tejpad med grön tejp. Helikopterägaren kan, på beskrivningen, inte
minnas att han haft någon sådan kabel i helikoptern varför även denna togs i beslag för
vidare teknisk undersökning. Kabeln har skickats till SKL för DNA- och
fingeravtrycksundersökning. SKL har även ombetts att , om möjligt, ge en förklaring till
vad kabeln, med utgångspunkt från dess kontakter, kan tänkas ha använts till.

Vid undersökningen hos SKL kunde vare sig DNA eller användbara fingeravtryck
säkras.

SKL:s undersökning visar att kontakterna är för generella för att det skall gå att uttala
sig om till vad kabeln kan ha använts. 14

  
14 Se ”Sakkunnigutlåtande, delredovisning 3” med diarienummer 2009014311, sidan 8, från SKL
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Bild 17. Kepslampa (inringad) på golvet höger bak i helikoptern.

Bild 18. Kepslampa hittad på golvet
höger bak i helikoptern

Bild 19. Nummer på insidan av
lampans batterilucka.

På golvet vid bakre högra sätet hittades en pannlampa (AB/8743-09/G049). Den är av
sådan typ man sätter fast på skärmen på till exempel en keps. Ljuskällan är tre led-
lampor. Den är svart och saknar helt uppgift om märke eller fabrikat. Helikopterägaren
känner inte till lampan.
Slagningar på internet visar att kepslampan säljs av firman Claes Ohlsson. En kontakt
med kundtjänsten på Claes Ohlsson ger vid handen att lampan tillhör Claes Ohlssons
egna produkter. Med egen produkt innebär, i det här fallet, ingen egen tillverkning utan
att lampan är direktimporterad av Claes Ohlsson via en generalagent i Taiwan med
namnet U-Two Electronics. Enligt kundtjänsten säljs lampan i Sverige bara av Claes
Ohlsson.
Lampan har skickats till SKL för DNA-undersökning.
Vid undersökningen hos SKL kunde vare sig DNA eller användbara fingeravtryck
säkras.
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Den GPS, en Garmin GPS map Z96, som sitter monterad i hållare på helikopterns
instrumentbräda tillhör helikotern. GPS:en kontrollerades. Den har inte varit i
sattelitkontakt sedan den 22/9 varför man kan konstatera att den inte varit påslagen
någon gång sedan helikoptern stals.
Genom att GPS:en slogs på inne i hangaren på en plats där ingen sattelitkontakt finns
visade kartbilden den senast registrerade punkten vilket är där helikoptern stals eller
åtminstone i trakterna strax söder om Norrtälje.

Sedan helikopterns insida fibertejpats och utvalda reglage topsats slogs strömmen på
med hjälp av Bengt Alvarsson. I samband med att strömmen slogs på kunde vi
konstatera att reglagen till bränslepumparna var påslagna.
Bränslemätaren visade att det fanns 7 gallon kvar i tanken. Det var alltså bränsle kvar i
tanken för att flyga i ca 15 minuter. Bränslemätaren är, enligt Bengt Alvarsson, så pass
exakt att differensen från uppvisad mängd till verklig mängd på sin höjd skiljer +/- ca 2-
3 liter.
Av den kvarvarande vätskan i tanken tappades tillräcklig mängd bränsle ut för att få bort
eventuellt vatten som samlas i tankens botten. Därefter tappades ca 1 liter ut ur tanken
för att användas vid eventuell analys (AB/8743-09/G072).

De föremål, förutom headseten, som tagits i beslag från helikoptern är sådana som
ägaren på beskrivning inte känner igen som sina föremål. Alla andra föremål som
beskrivs känner helikopterägaren igen som hans saker.

Vid platsundersökningen vid Skavlöten fick vi, av Hans Bergnor från Patria, förevisat
för oss två stycken luckor på helikopterns utsida. Utrymmet bakom luckorna innehåller
oljemätare som ”varje ansvarsfull pilot” alltid kontrollerar före flygning. Att inte
kontrollera dessa här oljenivåer innebär en direkt livsfara om oljenivån skulle vara för
låg. Luckorna fingeravtrycksundersöktes sedan helikoptern bärgats till hangaren och där
fanns inga användbara fingeravtryck.

I helikopterns bagageutrymme på vänster sida bakom bakre passagerardörren finns ett
bagageutrymme. I bagageutrymmet finns ytterligare ett utrymme som normalt döljs av
ett skynke som sitter fast med tryckknappar mot skottet. Detta utrymme, bakom
skynket,  går under den engelska benämningen "Space maker" och kallas, enligt
helikopterägaren, på svenska "Golfklubbehål"
Vid undersökningstillfället låg skynket på botten av bagageutrymmet och i det utrymme
som skynket normalt täcker säkrades en del fingeravtryck. Helikopterägaren berättar att
skynket har suttit på plats då helikoptern stals. De yttersta två tryckknapparna är alltid
öppnade. Detta för att få plats med det PVC rör som förvaras där och används till att
kroka fast förankringar till rotorbladen då helikoptern skall rullas in i hangaren.

Jämförelseprov
Genom yttre befäl i Roslagen Anna Eriksson kommer jämförelseavtryck tas från
personer som den senaste tiden använt helikoptern. Ägaren av helikoptern har dessutom
topsats för att kunna jämföras mot de DNA-spår som kan finnas i helikoptern.

Undersökningsmetoder
De föremål som undersökts har behandlats med olika metoder beroende på materialets
beskaffenhet.
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För de föremål som skickats till SKL för analys hänvisas till SKL:s redovisning av de
metoder de använt.

Sammanställningar av undersökningar och resultat

• Samtliga från helikoptern säkrade fingeravtryck har skickats till
Fingeravtrycksgruppen inom Stockholmspolisens tekniska rotel för vidare
granskning. Resultatet av den granskningen redovisas i dokumentet ”Svar från
Fingeravtrycksgruppen” upprättad av Annica Saat 2009-11-09.

• Tops från den upphittade GPS:en har skickats till SKL för DNA-analys. Analysen
av topsen är ännu inte klar.

• Den upphittade GPS:en har lämnats till ett företag som bistått med att hämta ut
information i form av waypoints från GPS:en. Resultatet av den undersökningen
redovisas under rubriken ”Uppgifter om GPS hittad i helikoptern” i detta dokument.

• Den upphittade GPS:en har därefter skickats till SKL för vidare DNA-analyser och
fingeravtrycksundersökning. På ett av batterierna i GPS:en fanns fingeravtryck som
bedöms vara identifierbart. Granskningen av detta fingeravtryck är dock ännu ej
klar. Beträffande DNA-analys, se fotnot nr 10 i detta dokument.

• Tops från Cyclic-spaken har skickats till SKL för DNA-analys. DNA kunde inte
påvisas i topsen.

• Den upphittade lampan har skickats till SKL för DNA-analys och fingeravtrycks-
undersökning. DNA kunde inte påvisas. Inte heller kunde användbara fingeravtryck
säkras.

• Kabeln på helikopterns hatthylla har skickats till SKL för undersökning. DNA
kunde inte påvisas. På den tejp som satt kring en av kontakterna kunde inga
användbara fingeravtryck säkras. Kontakttyperna på kabeln är för generella för att
man skall kunna uttala sig om till vad kabeln använts.

• Inga användbara fingeravtryck fanns på bränsledunken som stod i helikoptern.
• I topsen från bränsledunkens kork kunde DNA inte påvisas.

