
Nr 1 • Mars • 2011

Dödsbrand i Hok  
-tre unga människor omkom

Morgonen den 7:e december 2010 inkom larmet om vad som visade sig 
vara den värsta dödsbranden i Vaggeryds kommun på 100 år. Den tragiska 
konsekvensen av branden i en lägenhet i Hok var att två kvinnor och en man 
omkom. 

SIDAN 6-7

Anlagd brand  
förstörde Vapen-
vallen i Huskvarna
Natten till den 21 november anla-
des en brand i en soptunna som 
stod under taket till en byggnad 
på Vapenvallen i Huskvarna. Bran-
den spred sig hastigt vidare och 
hela byggnaden totalförstördes.  

SIDAN 8-9

Hemma hos  
i Tranås

Räddningsinsats- 
utbildningen
SIDAN 3

RäddSam F har tagit  
ett steg framåt
SIDAN 4-5

Erfarenheter från 
brandutredningar
SIDAN 8-12

Larm vid risk för  
suicid
SIDAN 13

Införandet av RAKEL  
i RäddSam F
SIDAN 14

Ny basbil i Värnamo
SIDAN 15

Ny rutin för beställning 
av bärgningshjälp
SIDAN 18

Ny beredskaps- 
samordnare i  
Jönköpings kommun
SIDAN 19

plankan
En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam FR
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RäddSam F är ett samarbetsorgan 
för 13 kommuner i Jönköpings län 
och Ydre kommun i Östergötlands 
län samt SOS Alarm. Den totalförstörda byggnaden på Vapenvallen 

Fastigheten i vilken tre unga människor omkom efter en brand. 

Ingen räddningstjänst är den andra 
lik, därför har vi valt att ha ett 
”hemma hos-reportage” i varje 
nummer av Räddningsplankan. 
Först ut är SB - Räddningstjänsten i 
Tranås kommun.

SIDAN 16-17

Tranås säkerhetscentrum där polis,  
ambulans och räddningstjänst finns  
samlat under ett tak.
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Ledare

Ledare
Här kommer första numret 
av RäddSam F:s nya gemen-
samma webtidning. Syftet 
med denna tidning är att vi 
kan byta information och ge 
varandra ökad kunskap inom 
området trygghet och säker-
het där vi allesammans jobbar 
i olika roller.

Räddningstjänsterna i Jönkö-
pings län har sedan mer än 20 
år sedan haft ett samarbete. Vi 
började försiktigt redan 1980 
och har sedan genom åren ut-
vecklat detta med gemensam-
ma larmrutiner, gemensamma 
utbildningar m.m.

Utveckla samarbetet
Med start 2011 har vi bestämt 
att fortsätta samarbetet inom 
räddningstjänsterna i Jönkö-
pings län och Ydre kommun 
med att bilda ett gemensamt 
Räddsam F-kontor. Vi startar 
även upp med denna webtid-
ning. Räddsam F-kontorets 
uppgift är att samordna det 
arbete som vi sedan tidigare 
utfört men också att utveckla 
samarbetet. Vi kommer under 
året att få se ny hemsida för 
Räddsam F där vi kommer att 
samla dokument och informa-
tion. Vi kommer också gemen-
samt att satsa på att förbättra 
vårt arbete med rekrytering 
främst till deltidskårer och vi 
kommer att arbeta med jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrå-
gor i syfte att bli en mer attrak-
tiv arbetsplats. Förutom detta 
fortsätter allt det tidigare arbe-
tet att utvecklas. 

Föredöme för andra
Det samarbete som vi bedri-
ver i Jönköpings län och Ydre 
kommun är på många sätt ett 
föredöme för många andra län 
och kommuner i landet. Vi kan 

på detta sätt bedriva vår verk-
samhet på ett sätt som gynnar 
våra kommuninvånare på ett 
effektivt sätt. Många kommu-
ner samverkar idag genom att 
bilda stora räddningstjänstför-
bund men detta är vårt sätt att 
samverka mellan kommuner 
och förbund i länet. Detta ge-
mensamma arbete bidrar till 
att vi kan hjälpa Greta på bästa 
möjliga sätt. Läs mer om Rädd-
Sam F-samarbetet på sidan 
4-5.

