
Urladdade batterier -
en brandrisk?
Under sängen sitter motorer som styr de ställbara sängbottnarna. I en särskild 
hållare sitter ett 9 v engångsbatteri som kan förse motorn med reservkraft vid  
strömavbrott. Ett av batterierna har utsatts för invändigt övertryck. Brandutre-
daren kontaktar sängtillverkaren för att diskutera problemet. Han informeras 
då om att i stort sett alla sängtillverkare använder motorer från ett par leveran-
törer. Exploderande batterier var ett, för dem, känt problem som tycks inträffa 
när batteriet blivit urladdat. 
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län samt SOS Alarm. Läs mer på sid 4
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Läs mer på sidan 7
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Ledare

Ledare
 
”Idag blir det inga skogsbränder 
och då har ni det väl lugnt?”  
Jag vet inte hur många gånger jag 
fått höra detta påstående från per-
soner utanför branschen. Vid i stort 
sett samtliga tillfällen har jag gått 
igång - på alla cylindrar.  
En del gånger argumenterar jag 
utifrån att dåligt väder ger depres-
sioner som kan leda till självmord, 
andra gånger berättar jag tålmodigt 
att vi är fullbokade med skyddsut-
bildning, tillsyn med mera. Allt för 
att beskriva vår förändring och nya 
vardag.

Bredd och djup ger vass kunskaps-
organisation. 
Men vid närmare eftertanke är det 

inte lätt för en utomstående att få en 
korrekt bild av vad det är vi jobbar 
med - egentligen. 

Vi har förmånen att jobba i en verk-
samhet som gått från brandkår via 
räddningstjänst till samhällsskydd 
under en relativt kort tid. För oss som 
är verksamma inom RäddSam F har 
förändringen, enligt mig, varit mycket 
stor. 
Vi har utvecklat vår verksamhet till 

att bli både bredare och djupare. 
Bredd och djup är dessvärre ord som 
lätt kan bli klyschor. För mig innebär 
dock bredden att vi gått in i områden 
som är närbesläktade med bränder 
och som vi ser ger dragkraft till var-
andra när de samordnas. 

Ett exempel på detta är olyckor - 
både de som leder till räddningsin-
sats enligt lagen och de som inte gör 
det. 
Krishanteringen, allt från störningen 

till den extraordinära händelsen i 
samhället. 
Brottsförebyggande arbete och folk-

hälsoarbete är andra exempel på frå-
gor som breddat vårt uppdrag. 

I en större bredd ser jag också att 
vi vid insatser kommer in tidigare 
och tidigare och stannar längre och 
längre, helt enligt konceptet för kon-
tinuitetplanering. 

Med större djup menar jag att vi har 
fått ett större ansvar i samtliga områ-
den - allt från sotningen till kommu-
nens försäkringsskydd. 

Utveckling
Förtroendet för oss som leverantörer 

av samhällskydd har ökat. Vi har gått 
från målet att skapa tid till beredskap 
till att vara en kunskapsorganisation 
där ambitionen är att bli kunnigare 
och kompetentare och bidra till ett 
tryggare samhälle. 

För oss som har förmånen att job-
ba inom RäddSam F innebär det att 
varje uppdrag utvecklar kvalitén i 
verksamheten, vilket bygger på med-
arbetarnas specialkompetens och 
personliga talanger. 

I många fall bedömer medarbetarna 
själva hur arbetet ska läggas upp och 
vad som är god kvalité. Svaren och 
de rätta lösningarna finns inte i da-
gens läroböcker eller hos MSB utan 
skapas en tisdag i ett arbetslag, på 
ett kontor eller i ett samtal med elev-
er i externutbildningen och medarbe-
tare i RäddSam F.

Min förhoppning är att vi fortsätter 
denna resa tillsammans; förebyggan-
de tillsammans med insats, akade-
mikern tillsammans med praktikern, 
politiken tillsammans med tjänste-
männen - men framförallt - Greta till-
sammans med oss utövare. 

Vår Greta ska känna en trygghet i 
den produkt som vi levererar och 
hon ska vara delaktig i utvecklingen. 
Och vem vet - på så sätt kan kanske 
också kunskapen om oss som 

samhällsskyddare i det breda per-
spektivet öka, vilket skulle ge mina 
cylindrar möjlighet till vila även en 
regnig sommardag.

Trevlig sommar!

.

JONAS

PETRI

RÄDDNINGSCHEF I

HÖGLANDETS  

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
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Aktuellt

KEM 2013-03-13/14 Helsingborg
Den 13-14/3 var undertecknad 
tillsammans med Rasmus Frid och 
Simon Granlinger från HRF i Hel-
singborg på den 8:e kem-konferen-
sen sedan starten 2006. Konferen-
sen uppstod efter Kemira-olyckan 
2005 då 11 000 ton svavelsyra 
läckte ut, till största delen i havet 
i de södra delarna av Helsingborg. 
Konferensen vänder sig till företag, 
myndigheter och räddningstjänster 
och syftar till att öka samverkan 
mellan dessa. 

Vi åker dit bl.a. som representanter 
för Räddsam F:s kemgrupp för att 
ta hem ny kunskap, innovationer 
och kontakter till vårt arbete för att 
stärka länets beredskap för händel-
ser med farliga ämnen.

Årets program var mycket bra och 
gav en mängd uppslag och idéer 
som har och kommer att komma 
Räddsam F till del. Att få ned allt som 
berättades är inte lätt men en del av 
intressantaste delarna var dessa:
 

Konstgödselbrand i Halmstad
Producerade stora mängder farliga 

gaser bl.a. ammoniak, klor och nitrö-
sa gaser. Hade varit svårt att hantera 
om vindriktningen varit mot staden.  
 