Analys och slutsats
Vid undersökningen var det, enligt bränslemätaren 7 gallon kvar. Dunkar som hittats vid
såväl platsen där helikoptern stals som i helikoptern vid anträffandet talar för att
helikoptern tankats under resans gång. Något som ytterligare talar för det är det faktum
att helikopterns tanklock var avskruvat då undersökningen började och att det varit
avskruvat under åtminstone delar av flygningen.
En trolig orsak till varför man tankar lite och ofta är att man hela tiden velat hålla
bränslenivån vid ett absolut minimum för att på så sätt uppnå högsta möjliga
lastkapacitet. För varje kilo bränsle man kunnat undvika att tanka i har man kunnat lasta
ytterligare drygt 500.000 kronor i 500 kronors sedlar, något som kan ha lockat
gärningsmännen att tänja på säkerhetsmarginalerna.
Helikoptern drar ca 26 gallon i timmen. De 7 gallon som fanns kvar i tanken skulle
alltså ha räckt till ca 15 minuters flygning. Enligt helikopterägaren uppnås, enligt deras
säkerhetsregler, gränsen för fortsatt flygning då bränsle för endast 20 minuters flygning
återstår.

Den GPS som hittades i helikoptern hade som sista registrerade position en punkt i höjd
med E18 mellan Sollentuna och Täby. Den hade 4 Waypoints inlagda varav en är den
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byggnad i vilken rånet skedde. Detta sammantaget talar mycket starkt för att GPS:en
använts före och under rånet.

Den kepslampa som hittades i helikoptern är av samma sort som hittades på
cashavdelningen hos G4S15. Detta, i kombination med att helikopterägaren inte känner
igen lampan, talar starkt för att kepslampan använts av gärningsmännen och att den av
okänt skäl blivit kvar i helikoptern.

  
15 Se beslag 2009-0201-BG24495-1
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Kopior av sidor ur Tekniska journalen för SE-HON

Kopia 1. Miljövärdighetsbevis

Kopia från sida ur Tekniska journalen för SE-HON. Bengt Alvarsson förklarar att max
startvikt med hänsyn till buller är att jämställa med max kapacitet för helikoptern med
nödvändig säkerhetsmariginal. Han uppskattar att helikoptern skulle kunna lyfta med
ytterligare ca 100 kilo utöver här uppgiven max startvikt. (Vestergrens anteckning)
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Kopia 2. Vägningsprotokoll och Grundspecifikation

Enligt Bengt Alvarsson vägs helikoptern med helt tömd tank och endast fast utrustning.
(Vestergrens anteckning)
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/G046

2009-0201-
BG24613-1

En svart plastdunk
avsedd för ca 20 liter
bränsle. Storlek ca
33x19x32 cm.
Innehållande 1/4 vätska
ev. flygfotogen.

Stod på golvet framför
högra baksätet i
helikoptern.

Kork topsad.
Dunken
fingeravtrycks-
undersökts

AB/8743-
09/G047

2009-0201-
BG24613-2

GPS, blå/svart, modell:
Garmin Legend.

Låg på vänstra främre
sätet i helikoptern.
Till SKL

Topsad
(S001&S002)
därefter tömd
på information
och sedan till
SKL för vidare
undersökning.

AB/8743-
09/G048

2009-0201-
BG24613-3:1

Ett cigarettpaket av
märket Camel.
Innehållande 18
cigaretter.

Hittad utanför ursprunglig
avspärrning ca 150 meter
nordöst om helikopter

Paketet
fingeravtrycks-
undersökt.
Cigaretterna
avvaktar ev
DNA-
undersökning

AB/8743-
09/G049

2009-0201-
BG24640-1

En svart mindre lampa
i plastmaterial med tre
lysdiodrar. Försedd
med klipps. Avsedd
bl.a. för fastsättning på
skärm till keps.

Låg på golvet framför
högra baksätet i
helikoptern. Låg bakom
den svarta plastdunken.
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/G050

2009-0201-
BG24640-2

En svart kabel med
grön och röd kontakt.
Försedd även med en
stick-
/anslutningskontakt.

Låg ihoprullad på
hatthyllan bakom sätena i
bak i helikoptern.

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/G051

2009-0201-
BG24640-3

Ett headset till
helikopterns intercom-
system. Avsedd för
föraren.

Hängde på avsedd krok
vid främre rutan/vindrutan
i helikoptern.
Sladdkontakten var
inkopplad i taket

Överlämnat till
RK:s utredare

AB/8743-
09/G052

2009-0201-
BG24640-4

Ett headset till
helikopterns intercom-
system. Avsedd för
passageraren vänster
fram.

Hängde på avsedd krok
vid främre rutan/vindrutan
i helikoptern.
Sladdkontakten var
inkopplad i taket

Överlämnat till
RK:s utredare

AB/8743-
09/G053

2009-0201-
BG24640-5

Ett headset till
helikopterns intercom-
system. Avsedd för
passageraren höger
bak.

Låg på hatthyllan bakom
sätena i bak i helikoptern.
Sladdkontakten var inte
inkopplad.

Överlämnat till
RK:s utredare

AB/8743-
09/G054

2009-0201-
BG24640-6

Ett headset till
helikopterns intercom-
system. Avsedd för
passageraren vänster
bak.

Låg på hatthyllan bakom
sätena i bak i helikoptern.
Sladdkontakten var inte
inkopplad.

Överlämnat till
RK:s utredare
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Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/G055

2009-0104-
BG214-1

Helikopter, Bell Blue
Jet Ranger, SE-HON

Skavlötens Friluftsområde Undersökt och
därefter hävt av
åklagare.

AB/8743-
09/G061

2009-0201-
BG24613-3:2

18 cigaretter ur
cigarettpaket Camel
(G048).

Cigaretterna urplockade
ur cigarettpaketet.

Överlämnat till
RK:s utredare

AB/8743-
09/G071

2009-0104-
BG205-6

Två glasflaskor
innehållande vardera
0,5 liter vätska, totalt
ca 1,0 liter.

Från innehållet i den
svarta plastdunken (G046
=beslag 2009-0201-
BG24613-1) som stod i
helikoptern

Överlämnat till
RK:s utredare

AB/8743-
09/G072

2009-0104-
BG202-7

Två glasflaskor á 0,5
liter innehållande
bränsleprover.

Säkrat från bränsletanken
i helikoptern.

Överlämnat till
RK:s utredare

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S001

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Från framsidan på GPS
(G047)
Till SKL

Skickat till
SKL för
undersökning

AB/8743-
09/S002

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Från baksidan på GPS
(G047)
Till SKL

Skickat till
SKL för
undersökning

AB/8743-
09/S003

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från rygg- och
sittytor samt bälte på
främre högra stolen i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S004

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textilyta på
nedre delen på insidan av
främre högra dörren på
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S005

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från rygg- och
sittytor på främre vänstra
stolen i helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S006

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textilyta på
nedre delen på insidan av
främre vänstra dörren på
helikoptern. + bälte

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S007

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från rygg- och
sittytor samt bälte på
högra stolen i baksätet i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S008

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textilyta på
nedre delen på insidan av
bakre högra dörren på
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S009

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textil-
/golvyta framför högra
sittplatsen i baksätet i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S010

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från rygg- och
sittytor samt bälte på
mittersta stolen i baksätet
i helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S011

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från rygg- och
sittytor samt bälte på
vänstra stolen i baksätet i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S012

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textil-
/golvyta framför vänstra
sittplatsen i baksätet i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S013

Textil- och miljöspår säkrade med
fibertejper på OH-blad.