Räddningsplankan
Det är min förhoppning att nu 
alla ni som på olika sätt jobbar 
inom räddningstjänsterna i lä-
net bidrar till att denna tidning 
kan hjälpa till att utveckla vår 
verksamhet. Ambitionen är att 
vi ska dela med av erfarenheter 
från insatser och övningar samt 
att delge varande kunskap och 
information om ny utrustning 
och nya tekniker. Så ska denna 
tidning bli vad vi hoppas så 
förutsätter det att ni alla bidrar 
med artiklar eller tips till redak-
tionen om vad som händer i 
länet. Uppslag och material till 
Räddningsplankan mailar ni till 
Madeléne Söderström. Se si-
dan 20. 

RAKEL
2011 kommer på många sätt 
att bli ett intressant år. Arbe-
tet med införandet av Rakel 
fortsätter. Senast 1 april är det 
meningen att samtliga förstain-
satspersoner, styrkeledare, in-
satsledare och brandingenjörer 
samverkar med varandra och 
med polisen och ambulansen 
över Rakel. Polisen och ambu-
lansen nyttjar redan Rakel och 
vi har börjat lite försiktigt med 
insatsledare och brandingen-

jörer. Det ska bli spännande 
att se hur detta fungerar men 
det blir säkert bra. Läs mer om 
RAKEL-införandet på sidan 14.

Brand 2011
I maj genomförs i Jönköpings 
årets stora brandkonferens 
Brand 2011 på Elmia. Det kom-
mer att medföra att många 
som arbetar med räddnings-
tjänst och trygghet och säker-
het kommer till Jönköping och 
det sätter också lite ljus på 
vårt samarbete inom länet med 
Räddsam F. Läs mer om Brand 
2011 på sidan 20. 

BENgt mARtINSSoN

RäDDNINgScHEF I  

JÖNKÖpINg, HABO OcH 

MULLSJÖ KOMMUNER OcH 

ORDFÖRANDE I RäDDSAM F
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Samverkan/utbildning

Tredje kursen Räddningsinsats har 
genomförts i Jönköping i samarbete 
mellan Brandskyddsföreningen 
Sverige och Räddningstjänsten i 
Jönköpings kommun. 

Höstens kurs genomfördes i skif-
tande väder, började med två härliga 
sensommarveckor i september och 
avslutades med tre veckor isande 
kallt och ofta i snöstorm i november.

Eleverna har i huvudsak kommit 
från följande län: Östergötland, Jön-
köpings, Kronoberg och Kalmar. Det 
har varit en bra blandning med erfa-
renheter från olika delar av regionen. 

Vi har nu genomfört tre kurser med i 
stort sett samma bemanning på lä-
rar- och övningsservicesidan, med 
tyngdpunkt på personal från Jönkö-
ping, men också några lärare från 
Höglandet och Gislaved. Vi tycker 
nog att vi hamnat rätt. Verksamhe-
ten fungerar alldeles utmärkt, vi är 

väl sammansvetsade. Resultaten på 
teoretiska och praktiska prov är höga 
och framförallt är utvärderingarna 
från eleverna mycket bra (se separat 
tabell). 

Jag vill passa på att tacka alla som 
hjälper till med att kurserna kan ge-
nomföras på ett professionellt sätt. 
I senaste upphandlingen från MSB 
fick Jönköping återigen förtroendet 
att genom föra en kurs våren 2011, 
(startade 7 februari), samt option på 
en kurs hösten 2011.

tommy BRohoLm

BRANDMäSTARE OcH KURScHEF

HÖgLANDETS RäDDNINgSTJäNSTFÖRBUND

Utvärdering

Överlag är eleverna mycket nöjda 
med kurserna. Alla elever på nio av 
kurserna rekommenderar kursen 
i mycket hög grad. Mest nöjda var 
deltagarna i Jönköping där alla re-
kommenderar kursen i mycket hög 
grad. Kurserna får följande betyg. 
Max är 4.

Jönköping (BF)  3,59

Skövde (SRTc)  3,54

Karlstad (BF)  3,51

Revinge  (MSB) 3,38

Borlänge (BF) 3,37

Skövde SRTc) 3,36

Rosersberg (Niscayah) 3,25

Sandö (MSB) 3,21

Revinge (MSB) 3,20

Sandö (MSB) 3,08

BF: Brandskyddsföreningen

SRTC: Swedish Rescue Training Center

Islivräddning är ett av momenten man övade vi den  

senaste räddningsinsatsutbildningen.