Släckmedelscentralen ägs av pet-
roleumbraschen och har släckut-
rustning för storskalig skuminsats. 
SMC:s kanoner var monterade som 
skydd men hade inte klarat den 
mängd rök som branden produce-
rade. Deras viktigaste beslut var att 
göra en defensiv insats eftersom 
explosionsrisken var överhängande, 
särskilt eftersom ammoniumnitratet 
exploderade vid ett tillfälle. 

Säkerhetsarbete i hamnar
Lagring/frakt av trä-pellets kan bilda 

CO2 och CO vilket minskar syre-
halten i slutna utrymmen. Vid en mät-
ning efter transport var de uppe i 15 

000 ppm, NGV 35 ppm, KTV 100 
ppm, IDLH 1200 ppm.

Nitrösa gaser
NO, NO2, NOx med salpetersyra el-

ler salpetersyrlighet. Alla retande ga-
ser kan ge toxiskt lungödem inom 24 
timmar.

Brand med gasflaskor Glumslöv
Stor nytta av polisens bombgrupp, 

sandcat och bepansrad hjullastare. 
Bombroboten ovärderlig för att till-
sammans med en fjärrmanövrerad 
mobilkran, lyfta ut flaskorna ur en 
byggnad.

Brand i gasbussar
Flera exempel på att flaskor ex-

ploderat, trots smältsäkringar som 
smälter vid 130 grader, efter ca. 20 
minuter i en brand. I Helsingborg 
körde två gasbussar in i varandra 
varpå de fattade eld. Orsaken var att 
ett bränslefilter i den främre påkörda 
bussen sprack och gasen antändes 
av en krossad motorrumslampa. 
Ca. 10 centimeter deformerades på 
båda bussarna. Läs mer i rutinen för 
fordonsbrand på Räddsam F:s hem-
sida.

Acetylenflaskor
Finns inget stöd för att ett sönder-

fall kan starta genom slag eller yttre 
påverkan. I Europa pågår diskussio-
ner om att minska tiden från 24 tim-
mars efterbevakning till en timmes 
kylning efter brand och ytterligare en 
timmes efterbevakning. The London 
fire brigade gör så och har minskat 
avspärrningstiderna från i snitt 19 
timmar 2006 till 3 timmar idag. MSB 
har ännu inte anammat detta tillväga-
gångssätt. 

Kolfiber

Blir allt vanligare i fordon och 
har egenskaper liknande asbest. 
Skyddsnivån i krasch-tät klädsel och 
filtermask. I brand-tät klädsel och 
andningsskydd. Asbest har mindre 
partiklar och är farligare än kolfiber.

Kamera vid kemdykning
Viktigt för att förmedla bilden från 

olycksplatsen till ledningen.

Slangdykning vid keminsats
Plus: Säkrare, tidsbesparande, färre 

överlämningar, mindre risker, kom-
fortventilation möjligt, bra kemisk 
resistans på slangen. Minus: Samma 
färg på slangarna, lätt att trassla.

Kemambulans
Ingen särskild ambulans utan en 

funktion på personalen på ambulans-
stationen i Perstorp. De har utökad 
kunskap, viss utrustning (placerad 
på Perstorps kemutrustningsenhet), 
dokument och checklistor, vissa tek-
niska hjälpmedel.

JERKER STUREDAHL

BRANDMÄSTARE 

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Brandutredning

Ett par inhandlar nya sängar med 
ställbara sängbottnar/madrasser 
(motordrivna). Efter ca 1 års an-
vändning inträffar följande;

Kl 04.30 vaknar paret av en kraftig 
smäll i sovrummet. Det låter unge-
fär som om någon avlossat ett luft-
vapen. Mannen undersöker lampor 
och annan elektrisk utrustning utan 
att kunna finna orsaken, varför man 
somnar om.

Följande morgon bestämmer sig 
mannen för att noggrant under-
söka alla elektriska komponenter 
som finns i sovrummet och hittar 
så småningom källan till nattens 
händelse.

Under sängen sitter de två mo-
torer som individuellt styr reglering-

en av de ställbara sängbottnarna. 
Elförsörjning sker genom att 220 
volt i en switchad nätadapter om-
vandlas till 9 volt likström. 

I en särskild hållare sitter ett 9 v 
engångsbatteri som har som upp-
gift att förse motorn med reserv-
kraft i händelse av strömavbrott.

Ett av 9-voltsbatterierna 
har utsatts för ett invändigt 
 
övertryck vilket medfört att dess 
gavel på polsidan har fläkts loss 
från batterihöljet. 

Någon synlig brand eller sotbe-
läggning finns inte. 

Brandutredaren kontaktar säng-
tillverkaren för att diskutera pro-
blemet. Han informeras då om att 
i stort sett alla sängtillverkare an-

vänder motorer från ett par leve-
rantörer. 

Exploderande batterier var ett, 
för dem, känt problem som tycks 
inträffa när batteriet blivit urladdat. 
Man rekommenderar därför köpare 
att regelbundet byta dessa batte-
rier 1 ggr/år.

Erfarenhet; Utredaren anser att 
detta fenomen innebär en risk som 
snabbt kan medföra livsfara för 
en sovande person. Lösningen på 
problemet torde vara enkelt. För-
vara batteriet i obruten förpackning 
och anslut det inte till sängmotorn 
förrän det verkligen behövs (vid ev 
strömavbrott).