Säkrat från blå textilyta på
nedre delen på insidan av
bakre vänstra dörren på
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S014

Två hårstrån. Låg på golvmatta framför
förarstolen på höger sida i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S015

Ett hårstrå. Låg på golvmatta framför
förarstolen på höger sida i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S016

Fyra hårstrån. Låg på matta mellan
sätena i framsätet i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S017

Ett hårstrå. Låg på vänstra delen av
sittdynan på förarstolen
(höger fram) i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S018

Två hårstrån. Satt fast på insidan av
höger bakdörr i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S019

Fem hårstrån. Låg på golvmattan
framför vänster stol i
baksätet i helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S020

Ett hårstrå. Satt på ryggstödet på
vänstra stolen i fram i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S022

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på
utsidan/gångjärnssidan på
den vänstra framdörren på
helikoptern

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S023

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan av en
lucka ovanför vänster
bakdörr på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S024

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan av
luckan till lastutrymmet
på vänster sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S025

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan av
luckan till lastutrymmet
på vänster sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

Undersökningsprotokoll Helikoptern och dess anträffningsplats, 2009-12-23 14:20   diarienr: 0104-K118-09

 104



30 (33)

Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S026

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan och
ovanför luckan till
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S027

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och
ovanför luckan till
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S028

Del av finger- eller handavtryck säkrat
med vit mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan och
under en liten lucka på
vänster sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S029

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan och på
en liten lucka på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S030

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och
under en lucka till
oljepåfyllningen m.m. på
höger sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S031

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan av en
lucka till oljepåfyllningen
m.m. på höger sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S032

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och
ovanför en lucka till
oljepåfyllningen m.m. på
höger sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S033

Handavtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan
/anslagssidan på/vid bakre
högra dörren på
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S034

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och i
nederkant på bakre högra
dörren på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S035

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och i
nederkant på bakre högra
dörren på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S036

Finger-, hand- och handskavtryck
säkrade med vit mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan
/anslagssidan på/vid
främre högra dörren på
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S037

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan
/anslagssidan på/vid
främre högra dörren på
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S038

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på utsidan och i
nederkant på främre högra
dörren på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S039

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och i
nederkant på främre högra
dörren på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S040

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på utsidan och i
överkant på främre högra
dörren på helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S041

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på insidan av
höger bakdörr, vid
gångjärnssidan, på
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S042

Finger- och/eller handavtryck säkrade
med vit mikrosilavgjutning.

Säkrade på karmen
(utsida) mellan dörrarna
på höger sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S043

Finger- och handavtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på karmen
(utsida) mellan dörrarna
på höger sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S044

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på karmen
(insida) mellan dörrarna
på höger sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S045

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på insidan /
anslagssidan på främre
vänstra dörren på
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S046

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på karmen (insida)
mellan dörrarna på
vänster sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S047

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på karmen (insida)
mellan dörrarna på
vänster sida av
helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S048

Finger- eller handavtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på insidan av
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S049

Fingeravtryck säkrade med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrade på insidan av
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S050

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på insidan av
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning

AB/8743-
09/S051

Fingeravtryck säkrat med vit
mikrosilavgjutning.

Säkrat på insidan av
lastutrymmet på vänster
sida av helikoptern.

Skickat till LT,
Fingeravtrycks
gruppen för
granskning
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S052

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från högra sidan på
handtaget till ciclic-
spaken på förarplatsen
(höger sida) i helikoptern.
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/S053

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från vänstra sidan
på handtaget till ciclic-
spaken på förarplatsen
(höger sida) i helikoptern
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/S054

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp på
mittersta
manöverhandtaget märkt
"Starter" i helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S055

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp på
mittersta
manöverhandtaget märkt
"IDLE REL" i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S056

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från det förmodade
tumgreppet på mittersta
manöverhandtaget i
korkmaterial i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S057

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp i taket
märkt "BAT / OFF" i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S058

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp i taket
märkt "RESET / OFF /
GEN" i helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S059

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp i taket
märkt "FUEL / AFT" i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S060

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från knapp i taket
märkt "FWD / BOOST" i
helikoptern.

Arkiveras på
Spårarkivet,
Kronoberg

AB/8743-
09/S062

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från/på utsidan av
korken på den svarta
plastdunken (beslag
BG24613-1) som stod i
helikoptern
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/S063

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från/på utsidan av
korken på den svarta
plastdunken (beslag
BG24613-1) som stod i
helikoptern
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys
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Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Åtgärd

AB/8743-
09/S064

En tops med eventuellt sekret/DNA på. Säkrat från/på utsidan av
korken på den svarta
plastdunken (beslag
BG24613-1) som stod i
helikoptern
Till SKL

Skickat till
SKL för DNA-
analys

AB/8743-
09/S069

Jämförelseprov från spårlina som
använts vid hundspårning kring
helikoptern

Skavlöten, Täby Kastat då
jämförelse inte
var nödvändig

Solna 2009-12-23

Tommy Vestergren,
Kriminalinspektör
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Fotografi(er)
Promemoria + fotografier på föremål från helikopte

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

3 Västerorts Polismästardistrikt
Diarienr

0201-K292921-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-09-25
Tid

17:00
Involverad personal Funktion

Lars Friberg Uppgiftslämnare
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Polismyndigheten i Stockholms län
Tekniska roteln, fältgrupp Västerort/Solna
Sundbybergsvägen 15
171 87 SOLNA

Datum

2009-09-25
Diarienummer

K292921-09
AB/8743-09

PM samt fotografier på plastdunk, lampa samt sladd som anträffats i
helikoptern.

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Sonny Björk, fältchef vid Tekniska roteln i Stockholm

Anledning till
undersökningen:

Grovt rån.

Handläggare vid
Tekniska roteln:

Kriminaltekniker Tommy Vestergren, LT/F3

Medundersökare: Kriminaltekniker Lars Friberg, LT/F3

Plats och tider för
undersökningen:

Patrias hangar vid Arlanda flygplats.
Undersökningen påbörjades den 24 september 2009 kl. 15.30 och
avslutades ca kl. 22.00.

Nedan följer en kortfattad redogörelse samt fotografier på en del föremål som anträffats
i helikoptern i samband med kriminaltekniska undersökningar. Helikopterägaren
Christer Öhlund kändes inte vid dessa föremål.

Vid telefonsamtal med Christer Öhlund 2009-09-25 framkom även att vissa föremål
försvunnit från helikoptern efter tillgreppet i Norrtälje. Föremålen som saknades var:

1. Ett vitt ca 130 cm långt pvc-rör vilket vanligtvis elsladdar brukar finnas i inuti
väggar. Röret hade förvarats i lastutrymmet på vänster sida av helikoptern.

2. En trasa i bomullsmaterial som de använder till att torka bort olja m.m. Okänd färg
och storlek. (De brukar köpa in större kassar med trasor i olika färger i syfte att ha dem
till att torka bort olja, smuts m.m). Trasan hade troligtvis förvarats i lastutrymmet på
vänster sida av helikoptern.

I detta dokument redovisas inga kriminaltekniska undersökningar och resultaten av
dessa. Detta kommer att redovisas i separata protokoll m.m.
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Bild 1. Svart plastdunk (Beslag 2009-0201-BG24613-1).

En svart plastdunk avsedd för ca 20 liter bränsle. Utvändiga måtten är ca 33x19x32 cm
(LxBxH). Plastdunken var fylld till ¼ av okänd vätska. Eventuellt flygfotogen.

Plastdunken stod på golvet framför högra baksätet i helikoptern. Korken/locket var inte
helt påskruvat (ej som på bild 1) när den anträffades.

En exakt likadan plastdunk anträffades på den plats varifrån helikoptern tillgreps.
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Bild 2. Svart plastdunk (Beslag 2009-0201-BG24613-1).

Bild 3. Text på ena långsidan på plastdunken.

Längst ned på ena sidan av plastdunken stod bl.a. texten: "3H1/Y/120 och CZ/CIM
2008/JPP".
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Bild 4. Lampa  (Beslag 2009-0201-BG24640-1).

En svart mindre lampa i plastmaterial anträffades på golvet framför högra baksätet i
helikoptern och bakom plastdunken. Lampan är försedd med tre lysdiodrar/ledlampor.
På ena sidan finns klipps avsett för exempelvis montering på skärmen på en keps eller
liknande.

Lampan saknade märkning om fabrikat och modell.

Bild 5. Insidan av batteriluckan till lampan.

På insidan av batteriluckan till lampan syntes en klisteretikett märkt: "B/N:070684320".
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Bild 6. Kabel (Beslag 2009-0201-BG24640-2).