Att klippa i olika fordon är ett annat moment man övar på räddnings-

insatsutbildningen.

Räddningsinsatsutbildning
- tre genomförda, en på G och en på option
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Samarbetet mellan räddnings-
tjänster inom RäddSam F är unikt 
i landet. Samarbetet bygger på ett 
djupt rotat förtroende mellan alla 
vi som arbetar inom trygghets och 
säkerhetsområdet inom Räddsam 
F. Detta började redan 1975 då alla 
dåvarande brandchefer började 
träffas och utveckla verksamheten 
tillsammans. 

I början på 90-talet myntade vi ar-
betsnamnet RäddSam F och arbetet 
fick mer fasta former. 2000 utsågs en 
gemensam tjänst som Jonas Petri 
har haft sedan dess. Arbetet har se-
dan utvecklats till att omfatta fler och 
fler arbetsområden.

Historik
• Ca 1975 Räddningschefsmöte
• 1980 Närmaste kår
• 1993 Gränslös samverkan
• 1995 Gemensamma projekt
• 2000 40% gemensam tjänst
• 2002 Gemensam operativ led-

ningsorganisation
• 2003 RäddSam F-råd 
• 2005 Gemensamma mål för tak-

tiska enheter
• 2011 RäddSam F- kontoret

gemensamt virituellt kontor
Det senaste steget vi tagit är att ska-
pa ett Räddsam F-kontoret. Detta är 
ett virtuellt kontor i vilket några arbe-
tar mellan 20-40 % av sin arbetstid 
med länsgemensamma frågor och 
några är projektledare som arbetar åt 
kontoret på timmar. Alla i kontoret ar-
betar från sin hemkommun. Ett stort 
uppdrag under 2011 är att skapa en 
gemensam dokumenthantering och 
ett IT stöd som göra att vi alla kan 
arbeta från hemmaplan. Övriga som 
deltar i olika grupper och arbeten 
inom Räddsam F ersätts med tim-
mar ur den gemensamma timbanken 
som vi haft några år. Timbanken är en 
fördelning av ca 2000 arbetstimmar 
som varje kommun i proportion till sin 
storlek förväntas göra åt RäddSam F. 
Det nya för i år är att vi ersätter kom-
muner som bidrar med projektledare 
med pengar istället för timmar ur tim-
banken. Detta innebär också något 
större förväntningar på projektledar-
na som måste redovisa resultat för 
att få ut ersättning. 
Regionförbundet stödjer oss ekono-
miskt under tre år för att utvärdera 
vårt sätt att arbeta.

personalresurser i kontoret:
Pär Liljekvist, Värnamo   
Förebyggande 20% 

Johan Nilsson, Gislaved/Gnosjö 
Förebyggande 20% 

Fredrik Björnberg, Vaggeryd 
Operativt 40% 

Thomas Ljunggren, HRF  
Kansli och hemsida 20% 

Göran Melin, Jönköping   
Samordnare  40% 

Madeléne Söderström, Jönköping 
Information

Utöver dem som arbetar i kontoret 
finns det projektledare och andra 
medverkande som är utsedda enligt 
verksamhetsplanen för 2011. Projekt, 
projektledare och andra som med-
verkar i olika projekt presenteras på 
nästa sida.

göRAN mELIN

BRANDINgENJÖR  JÖNKÖpINgS KOMMUN 

RäDDSAM F-SAMORDNARE

RäddSam F har tagit ännu ett steg framåt

Samverkan

Göran Melin ska samordna  
RäddSam F-kontorets arbete.