GERT LÖNNQVIST

BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE 

VÄRNAMO KOMMUN

Urladdade batterier - en brandrisk?
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Branden inträffade i en 1½-plans 40-tals villa. Villan är 
uppförd med regelstomme av trä med ytskikt på träfi-
berskivor. Yttre väggbeklädnad är utförd av eternitplat-
tor. Yttre takbeklädnaden är tegelpannor och innanför 
finns det gamla sticketaket kvar. Det finns en köksin-
gång mot öster och en entré mot väster. Köksingången 
leder via ett mindre utrymme till köket. Där finns också 
en trappa upp till övervåningen. Ytskiktet på väggar i 
köket är huvudsakligen tapet på träfiberskiva. Ytskikt 
i tak är målad träfiberskiva. I köket finns en vedpanna 
och en elspis. En person bor i huset.

Händelseförlopp före larm till räddningstjänsten
För räddningsledaren berättar husets ägare att han läm-

nat byggnaden på eftermiddagen efter att ha fyllt på ved 
i vedpannan. När han kommer hem fyra timmar senare 
finner han villan helt rökfylld av kompakt rök och brand 
i köket. När han öppnar dörren till köksingången inträffar 
en antändning av brandgaserna och kraftiga lågor slår ut 
genom dörren.

Räddningstjänstens insats
Ett Nivå 20 larm dras, vilket innefattar bland annat tre 

räddningsenheter, en höjdenhet och en skärsläckare.
Vid räddningstjänstens framkomst brinner det i köket 

och ut genom köksingången och i den östra delen av yt-
tertaket på villan. Det brinner i en snedgarderob på andra 
våningen i östra delen av villan och på tredje vind. Däre-
mot brinner det inte i övrigt på andra våningen.
Inledningsvis tränger rökdykare in och släcker ner bran-

den i köket. Samtidigt kyls yttertaket. Allt eftersom ytter-
ligare styrkor anländer fortskrider insatsen genom släck-
ning i sticketaket och takkonstruktionen både utifrån med 
hjälp av höjdenheten och inifrån med hjälp av rökdykare. 
För släckning av bränder i bjälklaget nyttjar rökdykarna 
bland annat värmekamera, skärsläckare, dimspik och 
skum. Slutligen friläggs brandskadade reglar och träpa-
nel. Bevakning sker hela natten.

Undersökningen
Den östra delen av yttertaket och yttertaket till köksin-

gången är brandskadat och reglar mm är frilagda. Yt-
tervägg och dörröppning runt köksingången är också 
brandskadat. Hela villan är rökskadad. Stora delar av 
bottenvåningen är värmeskadade. I köket och köksin-
gången är det kraftiga brandskador. Övervåningen är för-
hållandevis oskadad förutom en snedgarderob mot öster 
samt tredje vind, vilka har kraftiga brandskador. Det är 
ovanför snedgarderoben och tredje vind som yttertakets 
konstruktion är brandskadad.
Primärbrandplats fastställs med ledning av brandbilden 

till området mellan spisarna. Där finns dels de lägst be-
lägna brandskadorna och dels de kraftigaste brandska-
dorna.

Slutsatser
Branden bedöms ha börjat i utrymmet kring spisarna 

och därefter har branden antänt brännbart material ovan-
för elspisen och sedan via träfiberskivorna i taket utveck-
lats till en rumsbrand i köket.
I och med att villan varit förhållandevis tillsluten och inga 

fönster gått sönder under det tidiga brandförloppet har 
branden gått ner i vilofas.
När ägaren kommer hem och öppnar dörren till köks-

ingången får branden luft och en kraftig antändning av 
brandgaserna sker. I och med att ägaren inte stänger 
dörren till köksingången slår de brinnande brandgaserna 
ut genom dörren och antänder takkonstruktionen både 
ovanför köksingången och ovanför snedgarderoben. Ef-
tersom branden kommer mer eller mindre utifrån, blir det 
ingen rumsbrand på andra våningen.
Genom att räddningspersonalen haft tillgång till och 

kunskap om olika släckmetoder såsom skumbegjutning, 
skärsläckare, värmekamera och dimspik har villan räd-
dats så till vida att ägaren kunna ta tillvara en del lösöre.

PÄR LILJEKVIST

BRANDUTREDARE

VÄRNAMO

Brand i villa - förlopp, insats och slutsats

Brandutredning

Erfarenheter
•	 Ytskikt av brännbart material påskyndar brand-

förloppet avsevärt.
•	 Det är viktigt att vid brandutbildning lära ut att 

man ska stänga inne branden.
•	 Genom att brandmännen sliter med att bända och 

bryta i konstruktionen kan man rädda inventarier, 
vilket man inte lyckats med vid en totalt nerbränd 
byggnad.Skärsläckare och dimspik  tillsammans 
med värmekameran är en god resurs att angripa 
bränder i slutna utrymmen. Skärsläckaren kan 
möjliggöra ett snabbt angrepp så att miljön för 
rökdykaren förbättras. En punktering av ett dolt 
utrymme och släckning av den innevarande bran-
den gör också att man vinner tid för friläggning.

•	 Kunskapen att kunna kombinera olika metoder 
såsom värmekamera, skärsläckare, dimspik och 
skum är viktig för att kunna göra rätta bedöm-
ningar.
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Utbildning

Under två dagar, 25-26 mars, samlades folk 
från hela länet på brandstationen i Värnamo 
och genomgick en utbildning i taktisk loss-
tagning för instruktörer.  Deltagarna ska se-
dan ta med sig kunskapen hem till sina kårer 
och utbilda en instruktör i varje skiftlag.

Instruktör för kursen var Calle Josefsson från 
Wennergrens maskin AB. Man kan väl säga att 
Calle är en fantastisk personlighet som vet hur 
man fångar sina elever. Får här passa på att 
tacka Calle för två mycket givande dagar.

Vad fick då de framtida instruktörerna lära 
sig?