En svart kabel med grön och röd kontakt låg ihoprullad på hatthyllan bakom sätena i
baksätet i helikoptern. Sladden var även försedd med en stick-/anslutningskontakt i
ena/andra änden.

Inga av föremålen enligt ovan hade helikopterägaren Christer Öhlund någon
kännedom/vetskap om.

Solna 2009-09-25

---------------------------------------------------
Lars Friberg, kriminalinspektör vid LT/F3
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PM
Spårning Skavlöten Arninge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Eriksson, Peter
Datum

2010-05-26
Tid

10:31
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Eriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Onsdagen den 26 maj 2010 vid kl 08.00 tiden befinner sig polismännen Krinsp P Eriksson – 
P Gustavsson hos hundenheten i Stockholms län, plats Vreten i Solna.

Polismännen sammanträffar bla med hundförare Mikael Nilsson kl 08.30 tiden m.a.a om han 
utfört någon spårsökning vid platsen som helikoptern anträffades, Skavlöten i Arningen den 
23 september –09. 

Hundförare M Nilsson berättade att han blev uppringd under morgen den 23 september av sin 
kollega F Andreasson m.a.a av att det varit ett rån med hjälp av helikopter.
Nilsson befann sig i sin bostad och kunde ej anlända till platsen där helikoptern fanns förrän 
någon gång under förmiddagen den 23 sept.
När Nilsson anlände till platsen var det många poliser på plats som rörde och befann sig runt 
helikoptern och även inom och utanför avspärrningsområdet.
Nilsson utförde ej någon spårning med sin hund utan enbart ett sk saksök runt helikoptern, ca 
50-100 m från helikoptern. Nilsson hittade ej något när saksöket utfördes.

Efter Skavlöten åkte Nilsson till flygplatsen i Norrtälje, platsen där helikoptern blev stulen 
och utförde även där spårsök men kunde ej heller där hitta några spår efter gärningsman/män. 
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PM
Spårning Skavlöten Arninge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Eriksson, Peter
Datum

2010-05-26
Tid

10:51
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Eriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Onsdagen den 26 maj 2010 vid kl 08.00 tiden befinner sig polismännen Krinsp P Eriksson – 
P Gustavsson hos hundenheten i Stockholms län, plats Vreten i Solna.

Polismännen sammanträffar bla med hundförare Hagald (anst nr 5251) kl 08.15 tiden m.a.a 
om han utfört någon spårsökning vid platsen som helikoptern anträffades, Skavlöten i 
Arningen den 23 september –09.

Hundförare Hagald anlände till platsen någon gång under morgonen/förmiddagen. När 
Hagald kom till platsen var piketen på plats och de utförde sökning av området.
Det var även många poliser i och runt området där helikoptern hade landat. Hagald fick ej 
själv åka fram till helikoptern och utförde ej något sök i området.
Hagald gick utanför avspärrningarna med sin hund med fick ej upp något spår.

Hagald hade även fått uppgift om att platsen var genomsökt av annan hundpatrull.
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PM
Spårning Skavlöten Arninge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Eriksson, Peter
Datum

2010-05-26
Tid

11:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Eriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Onsdagen den 26 maj 2010 vid kl 08.00 tiden befinner sig polismännen Krinsp P Eriksson – 
P Gustavsson hos hundenheten i Stockholms län, plats Vreten i Solna.

Polismännen sammanträffar bla med hundförare Fredrik Andreasson kl 08.35 tiden m.a.a om 
han utfört någon spårsökning vid platsen som helikoptern anträffades, Skavlöten i Arningen 
den 23 september –09.

Hundförare F Andreasson berättade att han kom till platsen där helikoptern anträffats någon 
gång under förmiddagen den 23 september.
När F Andreasson anlände fanns det många poliser i området och han uppfattar att han såg 
minst 10 poliser vid och runt helikoptern, bla polispersonal från tekniska roteln.
F Andreasson gick med sin tjänstehund i området och sa att det fanns spår i området och att 
troligen många av dem avsatts av poliser som rört och rörde sig i området. F Andreasson 
utförde ej något speciellt spårsök utan mer ett sak sök i området runt helikoptern, ej något 
anträffat.

F Andreasson förevisades en kartbild benämnt med fyra (4) st spårkedjor / se Pm från Conny 
Andersson (Spårsöknings protokoll Skavlöten, Täby) /.
F Andreasson berättade att han rört sig åtminstone inom den översta delen av kartbilen och då 
inom spårkedja A och B. F Andreasson tror att fler poliser även rört sig inom detta området 
eftersom det var många poliser inom detta område när han anlände till platsen.
F Andreasson vill även tillägga att det gått ett tag sedan händelsen och hans minnesbild är 
något oklar hur och vart han rört sig.

F Andreasson hade även uppgift om att platsen tidigare var genomsökt av annan hundpatrull. 
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PM
Spårning Skavlöten Arninge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Eriksson, Peter
Datum

2010-06-09
Tid

12:38
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Eriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Onsdagen den 9 juni 2010 vid kl 12.00 träffar Krinsp P Eriksson hundförare C6 från NI på 
polishuset Kronoberg m.a.a han utfört spårsökning med sin hund vid platsen där helikoptern 
anträffades, Skavlöten i Arninge den 23 september -09.

Hundföraren berättade att han anlände med sin hund till platsen där helikoptern anträffades. 
Hundföraren kan ej uppge någon tidpunkt när de startade. När de kom fram så var platsen 
runt helikoptern redan avspärrad och det fanns poliser utposterade vid avspärrningen men ej 
någon polis vid helikoptern innanför avspärrningen.
Hundföraren börjar med sin hund och andra poliser bege sig fram mot helikoptern för att 
strax därefter konstatera att det ej fanns någon person i helikoptern. 
Hundföraren låter hunden gå runt helikoptern och hunden får strax därefter upp ett spår som 
hundföraren bedömer som ett bra spår vilket de sedan spårar/följer. Hundföraren bedömer 
platsen där spårningen börjar som en naturlig väg att gå från helikoptern. 
Vad hundföraren sedan kan minnas ang spårningen så går spårningen mot en kraftledning och 
även att man passerar en mindre väg.

Hundföraren förevisas en kartbild som är benämnd med fyra olika sk spårkedjor / se Pm från 
Conny Andersson, Spårsökningsprotokoll Skavlöten Täby /.
Hundföraren uppskattar att de spårade från helikoptern mellan spårkedjorna A och C fram till 
spårkedja D. 
Hundföraren berättade att fram till spårkedja D var spåret bra. När de sedan passerat 
kraftledningen blev spåret sämre för att sedan bli tapp.  

Vad hundföraren vet så var han den första hundföraren som påbörjade spårsökningen på 
platsen. Det hade ej heller påbörjats någon undersökning av helikoptern när hundföraren 
anlände.
Hundföraren uppskattar att de höll på med spårsökningen i ca 1 timmes tid och att spåret var 
bra fram tills det blev tapp. 



Brottsplatsundersökningsprot. Spårningsprotokoll Skavlöten Täby, 2009-09-23 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm
Tidskontroll Skavlöten - McDonalds Hägernäs

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-16
Tid

11:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Kontroll av gångtid mellan helikopter landningsplatsen i Skavlöten och MC Donalds restuarang i

Hägernäs.
Uppgift

2009-11-12 fick undertecknad och Insp Arne Malmén i uppdrag att kontrollera hur lång tid 
det tar att ta sig fram till fots från helikopterns landningsplats i Skavlöten och till MC 
Donalds i Hägernäs.

Undertecknad blev skjutsad av Malmén till landningsplatsen i Skavlöten och släpptes av där 
kl. 16:43. Efter detta körde Malmén med tjänstebilen till Hägernäs och inväntade 
undertecknad.