Räddningschefsmöte

RäddSam F-samordnare
Göran Melin

Kansli
Thomas Ljunggren

Förebyggande
Johan Nilsson
Pär Liljekvist

Operativt
Fredrik Björnberg

Projektledare Projektledare

Arbetsgrupper Arbetsgrupper

Räddningskontoret RäddSam F
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RäddSam F har tagit ännu ett steg framåt

Samverkan

Projekt Projektledare Övriga medverkande

Ordförande RäddSam F Bengt Martinsson, Jkpg Samtliga räddningschefer

Ledning och stab Jonas Petri, HRF

Extern utbildning Samuel Nyström, Jkpg 
Sofia Merkert (brandskyddsföreningen)

Instruktörer och utbildningsansvariga

JILL, ledningsplats på SOS Gunnar Hansson, Jkpg David Högberg, Jkpg

Henrik Axelsson, SOS

Styrgrupp F samverkan Bengt Martinsson, Jkpg Samtliga räddningschefer

Arbetsgrupp för underrättelse och analys Fredric Jonsson, Jkpg Repr. från landsting, polis och länsstyrelse

Brandförebyggande arbete Johan Nilsson, Gld/Gnosjö
Pär Liljekvist, Vmo

Gert Lönnkvist, Vmo

Clas Lövgren, Jkpg

Jörgen Samuelsson, HRF

Henrik Nilsson, Tranås

Jörgen Franzén, Eksjö

Introduktionsutbildning för nya befäl inom 
RäddSam f

Pär Liljekvist, Vmo Thomas Ljunggren, HRF

Kemgrupp Jerker Sturedahl, Jkpg Sören Lymer, Tranås

Johan Rönnmark, Gld/Gnosjö

Bernt Westerström, Eksjö

Niclas Christensen, Vmo

Utbildnings- och övningsgrupp (Preparand-
utbildning, Axamodagar, instruktörsutbild-
ning mm)

Leif Berglund, HRF Bernt Gunnarsson, Jkpg

Niclas Sjöblom, Vmo

Bernt Karlsson, Gld/Gnosjö

Olycks- och brandorsaksutredningar Gert Lönnkvist, Vmo Fredric Jonsson, Jkpg
Pär Liljekvist, Vmo

Christian Falk, Jkpg

K-Å Romfors, Jkpg

Gunnar Hansson, Jkpg

Tommy Broholm, HRF

Roger Johansson, HRF

Kvalitetsgrupp SOS Alarm Matz Laurentz och Bo Landh SOS Fredrik Björnberg, Vaggeryd
Tommy Gustavsson, Aneby
Anders Ögren, Gld/Gnosjö
Pär Liljekvist, Vmo
Henrik Axelsson, SOS
Micael Carlsson, Eksjö
Peder André, HRF
Marcus Lindholm, Tranås
Göran Melin, Jkpg
Bo Christiansson, Sävsjö

Suicidprevention Göran Melin, Jkpg

Uppgiftskatalog Anders Björk, Vmo

Enhetsförteckning Henric Dovrén, Jkpg

Arbetsmiljöarbete Fredrik Björnberg, Vaggeryd Pär Liljekvist, Vmo
Göran Melin, Jkpg

Rök- och kemdykarinstruktion Göran Melin Leif Berglund, HRF
Bernt Karlsson, Gld/Gnosjö
Bernt Gunnarsson, Jkpg
Conny Rehnström, Vmo

Ledningsfordon 880 Funktion drift, HRF

Skogsbrand Lars-Göran Andersson, Vaggeryd Fredrik Björnberg, Vaggeryd
Pär Liljekvist, Vmo
Anders Gunnarsson, HRF

Stabsutbildning 880 Jan Karlsson, HRF Gunnar Hansson, Jkpg
Micael Carlsson, Eksjö

Rakelinförande David Högberg, Jkpg Micael Carlsson, Eksjö
Gunnar Hansson, Jkpg

Vem gör vad inom RäddSam F 2011?
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Morgonen den 7:e december 2010 
inkom larmet om vad som visade 
sig vara den värsta dödsbranden i 
Vaggeryds kommun på 100 år. Den 
tragiska konsekvensen av branden 
i en lägenhet i Hok var att två kvin-
nor och en man i 25-30 årsåldern 
omkom. 

Klockan var ca 05.15 när en boende 
i grannhuset upptäcker rökutveckling 
från en lägenhet i huset. Grannen 
tar sig fram till huset och ser att den 
drabbade lägenheten är helt rökfylld 
och larmar via 112. Han varnar däref-
ter de boende i de två övriga lägen-
heterna i huset. 