Dag ett bestod av: 
Organisation på skadeplats
Deltagarna delades upp i två grupper och 

fick varsitt uppdrag att redovisa teoretisk och 
praktiskt.
Teori i bilsläpp samt praktik i bilsläpp, sam-

manlagt släppte vi 3 st bilar. 
Dagen avslutades med bilkonstruktioner.

Dag två :
Redovisning av grupparbetet
Bilkonstruktioner
Högerenergikrock
Bil på sida och bil på tak
Praktik klippning

Det blev en lyckad utbildning med mycket 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, där jag 
tror alla fick med sig matnyttiga saker hem till 
sina kårer. Framförallt tror jag att samtliga del-
tagare fick sig en aha-upplevelse angående 
dagens bilkonstruktioner. Bilarna byggs i allt 
hårdare material och tillverkarna av hydraul-
verktyg kommer att få svårt att hänga med 
och hålla sig uppdaterade på om deras verk-
tyg kommer att klara av morgondagens bilar. 
Hoppas nu efter den här utbildningen att vi 

kan jobba mer enhetligt i Räddsam F vad gäl-
ler trafikolyckor samt att vi inom gruppen kan 
dela med oss av framtida erfarenheter som 
kommer att dyka upp vid larm.

DANIEL KARLSSON

STYRKELEDARE

VÄRNAMO RÄDDNINGSTJÄNST

Uttag bil på tak, på båren ligger kursledare 

Calle.

Dag två innehöll bland annat övningen  

"Lossning, bil på tak".

Utbildning i Värnamo i taktisk losstagning
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Projektet Kriskommunikation i Jön-
köpings län startade 2012 på upp-
drag av F-Samverkan och projekt-
gruppen består av Tina Petersson 
på Räddningstjänsten i Jönköpings 
kommun och Henrik Severed på 
Länsstyrelsen. Målsättningen är 
att ha en gemensam grundsyn när 
det gäller kriskommunikation inom 
länets krissamverkan, F-sam-
verkan. Att ha en väl fungerande 
kriskommunikation som både är 
strategiskt och praktiskt testad och 
som är en integrerad del i krishan-
teringen.

Idén föddes hos Länsstyrelsen som 
önskade ett nytag kring frågorna då 
det ställs allt högre krav på samhäl-
lets aktörer vid en kris eller händel-
se. Med ny teknik och globalisering 
följer högre förväntan från allmän-
heten på tillgång till information. 
– Kommunikation är viktig del i 

krishanteringen. Vid tidigare utvär-
deringar av kriser och övningar har 
man sett att 70-80% av lösningen 
av krisen handlar om kommunika-
tion, berättar projektledarna Tina 
Petersson och Henrik Severed.

Tre delar
Projektet är i tre delar och analys-

delen är nyss avslutad. Här har man 
tagit reda på hur kommunikationen 
fungerar idag, hur andra arbetar i 
samverkan ute i landet och vad man 
bör ta hänsyn till. Man har redan 
upptäckt skillnader och även tittat 
på hur sociala medier och ny teknik 
styr bilden av händelser.
När man nu går in i genomförande-

fasen och senare införandefasen så 
vill man ta fram ett stöd, ett arbets-
sätt för kommunikation, med rutiner 
som kan följas vid en kris. Projektet 
kommer att utmynna i rutiner, nät-
verk och praktiska redskap, exem-
pelvis checklistor, som kan erbju-
das vid kris. 
– Det är inte meningen att F-sam-

verkan ska ta över ansvaret för 
krishanteringen. Man ska erbjuda 
aktörerna stöd och strategier efter 
aktörernas och krisens förutsätt-
ningar, säger Tina.

Samarbete i kris
Det finns också funderingar kring 

att vissa uppgifter kan delas vid en 
kris. 
– En liten kommun kan ha svårt att 

hantera press, omvärldsbevakning, 
interninformation och samtidigt 
hålla ut om krisen pågår under en 
längre tid. Resurser till detta finns 
kanske inte. Då kan det vara bra 
med överenskommelser kring sam-
arbete, säger Tina.
Projektet är beräknat att avslutas i 

början av 2014 och då kommer ar-
betsgruppen för kriskommunikation 
i F-samverkan att ta över förvalt-
ningen, en grupp som ska återska-
pas under projektets gång. Aktö-
rerna i F-samverkan har önskat mer 
utbildning kring kommunikation och 
ett kunskapslyft kring detta kommer 
att bli aktuellt längre fram.

Projektet kriskommunikation inom F-Samverkan

Projektledarna Tina  

Petersson och Henrik 

Severed kommer att arbeta 

fram rutiner som kan följas 

vid kris.

Aktuellt

"Det finns också 
funderingar kring 
att vissa uppgifter 
kan delas vid en 
kris"
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– Övningar, kursledare, service, 
planering you name it! Allt, och då 
menar jag verkligen allt har varit så 
jäkla bra! Service till allra högsta 
grad. Wow!

– Fantastiska kursledare. Samt ett 
bra övningsområde. Mycket bra ut-
bildningsmaterial.

– Bra, kul, utmanade. Mycket fokus 
på trafikolycka och sjukvård, vilket 
känns viktigt för yrket, bra!

Utvärderingen från MSB efter av-
slutad utbildning i Räddningsinsats 
andas lovord till RäddsamF. Totalt 
13 veckors vidareutbildning av 26 
deltidsbrandmän på uppdrag av 
MSB, uppdelad på 5 veckor i Jön-
köping och 8 veckors distansunder-
visning genom utbildningsplattfor-
men Cursnet avslutades på Axamo 
med praktiska övningar samt teori. 

Efter genomförd kurs har deltagar-
na besvarat ett antal frågor utifrån 
MSBs uppställda mål. Alla deltaga-
re har svarat och samtliga ger kurs-
upplägg och framförallt utbildarna 
med beröm godkänt!