Undertecknad gick sedan från landningsplatsen via grusvägen ner till Rönninge by och vidare 
längs motionsspåret som är beläget öster om Rönningesjön och Roslagsbanan. Vidare genom 
ett koloniområde för att sedan korsa Roslagsbanan strax innan Nortäljevägen/E 18. Därefter 
gick undertecknad under E 18 för att sedan ta höger på en gångväg som löper parallellt med 
E 18 mot MC-Donalds i Hägernäs och vid framkomsten dit var kl. 15:14. Den totala tiden för 
promenaden var alltså 31 minuter. Nämnas kan att tiderna hämtades för klockan i tjänstebilen 
som användes vid tillfället och noterades både av undertecknad samt Malmén. 

Via en webbsite på Internet har den aktuella sträckan kunnat uppmätas till 3.2 km. 

Nämnas kan att det finns alternativa sätt att ta sig fram mellan de två platserna, dessa bedöms 
dock vara kortare än den kontrollerade sträckan.

Kartbilagor:
1-3. Visar den kontrollerade sträckan mellan Skavlöten och MC Donalds i Hägernäs.
4-5: Visar två olika alternativ till den kontrollerade sträckan och de är kortare i avstånd.

Stockholm, 2009-11-16

Karl-Göran Jakobsson/insp                                     Arne Malmén/Insp



Tidskontroll Skavlöten - McDonalds Hägernäs, Avrapporteringspm, 2009-11-16 11:55   diarienr: 0104-K118-09
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Bilaga
Kartor Skavlöten-Hägernäs

Bilaga till PM 2009-11-16 11:55, diarienr 0104-K118-09
Beskrivning



Kartor Skavlöten-Hägernäs, 2009-11-16 11:55   diarienr: 0104-K118-09
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Kartor Skavlöten-Hägernäs, 2009-11-16 11:55   diarienr: 0104-K118-09
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Kartor Skavlöten-Hägernäs, 2009-11-16 11:55   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Angående GPS som anträffades i helikoptern

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Redaelli, Mona
Datum

2010-02-04
Tid

10:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Ja

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mona Redaelli

Uppgiften avser

Uppgift

2010-02-04 besökte krinsp Redaelli och Gustavsson Teknikmagasinet i Täby Centrum för 
att se ifall de sålt en GPS av märket Garmin eXtrex Legend HCx med serienummer 
16C170821.

Vi pratade med Mikael Rosén, 1657, som tittade i datorn och kunde se att den GPS som vi 
frågade efter hade sålts i Teknikmagasinets butik i Huddinge Centrum den 090825 kl 15.14. 
Köpet hade skett med kontant betalning. (se bilaga 1)

Vi åkte till Huddinge Centrum och besökte Teknikmagasinet och pratade där med Martin 
Ernestam. Ernestam berättade att den som sålt GPS:en var Mikael Mossberg, 1890. Enligt 
Ernestam var Mossberg ledig för vård av barn, pappaledig. Ernestam berättade också att av 
kvittot framgår att ett minneskort, SanDisk microSD 2GB, inhandlats vid samma tillfälle.



från Expert Täby Centrum, 2010-02-04 10:55   diarienr: 0104-K118-09
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Karta
TV 4 studion på  Catalinavägen 3 i Täby

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-06-03
Tid

15:20
Involverad personal Funktion

Per Gustavsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Torsdagen den 3 juni 2010 vid kl. 15.00-tiden togs tfn-kontakt med Andreas Printz. Han 
tillfrågades om han kände till den gamla adressen till TV 4 studion i Täby där Alexander 
Eriksson tidigare arbetat. Printz skulle kontrollera detta med arbetskamrater och återkomma.

Efter kontroll meddelade Andreas Printz att TV4:s gamla studio tidigare fanns på adressen; 
Catalinavägen 3 i Täby.

Flygfotokartor inhämtad från Eniro. Kartorna  visar Catalinavägen 3 i Täby och McDonalds, 
Flygsvängen 1 i Täby.



Karta TV 4 studion på  Catalinavägen 3 i Täby, 2010-06-03 15:20   diarienr: 0104-K118-09
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Karta
Spårning från helikopter i Skavlöten, Täby

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-06-07
Tid

10:10
Involverad personal Funktion

Per Gustavsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Kartan upprättad av insp Conny Andersson



Spårning från parkerad helikopter i Skavlöten 2010-06-04

Insp. Conny Andersson/tracker.

Karta Spårning från helikopter i Skavlöten, Täby, 2010-06-07 10:10   diarienr: 0104-K118-09
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Karta
landningsplats skavlöten - McDonalds Hägernäs

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-06-07
Tid

10:20
Involverad personal Funktion

Per Gustavsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Kartan visar helikopterns landningsplats vid Skavlöten och McDonalds i Hägernäs, Täby.



Karta landningsplats skavlöten - McDonalds Hägernäs, 2010-06-07 10:20   diarienr: 0104-K118-09
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
lampa från helikoptern

2009-0104-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Utfört av Polisinspektör Tommy Vestergren, Lars
Friberg och Helén Pettersson, Stockholm   Företa-
get Patrias flyghangar på Arlanda flygplats Arlanda
,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-24 22:00

Beslutat av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Verkställt av

Vestergren, Tommy, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG202-1
Lampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på golvet framför högra baksätet
i helikoptern. Låg bakom den svarta
plastdunken. (Ägaren av helikoptern
känns inte vid lampan.)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Tillverkare : Okänt Färg : Svart
Anteckningar: En svart mindre lampa i plastmaterial med tre lysdiodrar. Försedd med klipps. Av-

sedd bla för fastsättning på skärm till keps. Märkt med etikett på insidan av batteri-
luckan: "B/N: 070684320".

2009-0104-BG202-2
Kabel ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg ihoprullad på hatthyllan bakom
sätena bak i helikoptern. (Ägaren av
helikoptern känns inte vid kabeln.)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

Anteckningar: En svart kabel med grön och röd kontakt. Försedd med en stick-/anslutningska-
bel.
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
lampa från helikoptern

2009-0104-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2009-0104-BG202-3
Headset ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på avsedd krok vid främre
rutan/vindrutan i helikoptern.
Sladdkontakten var inkopplad i taket.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Ett headset till helikopterns intercom-system. Avsedd för föraren.

2009-0104-BG202-4
Headset ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hängde på avsedd krok vid främre
rutan/vindrutan i helikoptern.
Sladdkontakten var inkopplad i taket.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Ett headset till helikopterns intercom-system. Avsedd för passageraren vänster

fram

2009-0104-BG202-5
Headset ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på hatthyllan bakom sätena i bak
i helikoptern. Sladdkontakten var inte
inkopplad.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Ett headset till helikpoterns intercom-system. Avsedd för passageraren höger bak.

2009-0104-BG202-6
Headset ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på hatthyllan bakom sätena i bak
i helikoptern. Sladdkontakten var inte
inkopplad.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

1 st.
Anteckningar: Ett headset till helikopterns intercom-system. Avsedd för passageraren vänster

bak.

2009-0104-BG202-7
Bränsle ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bränslet utgör bränsleprov taget ur
helikopterns bränsletank. Förvaras i rena
glasflaskor.

Status

Ej fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Mängd i liter : 1

Anteckningar: Okänt bränsle. En liter fördelat på två glasflaskor.
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Plastdunk, helikoptern

2009-0104-BG205

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Utfört av Polisinspektör Tommy Vestergren och
Lars Friberg   Skavlöten, Arninge, Täby ,  Se
platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-23 15:00

Beslutat av

Vestergren, Tommy, Inspektör
Verkställt av

Vestergren, Tommy, Inspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG205-1
Plastdunk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod på golvet framför högra baksätet
i helikoptern. Korken/locket var inte
helt påskruvat. På ena sidan stod texten:
3H1/Y/120 och CZ/CIM 2008/JPP.
(Ägaren av helikoptern känns inte vid
plastdunken.)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Material : Plast Färg : Svart

Anteckningar: En svart plastdunk avsedd för ca 20 liter bränsle. Storlek ca 33x19x32 cm. Inne-
hållande ca 1/4 vätska, eventuellt flygfotogen.