SOS-operatören bedömde hän-
delsen som en brand/rökutveckling 
i lägenhet och larmade 05.22 enligt 
larmplan nivå 10, vid denna tidpunkt 
fanns inga indikationer på att det var 
personer kvar i brandlägenheten. Re-
dan i ett tidigt skede under framkör-
ningen beslutar insatsledare (Fredrik 
Björnberg) och brandingenjör (Göran 
Melin) om en resursförstärkning för 
att hantera avsaknaden av brand-
postnät i Hok samt eventuell brand-
spridning till andra lägenheter/kon-
struktionsbränder.

FIP Vaggeryd är först på plats vid 
05.35 och gör en OBBO, han ser 
brand vid fönster till vänster om en-
trédörren samt att det trycker ut rök 

vid fönstret, det klarläggs också att 
övriga lägenheter är utrymda. Styr-
keledaren ger förberedande order till 
räddningsstyrkan från Vaggeryd som 
anländer ca två minuter senare. I det-
ta läge är det fortfarande osäkert om 
det finns några personer kvar i lägen-
heten och styrkeledaren beslutar om 
en livräddningsinsats genom rökdyk-
ning. Rökdykarparet från Vaggeryd 
påbörjar ca 05.40 rökdykningen via 
entrédörren.

När rökdykarna öppnar dörren möts 
de av kompakt rök ned till golvet 
och minimal sikt. De påbörjar rök-
dykningen och stöter 
nästan omgående på en 
människa som ligger på 
golvet i hallen. Denna 
person tas omgående 
ut och överlämnas till 
ambulans som kommit 
till platsen. Rökdykarna 
återvänder in igen och 
tar sig in ca 3 meter där 
ett vardagsrum öppnar 
upp sig på vänster sida. 
Man observerar brand 
vid fönstret och släcker 
det med några sekun-
ders vattenbegjutning. 
Rökdykartvåan upp-
täckte en dörr på höger 
sida i hallen och man 
väljer att backa tillbaka 

ett par steg för att fortsätta med hö-
ger hand i väggen. När man tagit sig 
in i vad som visar sig vara ett sovrum 
så upptäcker man två personer lig-
gande på golvet. Rökdykarna begär 
i detta läge hjälp av Skillingaryds rök-
dykare som precis anlänt och de tar 
sig in och med gemensamma krafter 
så tas dessa två personer ut.
I detta skede är klockan 05.48 och 
tre personer har blivit uttagna efter 
ca 8 minuters rökdykning. Samtidigt 
som den tredje personen plockas 
ut så anländer insatsledaren och en 
sektorsindelning sker. En sektor rök-
dykning (livräddning/släckning) samt 
en sektor uppsamlingsplats/sjukvård 
där räddningstjänsten stöttar den 
enda ambulansen som finns på plats 
med HLR, syrgas etc. Ytterligare am-
bulanser anländer ca 25 minuter se-
nare.
En fördelning av ledningsarbetet sker 
där insatsledaren fortsätter driva 
själva släck- och räddningsinsatsen 
och brandingenjören tar ansvar för 
att starta upp krisstödsarbetet.
Resten av lägenheten söks av snabbt 
och den lilla kvarvarande branden 
släcks. Man bär också ut sju döda 
husdjur som hittas på olika platser i 
lägenheten. Jönköpings räddnings-
enhet används för kontroller av öv-
riga lägenheter samt ventilation. 
Hela lägenheten är kraftigt nedsotad 
från tak till golv medan det finns ska-
dor av värmepåverkan i taknivå och 

Dödsbrand i hok - tre unga människor omkom 

Erfarenheter från räddningsinsatser

Skiss över lägenhetens planlösning, trolig plats för initial-
branden och platserna där  de tre omkomna återfanns.

En granne till fastigheten, där tre unga människor omkom, upptäckte att det kom 
rök ur lägenheten och larmade SOS Alarm. 
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en bit ned. Den enda kvarvarande 
branden efter räddningstjänstens 
framkomst var vid fönstret i vardags-
rummet där tillgång till syre fanns 
genom en springa. Brandgaserna 
i lägenheten var endast ljumna. Lä-
genheterna var helt nyrenoverade 
och mycket täta/välbyggda vilket 
innebar att ingen brandspridning 
skedde och endast minimalt med 
rökspridning.