De fem delmomenten Brand, PAO, 
Räddning, Farliga ämnen samt All-
mänt och grunder, har alla innehållit 
praktiska och teoretiska delar.

Brand
I momentet brand gick man igenom 

faktorer som styr brandförlopp, rök-
dykning, släckmekanismer, miljö-
påverkan, brandskydd, behovet av 
brandskydd i bostad och brand-
skyddsarbete samt tillsyn. 

- Mycket bra utbildning på dessa 
moment. Läraren är väldigt duk-
tig på att förklara hur det fungerar, 
kommenterar en av deltagarna.

PAO
Delkursen Prehospitalt akut om-

händertagande (PAO) var det del-

moment som fick bäst kritik med 
hela 91 % nöjda deltagare som an-
såg att målen var uppnådda i myck-
et hög grad. 

– Sjukvårdsläraren är helt otroligt 
bra på att lära ut och får alla att för-
stå. Mycket aktiv i alla lägen på kur-
sen. Lärt ut L-ABCDE så det verk-
ligen sitter. En helt otrolig person 
som man verkligen vill lyssna till och 
ta del av hans kunskaper. Mycket, 
mycket bra övningar.

Räddning
I momentet räddning utbildades 

deltagarna i bl.a i personbilsolycka, 
vägtrafikolycka samt person- och 
djurlivräddning. 

83 % ansåg att de hade uppnått 
målen i mycket hög grad med kom-
mentarer om bra övningar, duktiga 
lärare, många tips och bra kombina-
tion av teori och praktik. 
Någon önskade att få klippa i en bil 

vid en trafikolycka och flera kom-
menterade att det var nyttigt att få 
hantera djur och att besöka en la-
dugård.

Farliga ämnen
Farliga ämnen var det delmoment 

som deltagarna var minst nöjda 
med. En del kommenterade att det 
var ett ”mindre intressant ämne” 
och momentet får både positiva och 
negativa kommentarer. Lite långtrå-
kigt, fler prov, OK utbildning, men 
att lärarna gjorde ett bra jobb.

-Ett mindre intressant ämne att läsa 
om, inte lätt att fånga allas intresse, 
summerar en deltagare.
39 % tyckte att de hade uppnått 

målen i mycket hög grad och 57 % 
i hög grad.

Allmänt och grunder
Under rubriken Allmänt och grun-

der handlade momentet om yrkes-
rollen som brandman. Här diskute-
rades risker, krav, olycksstatistik, 
erfarenheter och dokumentation, 

hur den egna räddningstjänsten 
fungerar och emotionell första hjälp 
samt människors reaktioner vid 
traumatiska händelser.

Sammanfattningsvis svarade 100 
% att kursen Räddningsinsats ”I 
mycket hög grad hade motsvarat 
förväntningarna”. 

– Finns absolut ingenting att klaga 
på!! 

– Allt är perfekt, upplägg övningar, 
SERVICE!, som har varit helt klock-
rent. Väl planerat, ingen ”dötid” 
utan övningar och allt har flutit på 
riktigt bra. Ett jättestort plus till alla 
som deltagit och alla kursledare! 
Grymt!!!”

Utbildning

Utvärdering av Räddningsinsats

Sammanfattnings-
vis svarade 100 % 
att kursen Rädd-
ningsinsats ”I 
mycket hög grad 
motsvarade för-
väntningarna”. 
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Utbildning

En dag på räddningsinsatsutbildningen
En av de första vårdagarna i april hölls en heldag med Räddningsövningar på Axamo. Deltidsbrandmän från bland 
annat Kisa, Boxholm, Skänninge, Vimmerby och stationer i Jönköpings län fick träna insatser i bilolycka, rökdyk-
ning, brand i byggnad, kem, drunkningstillbud mm. Även teori ingick med utbildning i sjukvård. 

Utbildare på plats den här dagen var bland annat Kjell-Åke Romfors, Rasmus Fridh, Ulf Lindeberg och Håkan Grun-
ditz.

- Min morbror var brandman i Rumskulla och att arbeta som brandman är nog en pojkdröm. Så summerar Pierre 
Rinaldo, deltidsbrandman i Vimmerby, sitt yrkesval. Funderingar på SMO-utbildning finns. 

- Den här utbildningen är jag nöjd med. Välorganiserad och mycket lärorik. Det är stort engagemang från instruktör-
erna och man har fått testa på många olika händelser, säger Pierre.

Pierre Rinaldo, tvåa från vänster, 

lyssnar på genomgången efter en rädd-

ningsövning av en bilolycka.

- Man blir självkritisk och vill göra 

bättre och man inser vikten av kunskap 

i sjukvård.

Det är inte helt enkelt att få ordning på 

slangarna under tidspress...

Ulf Lindeberg instruerar och Håkan  

Grunditz övervakar.

Hur mår du? 
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Uppdrag Arbetsgrupp
Utvärdering av nuvarande ledningssystem Anders Björk, Värnamo (smk)

Framgångsfaktorer Jonas Petri, Höglandets räddningstjänstförbund

Förbättringsområden Bo Christensson, Sävsjö

Omvärldsanalys Anders Axelsson, Gislaved

Förslag till nya styrdokument 
för ledning och beslutsstöd inom Räddsam F

Peter Dubrefjord, Gislaved, 
Kurt Lindberg, Länsstyrelsen

Dokument klara till sommaren 2013 Christer Sjöstedt, Jönköping

Utbildning hösten 2013 Göran Melin, Jönköping

Ledningsutveckling       inom Räddsam F
Det är nu ca 10 år sedan räddningscheferna i länet skrev ett avtal om samverkan avseende resurser för ledning 
och beslutsstöd inom Räddsam F. Den organisation och rutin som därefter implementerades i länet är nu gällande 
”Rutin för ledning och stabstjänst…” som bland annat innefattar organisationen med styrkeledare (SL), insatsle-
dare (IL), brandingenjör (BI) och räddningschef i beredskap (RCB). 