2009-0104-BG205-2
Gps ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg på vänstra främre sätet i helikoptern
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Garmin Modell : Legend HCx
Storlek : Ca 10x5x3 cm Färg : Blå
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Plastdunk, helikoptern

2009-0104-BG205

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2009-0104-BG205-3
Cigarettpaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittad utanför ursprunglig avspärrning
ca 150 meter nordväst om helikopter.

Status

Delad från Ej Fast-
ställd
Anspråkstagare

0 st.
Märke : Camel

Anteckningar: Ett cigarettpaket av märket Camel. Innehållande 18 cigaretter.

2009-0104-BG205-3:1
Cigarettpaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittad utanför ursprunglig avspärrning
ca 150 meter nordväst om helikopter.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Märke : Camel

Anteckningar: Punkten utgör själva cigarettpaketet

2009-0104-BG205-3:2
Cigarettpaket ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittad utanför ursprunglig avspärrning
ca 150 meter nordväst om helikopter.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Märke : Camel

Anteckningar: Punkten utgör de 18 cigaretter som låg i cigarettpaketet.

2009-0104-BG205-6
Bränsle ( 1 st)

Platsbeskrivning

Bränslet utgör bränsleprov taget ur
den svarta plastdunken. Förvaras i rena
glasflaskor.

Status

Ej fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 1
Anspråkstagare

0 st.
Mängd i liter : 1

Anteckningar: Okänt bränsle. En liter fördelat på två glasflaskor.
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Helikoptern

2009-0104-BG214

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Verkställt av Kommissarie Håkan Hillström  
Skavlöten, Arninge, Vallentuna kommun ,  Se
platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-28 18:25

Beslutat av

Görts, Leif, Kammaråklagare
Verkställt av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG214-1
Helikopter ( 1 st)

Platsbeskrivning

Helikopter, Bell 206, Jet Ranger,
SE-HON, anträffad i terrängen,
Skavlöten, Arninge.

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.
Fabrikat : Bell 206 Modell : Jet Ranger

Färg : Vit
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Karta - Stora Skuggan / Waypoint 1

Karta Stora Skuggan Waipoint 1, 2010-06-14 16:05   diarienr: 0104-K118-09
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Stora Skuggan – Waypoint 1

Fotografi(er) Stora Skuggan waipoint 1, 2010-06-14 16:08   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09

 157



Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09

 160



Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Fiskartorpsvägen eventeull landningsp. helikopter, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Plastband Stora skuggan

2009-0104-BG219

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Verkställt av Pa Peter Johansson,, Sthlm   Sto-
ra Skuggans väg/Unnerörsvägen Stockholm ,  Se
platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-24 16:00

Beslutat av

Knutsen-Öy, Hans, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Knutsen-Öy, Hans, Kriminalkommissarie
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG219-1
plastband ( 31 st)

Platsbeskrivning

18 vita och 13 svarta band
hittades på fält A, Stora Skuggans
väg/Unnarrörsvägen, längs hela
långsidan längs Stora Skuggans väg. (se
bifogad karta, fastsatt på godset)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Plastband Typ : "Kattsnaror"
Material : Plast Färg : Svart och vit

2009-0104-BG219-2
Plastband ( 13 st)

Platsbeskrivning

13 vita band hittades på fält A,
Stora Skuggans väg/Unnarrörsvägen,
alldeles i hörnet Stora Skuggans
väg/Unnarörsvägen. (Se bifogad karta
fastsatt på godset)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Plastband Typ : "Kattsnaror"
Material : Plast Färg : Vit
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Plastband Stora skuggan

2009-0104-BG219

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2009-0104-BG219-3
Plastband ( 4 st)

Platsbeskrivning

4 vita band hittades på fält A, Stora
Skuggans väg/Unnarrörsvägen, tvärt
emot beslagspunkt 2 (Se bifogad karta,
fastsatt på godset)

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Plastband Typ : "Kattsnaror"

Färg : Vit
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Silverteip Stora skuggan

2009-0104-BG220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Verkställt av Polisinsp Gunnar Lindberg, Sthlm  
Bif foto frn platsen.På gräsmatta invid Stora Skug-
gans v/Unn ,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-24 17:45

Beslutat av

Knutsen-Öy, Hans, Kriminalkommissarie
Verkställt av

Knutsen-Öy, Hans, Kriminalkommissarie
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG220-1
Silvertape ( 1 st)

Platsbeskrivning

Se foto. På gräsmatta, nära
Unnarörsvägen, invid avspärrning av
Bravo 511.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2009-0104-BG220-2
Silvertape ( 2 st)

Platsbeskrivning

Ytterliggare två silvertape-bitar fann
vi längre bort från Unnarörsvägen, i
närheten av befintliga

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.

2009-0104-BG220-3
Buntband ( 5 st)

Platsbeskrivning

På olika platser på gräset, ytligt,
fann vi buntband. De tillhörde inte
virkesupplaget som låg mitt på
gräsmattan, de hade metallband. Se
fotobeskrivning i PM.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Silverteip Stora skuggan

2009-0104-BG220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2009-0104-BG220-4
Matta ( 1 st)

Platsbeskrivning

I slutet av gräsmattan fann vi en bit av
en avsliten matta på gräsmattan.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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Karta - Grustaget / Waypoint 3

Karta Grustaget Waypoint 3, 2010-06-14 16:12   diarienr: 0104-K118-09
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Grustaget – Waypoint 3

Fotografi(er) Grustaget Waypoint 3, 2010-06-14 16:13   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LSA/PU Sektion för planering och uppföljning
Diarienr

0201-K294874-09
Uppgiftslämnare

Ringdahl, Christian
Datum

2009-09-25
Tid

00:51
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress Inträffat mellan

2009-09-24 20:00
och

2009-09-25 01:00
Platsbeskrivning

Grustag i Gråbo, Norsborg

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christian Ringdahl

Uppgiften avser

Avser beskrivning av hur patrull gått inne på området samt upprättad avspärrning.
Uppgift

AVSÖK

Ca kl 20.30 gick pa Ulrika Tonring, pa Robert Löf och pa Christian Ringdahl in på sandvägen 
som löper in mot sandtaget från Vällingevägen. Stora stenar var flyttade från vägen och det är 
möjligt att framföra ett fordon in på sandvägen. En patrull har kört med bil i en mindre yta av 
sand samt gått i denne. I övrigt syns spår av flera andra hjulmönster. Ytan med sand är 
placerad intill den asfalterade Vällingevägen, innan man åker in förbi de stora stenarna och in 
på sandvägen.

Området avsöktes visuellt efter möjliga spår, traktorspår gick att urskönja och möjligtvis ett 
däckspår av bildimension på vänster sida, visst skräp i omnejd. Patrullen valde att gå på höger 
sida där de gick efter varandra ca 30 meter. Där kom en likadan sandväg in från vänster sida. 
Patrullen fortsatte längst den första  vägen ca 100 m där en glänta öppnade upp sig. 
Fortfarande syntes inga synliga spår på aktivitet, patrullen höll sig på höger sida. 

Pa Ringdahl gick över vägen i gläntan (kallar den glänta 1) för att kunna se vad som fanns i 
sandgropen. Där gick vägen in som patrullen tidigare passerat.  Inga synliga spår i gläntan. 
Patrullen fortsatte upp på höger sida till en större glänta. (kallar den glänta 2)

Där gick samtliga till höger, där fanns en eldstad i vilken det inte såg ut som man eldat något 
som hör till sak. Det var en ring av tegel runt eldstaden, enstaka spikar låg i omnejd och en 
kolsyrepatron i vegetationen intill. Pa Tonring och pa Ringdahl noterade inga synliga spår av 
aktivitet runt eldstaden, de gick runt den samt några meter till höger om denna för att se om 
det fanns något slängt i terrängen. Inga synliga spår.