Även begreppen operativ, strategisk och normativ ledning, ”Grunder för ledning”, är det vi levt med sedan dess. 

Efter en rejäl utbildningssatsning i länet startade vi upp att jobba efter dessa rutiner och det har fungerat klock-
rent sedan dess… eller? I mångt och mycket tycker vi nog det själva, och det är nog också en och annat kommun 
som sneglat på oss med avundsjuka blickar. 

Uppdrag
Klockrent eller inte så var det nog dags att se över rutinerna så här efter 10 års prövotid och därför startades under 

hösten 2012 arbetsgruppen för ”ledningsutveckling”. 
Styrgrupp för arbetet är räddningscheferna, och uppdrag samt arbetsgrupp är enligt följande:

Möten
Ett antal möten har genomförts där arbetsgruppen 

först försökt få en gemensam lägesbild på hur och vad 
som fungerat bra och mindre bra av rutinen. 
Vi är helt överens om att det idag fungerar i stort men 

det finns vissa nyansskillnader i de tre regionerna. 
Mycket följs som det står skrivet idag i rutinen men det 
finns också det som inte följs, medvetet eller omed-
vetet. 
Vi enades ganska snart om att det nya dokumentet 

om ledning därför skall innehålla minsta gemensamma 
nämnaren i länet… det vi gör lika. Därutöver kan det 
finnas utrymme för lokala variationer.

Funderingar och förslag för diskussion
Ledning är en funktion som skapar inriktning och sam-

ordning för att åstadkomma effekt. Det handlar om att 
inrikta och samordna tillgängliga resurser för att han-
tera uppkomna nödlägen. 

För att åstadkomma detta behöver ledningen bland 
annat tolka skeendet, identifiera hjälpbehovet och där-
efter åtgärdsbehov.

Som jag nämnde tidigare använder vi idag begreppen, 
operativ, strategisk och normativ ledning. Arbetsgrup-
pens omvärldsanalys har visat att den rådande teorin 
om ledningssystem innefattar istället idag begreppen 
uppgiftsledning, insatsledning samt systemledning och 
det är bland annat detta som kommer att utbildas i un-
der hösten.

Ledningsteam är också ett ord som diskuterats och 
innebär precis vad det låter som. Ett team med led-
ningsresurser som tillsammans tolkar skeendet och 
identifierar hjälpbehov och åtgärder. 
Den i ledningsteamet som är högst befäl på plats 

(Bm-SL-IL-BI-StfRCH-RCH), sätter organisationen 

Samverkan
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Ledningsutveckling       inom Räddsam F
och beslutar samtidigt vem som är räddningsledare. 
Räddningsledaren skall leda insatsen, formulera MMI, 
genomföra ledningsmöten etc. 
Räddningsledaren har även en skyldighet att tillse att 

arbetsmiljöuppgifter genomförs enligt gällande arbets-
miljölagstiftning samt gällande RäddSam F rutiner.

En del i gällande rutin som fungerat bra är organisatio-
nen med SL, IL, BI, RCB vilket vi kommer att fortsätta 
med. Dock diskuteras en viss kravökning gällande erfa-
renhet, kompetens, tillit och rollogik. 

Exempelvis ett krav på att RCB även har ett chefskap 
i vardagen. Tillit är också en viktig del i kravprofilen för 
befäl.

Utbildning
Som ett led i ökat kompetenskrav startar, som nämnt 

tidigare, utbildning under hösten för alla IL, BI och 
räddningschefer i länet. 

Paketet under hösten innefattar två tvådagarsut-
bildningar i Juridik och Ledning. Juridikutbildningen 
kommer att genomföras av Lars Persson, känd från 
räddningsskolan Revinge, och Erik Cedergårdh från 
räddningstjänsten Storgöteborg är den som håller i ut-
bildningen om ledning. Det var han som en gång i tiden 
skrev ”Grunder för ledning” med ”CW-ägget” för dem 
som minns. 
På denna utbildning kommer vi diskutera bland annat 

insatsledning och systemledning. 
Ni befäl som inte anmält er till dessa utbildningar gör 

detta snarast via Räddsam F hemsida.

Om ni har några frågor, funderingar eller bra idéer om 
ovanstående, kontakta någon i arbetsgruppen.

•	 Hjälpbehovet styr 
- Nödläge 
- Det lilla till det stora 
- Drabbade sammanhanget

•	 Ledningsteori 
- Uppgiftsledning 
- Insatsledning 
- Systemledning

•	 Ledningsteam 
- Räddningsledare 
- Befälshierarki 
- Högst befäl sätter organisation 
- Taktisk plan, MMI…

•	 Arbetsmiljö 
- Arbetsledare 
- AFS

•	 Kompetens-/funktionskrav 
- Erfarenhet 
- Utbildning 
- Tillit 
- Rollogik

•	 Mm...

•	 Juridik  
Lars Persson från Revinge 
9-10/9 eller 1-2/10

•	  
Ledning 
Erik Cedergårdh från Rtj Storgöteborg 
23-24/10 eller 6-7/11

Samverkan

ANDERS BJÖRK

RÄDDNINGSCHEF

VÄRNAMO
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Branden har uppstått i genomföringen runt kaminen 
mellan innertak och yttertak i en tillbyggnad på bo-
stadshuset. En man och en kvinna fanns i huset vid 
tillfället. Mannen märkte att det luktade rök och att det 
brann i taket ovanför kaminen, han ringde SOS-alarm 
och utrymde villan.

Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades brand 
och rökutveckling i innertaket och i bjälklaget ovanför 
kaminen. Branden släcktes genom friläggning av kon-
struktionen runt genomföringen och delar av rökgaska-
nalen demonterades. Huset sattes under övertryck för 
att minska brand och rökgasspridning. Värmekamera un-
derlättade bedömningarna om var och hur mycket som 
behövdes sågas upp och rivas ner.    

Eldstaden
Modell på eldstaden var en braskamin Mysen 10 TS2 

(plåtkamin med täljsten) och skorstens konstruktion av 
stål/isolering/plåt. Skorstenen var kopplad ovanpå bras-
kaminen. Första biten av skorstenen upp till 10 centime-
ter innan innertaket var halvisolerad. Där satt en över-
gångsmodul från halvisolerad till helisolerad och resten 
av skorstenen var helisolerad till toppen. Ovan yttertak 
var skorstenen inklädd i en skorstenshuv av plåt. Bjälk-
lagen mellan planen bestod av träbjälkar och mineralul-
lsisolering.

Brandorsak
Branden har utvecklats i innertaket och i träbjälklaget 

ovanför kamminen. Skorstenen var monterad för nära/
dikt an brännbart material i bjälklaget. Brandorsaken var 
värmeöverföring mellan rökkanal och brännbart material. 

Hela utrymmet runt skorstenen i bjälklaget var fyllt med 
isolering vilket bidrog till värmeuppbyggnad i bjälklaget.     
Det fanns även tecken som tyder på att man eldat hår-

dare i kaminen än vad den är avsedd för. En kamin med, 
som i detta fall, maxeffekt 9 kW får eldas med maximalt 
3,2 kg ved per timma. 

Installation m m
Eldstaden var nyinstallerad och fanns inte med i kom-

munens register över objekt som ska rengöras(sotas) 
och brandskyddskontrollernas, det så kallade sotnings-
registret.  Installationen av kaminen hade föregåtts av en 
anmälan till byggnadsnämnen enlig plan och bygglagen 
och startbesked hade erhållits. Dock hade ingen instal-
lationsbesiktning gjorts, detta var krav i kontrollplanen. 
Någon begäran om slutbesked har heller inte gjorts och 
därmed har inget slutbesked lämnats. En byggnad eller 
anläggning får inte tas i bruk innan slutbesked erhållit.

Erfarenheter 
Felinstallation av skorstenen i bjälklagsgenomföringen 

har orsakat branden, det är viktigt att följa installations-
anvisningarna för anläggningen.       
Det är viktigt att följa plan och bygglagen när det gäl-

ler bygglov och anmälan samt de krav på kontroller som 
följer av detta. De felaktigheter i monteringen som kon-
staterats i detta fall hade med största sannolikhet upp-
märksammats vid en installationsbesiktning utförd av en 
sakkunnig.  
Fel som uppkommer i samband med installation av skor-

stenenar och eldstäder är i många fall svåra att upptäcka 
efter att installationen slutförts, därför är det viktigt att 
den som ska utföra installationsbesiktningen har möjlig-
het att kontroller utförander under byggskedet innan allt 
byggts igen. Alternativt att utförandet dokumenteras t ex 
genom fotografering.

CHRISTIAN FALK

BRANDUTREDARE

JÖNKÖPING

Brand i villa orsakad av felinstallation

Brandutredning
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Aktuellt

Den ventilationskontrollerade branden
Den bränslekontrollerade branden 
är enkel, ja inte enkel, men i jämfö-
relse med den ventilationskontrol-
lerade branden, kan man nog säga 
så. 

Branden på spisen, i tv:n eller i sof-
fan är en bränslekontrollerad brand. 
Så länge du siktar där det lyser, så 
länge du har mer vatten än branden 
kräver så har du en bra chans då rö-
ken som bildas inte är brännbar. Den 
blandningen i röken skulle förut kall-
lats för mager, men det är en för en-
kel beskrivning av varför röken inte 
är brännbar. 

Svårare insatser
Men bränder i byggnader stannar 

ofta inte där, de växer och får de 
växa sig stora nog börjar syret ta slut 
och brandens effektutveckling styrs 
nu av mängden syre som den får. 
Denna blandning skulle förut kall-
lats för fet men det är åter igen en 
för enkel beskrivning. Detta stadie 
på branden är en monumental skill-
nad jämfört med den bränslekontrol-
lerade, och det gör insatsen svårare 
och kanske även farlig. Förståelsen 
för hur en ventilationskontrollerad 
brand beter sig är kritisk, och att 
kunna identifiera den lika väl.

Termisk barlast
För att förbränning, oxidation, ska 

kunna ske krävs syre, bränsle och 
energi. Blandningen mellan syret 
och bränslet är viktig, men mängden 
värme som måste tillföras för att 
processen ska starta beror till stor 
del på mängden termisk barlast som 
också finns i blandningen. Termisk 
barlast är den ofta missade länken, 
en länk som är viktig för att förstå 
brandförloppet och brandsläckning-
en. 

Termisk barlast är alla moleky-
ler som inte kan hjälpa till i oxide-
ringsprocessen, kväve, vattenånga, 
överblivet bränsle och andra inerta 
partiklar fungerar som bastustenar i 

molekylsoppan och absorberar vär-
men. När för mycket termisk barlast 
finns i blandningen, trots en bra mix 
av syre och bränsle, kan den inte 
brinna även om en tändkälla tillförs.