Pa Löf fortsatte i högervarv runt glänta 2 utan att upptäcka några spår. Pa Tonring gick 

PM Avrapportering Gråbo, 2009-11-12 09:33   diarienr: 0104-K118-09
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vänstervarv ca en kvarts varv utan att upptäcka något spår. På vägen som löper in i glänta 2 är 
det spår från en traktor som inte ser färskt ut men inget i övrigt som tyder på aktivitet.

Samtliga har undersökt området de gått på innan de klivit runt på det och försökt hålla sig i 
vegetationen så gott det gick.

Patrullen gick ur glänta 2 samma väg de kommit dit och gick ner till glänta 1. Där gick pa 
Tonring högervarv ner i gläntan för att titta efter spår. Pa Löf och pa Ringdahl gick över 
vägen för att ha viss visuell kontakt med pa Tonring, sedan gick de tillbaka över vägen och 
fortsatte tillbaka ur glänta 1 samma väg de kommit dit och ut till Vällingevägen. Pa Tonring 
fortsatte längst med glänta 1 på höger sida tills den mötte vägen och gick där ut till 
Vällingevägen. 

 AVSPÄRRNING

Pa Tonring och pa Lindberg spärrade av vänster sida av grustaget sett från Vällingevägen, pa 
Ringdahl och pa Löf spärrade av höger sida samt lägst grusväg. (Se blå markering på karta 
över avspärrning)

Avspärrning löper mer eller mindre rakt upp från Vällingevägen till grusvägen (ca 500 meter) 
själva grusvägen är avspärrad ca 300 meter, på grusvägen syns spår av vad som kan vara en 
crossmotorcykel (Se separat PM ang Fredrik Fagerberg b.l.a) . Patrull har gått på ena sidan av 
denna. Avspärrningen omfattar ca 1500 kvm. Patrullen har kört upp med fordon till början av 
grusvägen.

Upprättat av pa Christian Ringdahl

Avrapporteringspm, 2009-09-25 00:51   diarienr: 0201-K294874-09

   2
PM Avrapportering Gråbo, 2009-11-12 09:33   diarienr: 0104-K118-09
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PM Infart till grustag Gråbo, 2009-11-12 10:12   diarienr: 0104-K118-09
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Karta
Grustag Gråbo,Norsborg

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-09-25
Tid

04:00
Involverad personal Funktion

Torwald Ivarsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Platsen avspärrad

Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-25 04:00   diarienr: 0201-K292921-09

   2
Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-25 04:00   diarienr: 0201-K292921-09

   3
Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-25 04:00   diarienr: 0201-K292921-09

   4
Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-25 04:00   diarienr: 0201-K292921-09

   5
Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-25 04:00   diarienr: 0201-K292921-09

   6
Karta Grustag Gråbo,Norsborg, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Polismyndigheten i Stockholms län
Tekniska Roteln, Södertörn
Björnkullavägen 9
141 81 Huddinge

Datum

2009-10-27
Diarienummer

K292921-09
AB/8826-09

Protokoll över brottsplatsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

Insp Sonny Björk, LT

Anledning till
undersökningen:

Utredning angående grovt rån.

Handläggare: Kriminaltekniker Anna Eriksson
Medundersökare: Kriminalteknikerna Ann Edqvist, Lars Janermark, Susanne

Karlsson, Pernilla Hemmingsson, Peter Ekelund

Plats och tider för
undersökningen:

Grustäkt, Vällingevägen, Norsborg.Undersökningen utfördes den
25 september 2009 kl. 09.20-13.25.

Övrig information: Med anledning av utredning angående grovt rån mot G4S i
Västberga den 23 september begärs undersökning av en grustäkt i
Norsborg. Detta med anledning av att den helikopter som använts
vid rånet kan misstänkas ha landat eller släppt av gods eller
personer på platsen. Syftet med undersökningen är att söka spår
och annat som kan ha betydelse för utredningen angående brottet.
Efter att brottet ägt rum har det regnat i området.

Platsen är avspärrad med avspärrningsband och bevakad av polis.

Platsbeskrivning
Den aktuella platsen är en grustäkt som är belägen utefter Vällingevägen i Norsborg i
Botkyrka kommun, området heter Gråbo. Till grustäkten finns en infart från
Vällingevägen. Efter ca 100 meter delar sig infartsvägen som ett Y till höger och
vänster. Den vänstra vägen leder fram till en grusplan som är uppskattningsvis 50 x 150
m. Den högra vägen leder uppåt till en grusplan som är uppskattningsvis 50 x 50 m.
Den förstnämnda planen benämns i protokollet som nedre grusplanen och den
sistnämnda som övre grusplanen. De båda planerna har förbindelse med varandra via
infartsvägen samt via en grusväg. Grustäkten omgärdas av skog.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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1. Kartbild över de centrala delarna av Norsborg med genomfartsleden E20.
Grustäktens läge markerad med röd ring. Kartan hämtad från eniro.se.

Vällingevägen

N

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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2. Flygbild över grustäkten. Bilden hämtad från eniro.se.

Iakttagelser och undersökningar
Vid infartsvägens början vid Vällingevägen finns ett stort stenblock respektive ett
betongfundament på vardera sida om infarten. På infartsvägens högra sida, utifrån
vägen sett, ligger ytterligare ett stenblock. Öppningen mellan de båda stenblocken är ca
272 cm. Infartsvägen består av grus och sand som är gräsbeväxt i mitten.

Ca 50 m

Nedre
grusplanen

Övre
grusplanen

Vällingevägen

Infart

3. Infarten,
fotograferad från
Vällingevägen.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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Infartsvägen synas efter spår såsom exempelvis skoavtryck och däcksspår. Några
sådana ses dock inte. Det beror förmodligen på att underlaget är hårt packat och att det
nyligen regnat.

Nedre grusplanen
Inledningsvis tas en överblick av de båda grusplanerna. Därefter fortsätter
undersökningen med nedre grusplanen. På grusplanen finns högar av sand och grus
samt en rishög med torkade grenar samt grenar med gröna blad. Framför rishögen ses
några brunna grenar med rester av ett bränt videoband. Invid de brända grenarna ligger
brända rester av vapenliknande delar. Då dessa synas närmare konstateras att delarna
förmodligen kommer från någon leksakspistol eller en pistolliknande cigarettändare.

4. Vy över nedre grusplanen, fotograferat från infartsvägen. Rishögen skymtar till
vänster i bild. I skogskanten till höger leder en grusväg upp mot övre grusplanen.

5. Pistolliknande delar från
nedre grusplanen. Delarna
föreföll ha legat utomhus under
relativt lång tid.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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På marken finns avtryck från bil- och traktordäck. Polispatrullen som bevakar det
avspärrade området berättar att de pratat med någon i området som uppgett att det
brukar köra en hjullastare i grustäkten. Den som kör hjullastaren brukar ta bort
stenblocket från infartsvägen och efter utfört arbete lägga tillbaka den som ett hinder
igen. Däcksspåren avtecknas dåligt på underlaget. Samtliga däcksspår är avsatta innan
det regnat. Två utvalda däcksspår från bildäck gjuts av med gips. Då dessa sedan synas
konstateras att avtrycken är oanvändbara och avgjutningarna kasseras. På en plats långt
in till vänster på grusplanen går däcksspåren parallellt. Avståndet mellan däckens
innerkanter mäts till ca 135 cm. Däcksbredden är ca 17 cm. På grusplanen syns också
spår av skor. Inga avtryck är dock distinkta och har inte något speciellt rörelsemönster
som tyder på någon speciell aktivitet. Området är inte inhägnat så vem som helst kan
beträda det.