Bränslet är ofta gaser, gaser som 
kommer från pyrolyserande natur-
liga material eller förångade oljeba-
serade material såsom plast. För att 
skapa dessa gaser krävs energi ge-
nom värme och processen är gan-
ska långsam, men den kräver inget 
syre. Så en varm miljö utan syre 
frigör bränsle, bränsle som normalt 
skulle ta en lång tid att frigöra. 
Det betyder att en ventilations-

kontrollerad brand kan ha en stor 
mängd oförbränt bränsle frigjort i 
röken, rök som kan vara allt från 
vit och genomskinlig till svart och 
tjock. Den mängd bränsle som inte 
förbränns agerar nu enbart som ter-
misk barlast och tar upp energi .

Förändrat brandförlopp
När vi kommer fram till en ventila-

tionskontrollerad brand och gör en 
öppning, vare sig det är en ruta, dörr 
eller ett hål i taket, så kommer vi 
att förändra brandförloppet. Då det 
finns i förhållande obegränsat med 
frigjort bränsle i röken kommer nu 
brandens effekt styras av mängden 
syre vi tillför, en glasruta ger X effekt, 
2 rutor ger 2X effekt osv. Det är bran-
dens effekt, och inte temperaturen, 
som vi primärt måste slåss mot med 
vårt vatten så mindre öppningar ger 
en bättre chans att släcka branden.

Det betyder att en bra taktik kan 
vara att stänga alla öppningar som 
finns till branden för att minska ef-
fekten, för att sedan kyla branden så 
nära brandens motor som möjligt. 
Dimspik, skärsläckare eller ett strål-
rör genom en öppning och sedan 
stänga igen efter är alla möjliga me-
toder vi kan använda. 
Om vi lyckas stänga in vattenångan 

som bildas agerar nu vattenångan 
som termisk barlast, om tillräckligt 
med vattenånga finns i röken kan 

den inte brinna. Det betyder att vi 
kanske kan pausa branden, vi kan-
ske inte kan släcka den på detta sätt 
men vi köper tid och vi kan ventilera 
ut rök som är obrännbar när vi går 
in.

Att kyla utifrån kan vara prak-
tiskt svårt ibland, eller kanske inte 
lämpligt om liv finns att rädda inne 
i lokalen. Om vi istället går in i en 
ventilationskontrollerad brand gäl-
ler samma regler, om du öppnar 
dörren för att gå in ökar brandens 
effekt med syret som kommer in 
genom dörren. Kyl brandgaserna 
och blanda ut dem med vattenånga 
och överväg att hålla dörren stängd 
mot slangen bakom rökdykarna, då 
minskar vi riskerna för att branden 
tilltar i effekt och att brandgaserna 
antänds.

Antiventilation
Så att stänga in den ventilations-

kontrollerade branden och kyla den 
utifrån är en taktik som kan vara bra, 
ett namn jag använder för den taktik 
är Antiventilation. 
Antiventilation fungerar bättre ju 

mindre och hetare volymerna är 
som ska släckas då det är lättare att 
skapa och fylla volymen med ånga. 
Källare, vindar och konstruktions-
bränder bör som regel behandlas 
med Antiventilation.

När vi sedan har en plan, resurser 
och vi har kylt branden så kan vi 
börja att taktiskt ventilera, men det 
får vi ta en annan dag.

LARS E AGERSTRAND

BRANDMAN

VÄRNAMO
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Personalinformation

Ny IL ersättare i Värnamo
Niklas Andersson är ny IL ersättare på 

Räddningstjänsten Värnamo. Efter sitt 
introduktionsprogram kommer han att 
åka som IL i Värnamo kommun med 
början i sommar. 
Niklas jobbar primärt på den förebyg-

gande avdelningen med tillsyn enligt 
LSO och LBE. Han handlägger också 
yttranden till Miljö- och stadsbygg-
nadsnämnden vad gäller brandfarlig 
vara och offentliga tillställningar. Niklas 
är även södra regionens representant i 
explosivgruppen. 
Niklas har vart anställd hos Rädd-

ningstjänsten Värnamo sedan -96.

Jag heter Maria Boqvist och är an-
ställd som informatör på räddnings-
tjänsten i Jönköping sedan i april i år. 
Jag är vikarie för Sofia Merkert som är 
mammaledig till augusti nästa år. 
I mitt arbete ingår bland annat att pro-

ducera Räddningsplankan!

Privat bor jag med min sambo och två 
döttrar i en by mellan Huskvarna och 
Aneby. Hela familjen har hästintresse 
och vi har hästar, får och hundar på 
gården.

Ny redaktör

RäddsamF:s kvalitetsprojekt fort-
skrider. Projektgruppen, som be-
står av Christoffer Hultqvist (Jkpg), 
Daniel Moberg (HRF) och Lars 
Ågerstrand (Värnamo) arbetar för 
fullt med att ta fram ett system 
för hur RäddsamF kan arbeta med 
att kvalitetssäkra kompetens och 
kunskap inom den operativa verk-
samheten, på brandmannanivå så-
väl som på ledningsnivå. 

Arbetet består av att revidera 
och uppdatera uppgiftskatalogen, 
definiera kompetens- och kun-
skapsnivåer inom de operativa 
områdena, utveckla ett system 
för att kunna tillhandahålla ge-
mensamma rutiner och övningar 
inom RäddsamF, samt ett system 
för utbildning, examinationer och 
uppföljning.

Projektgruppen arbetar tätt ihop 
med utbildningsgruppen och funk-
tionsansvariga i länet inom de oli-
ka operativa områdena.

Vid aktuell tidpunkt har en lay-
out och mall för uppgiftskatalo-
gen framarbetats, en mall för hur 
övnings-PM ska skrivas har gjorts, 
samt att arbete med ett provom-
råde har påbörjats.

Kvalitetsprojekt 
RäddsamF