6. Nedre grusplanen fotograferad från grusvägen som leder upp mot övre grusplanen.
Till vänster i bild, hitom rishögen, ses infartsvägen. Pilen visar brända rester av grenar.

Hundförare Lennart Brage med kriminalsökhund rekvireras till platsen i syfte att söka
brännbar vätska. Detta för att möjliggöra en undersökning beträffande flygbränsle. Efter
att hunden utfört uppdraget visar Brage en plats som hunden visat intresse för, se bild 7.
Från denna plats tas markprover för att senare eventuellt analyseras beträffande
flygbränsle.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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7. Översiktsbild av var spår säkrats på nedre grusplanen. Pilen visar brända grenar.
Siffrorna hänvisar till löpnummer i spårförteckningen på sidan 10.

Övre grusplanen
Grusplanen har endast en infartsväg och det är infartsvägen som strax innan den
kommer fram till övre grusplanen har gått samman med grusvägen som förbinder de
båda grusplanerna. Strax innan grusplanen öppnar upp finns en björkdunge på höger
sida. Vegetationen i dungen består av gräs som förefaller tillplattat som om någon
trampat ned det. På gräset ligger ett träplank med några trätrallar ovanpå. På träplanket
står två marschaller som är eldade men inte utbrunna. På grusvägen i höjd med dungen
anträffas tretton gummisnoddar i färgerna röd, gul, blå och grön. På grusplanen framför
dungen finns en eldstad bestående av lösa tegelstenar i en ring. I eldstaden finns rester
av brunna grenar.

Denna grusplans underlag är mer hårt/packat är nedre grusplanens. Den är delvis
ogräsbevuxen med knähög vegetation i dess utkanter. På planen ses avtryck av
traktordäck och man kan även skönja spår som ser ut att komma från bildäck. På denna
plan tecknas avtrycken ännu sämre än på den nedre grusplanen.

Hundföraren Lennart Brage visar oss på en plats som hans tjänstehund visat särskilt
intresse för. Från platsen tas en del markprover för en eventuell senare analys
beträffande eventuellt flygbränsle.

53

1

2

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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8. Övre grusplanen. Björkdungen med träplanket inringad. Grusvägen markerad med
pil.

9. Övre grusplanen fotograferad i motsatt riktning än föregående bild. Eldstaden ses
närmast i vänstra kanten.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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10. Björkdungen ses mitt i bilden och till höger om denna ses grusvägen. Siffran 4 visar
var markprover tagits i syfte att söka flygbränsle.

11. Björkdungen med träplanket liggande i mitten.

4

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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12. Träplanket med de båda marschallerna.

Undersökningar av tillvarataget material
De anträffade marschallernas båda undersidor har topsats i syfte att säkra dna. Både
topsen och marschallerna har sänts till SKL för dna- respektive
fingeravtrycksundersökning.

Avgjutningarna av däcksspåren har kasserats eftersom avtrycken inte var så pass
detaljerade att de kan användas vid jämförelse mot däck.

Markproverna som förvaras i sk brandpåsar är vid detta protokolls skrivande inte
analyserade.

De beslagtagna gummisnoddarna och pistolliknande delarna är lämnade till RKP:s
beslagsavdelning.

Analys
Vid undersökningen har det konstaterats att en eller flera fordon framförts på de båda
grusplanerna och att det gått människor i området. Vare sig däcksspår eller skoavtryck
är distinkta och mönster i dessa kan inte ses. Något speciellt rörelsemönster eller någon
speciell aktivitet ger avtrycken ingen ledning om.

Marschallerna är inte rostangripna vilket kan tyda på att de nyligen ställts på platsen.
Huruvida eldstaden som finns invid björkdungen nyligen eldats i kan inte sägas.

Vid undersökningen har inga iakttagelser gjorts som visar att helikoptern som användes
vid rånet mot G4S har landat eller lastat av personer eller gods på platsen. Några
iakttagelser som visar på motsatsen har inte heller gjorts. Frågan om helikoptern landat
eller släppt av personer eller gods på platsen kan inte besvaras.

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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Övrigt
En del bilder i protokollet har beskurits och digitalt bildbehandlats för förbättrad
ljussättning. Det finns fler bilder än de som ses i protokollet. Samtliga bilder är
arkiverade i BIP-Bilder inom Polisen.

Godsförteckning
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning

AB/8826-
09/G001

2009-0201-
BG24647-1

1 st marschall På trätrall i björkdunge.

AB/8826-
09/G002

2009-0201-
BG24647-1

1 st marschall På trätrall i björkdunge.

Spårförteckning
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning

AB/8826-
09/S001

1 st avgjutning av däcksspår Nedre grusplanen.
Kasserat

AB/8826-
09/S002

1 st avgjutning av däcksspår Nedre grusplanen.
Kasserat

AB/8826-
09/S003

3 st pistolliknande metalldelar
(beslag 2009-0201-BG24647-2)

Nedre grusplanen.

AB/8826-
09/S004

3 st brandpåsar med markprover innehållande ev
helikopterbränsle

Övre grusplanen.

AB/8826-
09/S005

1 st brandpåse med markprover innehållande ev
helikopterbränsle

Nedre grusplanen.

AB/8826-
09/S006

13 st gummisnoddar, gula, gröna, röda och blå
(beslag 2009-0201-BG24647-3)

På grusvägen mellan nedre och
övre grusplanen.

AB/8826-
09/S007

1 st tops med ev dna Från undersidan av marschall
G1.

AB/8826-
09/S008

1 st tops med ev dna Från undersidan av marschall
G2.

Huddinge 2009-11-03

Anna Eriksson
Kriminaltekniker

Protokoll Grustäkten, 2010-03-09 09:06   diarienr: 0104-K118-09
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Grusgropen, Latexhandske

2009-0104-BG199

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Utfört av Pa Daniel Arwe   Innanför avspärrning,
grusgrop, Norsborgsvägen ,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-25 13:55

Beslutat av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Verkställt av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0867  -  Rån mot värdebefordran (Rån med skjutva-
pen, även grovt)

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG199-1
Handske ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades i dike i anslutning
till grusväg, ca 2 meter från
avspärrningsband. Latitud: 59:14.7827
N, Longitud: 017:46.6408. Passade
inte in i omgivningen, eventuellt
kvarlämnad/tappad av GM.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Typ : engångs Modell : Latexhandske
Färg : Ljusblå

Anteckningar: LAtexhandske för teknisk undersökning/spårsäkring
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Grustäkt, marchaller

2009-0104-BG201

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Utfört av Pa Anna Eriksson   Grustäkt, Vällinge-
vägen, Norsborg ,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-25 09:30

Beslutat av

Görts, Leif, Kammaråklagare
Verkställt av

Görts, Leif, Kammaråklagare
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG201-1
Marschaller ( 2 st)

Platsbeskrivning

Skogsdunge invid övre grusplanen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2009-0104-BG201-2
Vapendelar ( 3 st)

Platsbeskrivning

Nedre grusplanen.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Antikt : Kan ej anges

Anteckningar: De tre delarna kan ev härröra från något luftvapen eller soft air gun.

2009-0104-BG201-3
gummisnoddar ( 13 st)

Platsbeskrivning

På grusvägen mellan neder och övre
grusplanen.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Anteckningar: Gummisnoddar i färgerna gult, rött, grönt och blått
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Karta – Kaananbadet / Waypoint 4

Karta Kanaanbadet Waypoint 4, 2010-06-14 16:15   diarienr: 0104-K118-09

 190



Kaananbadet / Waypoint 4

Fotografi(er) Kanaanbadet Waypoint 4, 2010-06-14 16:16   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Undersökningsprotokoll Platsundersökning Kaanans väg Vällingby, 2009-09-28 11:00   diarienr: 0104-K118-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09

 211



Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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Ersättningsyrkande från Roslagens Helikopterflyg , 2010-04-29 16:00   diarienr: 0104-K123-09
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