Krisstöd
Redan 06.00 ringer brandingenjören 
in räddningschef Lars-Göran An-
dersson som dessutom sitter i PO-
SOM-ledningsgruppen i Vaggeryds 
kommun. De samordnar krisstöds-
arbetet som snabbt inriktas på tre 
områden (anhöriga, arbetskamrater 
samt övriga drabbade).
Anhöriga slussas direkt till länssjuk-
huset Ryhov och den psykiatriska 
akutmottagningen.
För grannar och andra drabbade i 
Hok med omnejd så öppnas Pingst-
kyrkan i Hok upp och där fanns till-
gång till stödpersoner från POSOM.
De tre omkomna visade sig ha 
samma arbetsgivare och ett stort 
krisstödsarbete genomfördes för ar-
betskamraterna där. Detta skedde i 
samverkan med arbetsgivaren.

Under veckan efter branden hade 
räddningstjänsten samt POSOM ett 
antal kontakter med anhöriga samt 
arbetskamrater.
Internt inom räddningstjänsten så 
genomfördes kamratstödsamtal di-
rekt efter händelsen för alla inblanda-
de samt även senare under veckan

Media
Trycket från media blev omgående 
hårt och under dagen genomfördes 
ett stort antal intervjuer med TV, ra-
dio och tidningar. När det gäller 
räddningstjänstens information så 
skickades två pressmeddelanden 
och dessutom så kanaliserades alla 
mediakontakter till ansvarig insats-
ledare. Många frågor kom att handla 
om eventuell avsaknad av brand-
varnare och hur farlig brandröken 
egentligen är. Det är vid denna typ av 
frågeställningar viktigt att ge korrekt 
information men endast i den omfatt-
ning som är offentlig och som ligger 
inom vårt kompetensområde.

Brand- och olycksförloppsutredning
Räddningstjänsten i Jönköping bi-
stod med två brandutredare som på 
platsen samarbetade med polisens 
tekniker. 

Brandutredningen är ännu inte färdig
men de viktigaste slutsatserna än så 
länge är att:

•  Branden startade i levande ljus 
på ett köksbord.

• En brandvarnare utan batterier 
hittades i en byrålåda.

•  Branden hade pågått under lång 
tid och blivit ventilationskontrol-
lerad.

FREDRIK BJöRNBERg

RäDDNINgSLEDARE UNDER INSATSEN

VAggERYDS KOMMUN

Dödsbrand i hok - tre unga människor omkom 

Erfarenheter från räddningsinsatser

Enhet Fordon Antal man Station

FIP 587 1 Vaggeryd

Räddningsenhet 581 3 Vaggeryd

Extra räddningsenhet 583 1 Vaggeryd

FIP 597 1 Skillingaryd

Räddningsenhet 591 3 Skillingaryd

Vattenenhet 595 1 Skillingaryd

Höjdenhet 104 2 Jönköping

Insatsledare 588 1 Utgick från Jönköping

Brandingenjör 118 1 Utgick från Jönköping

Räddningsenhet 111 5 Jönköping

Vattenenhet 155 2 Norrahammar

Utlarmade enheter

Erfarenheter

•	 Alla	inblandade	har	reflekterat	
över hur fort allt skedde. Tiden 
från larmet till räddningstjänsten 
till dess man hade plockat ut tre 
personer var inte längre än ca 
26 minuter. på denna tid så sker 
allt från inryckning, framkörning 
och rökdykarinsats.

•	 Viktigt	att	vi	på	räddningstjäns-
ten har ett bra samarbete med 
ambulanssjukvården och att 
vi kan stötta varandra under 
insatser som denna.

•	 Nyttan	av	en	väl	fungerande	
pOSOM-verksamhet framkom 
med all tydlighet under denna 
insats.

•	 I	samtalen	med	media	är	det	
mycket viktigt med samlad och 
ensad information och att alla 
inblandade aktörer har en sam-
stämmig bild om vad som ska 
spridas och när. Vid en händelse 
som denna kan det vara svårt 
att veta när man får släppa 
information om att det finns om-
komna. Detta med hänsyn till att 
anhöriga skall kontaktas. Rykten 
sprids snabbt via SMS, Facebook 
och andra sociala media.

•	 Vid	insatser	som	denna	så	
tydliggörs nyttan av en väl 
fungerande samverkan och ett 
välsmort samarbete mellan alla 
olika inblandade aktörer.



8 Nr 1 • 2011plankan

SOS Alarm får 112-samtal om bran-
den kl 04:10. Branden har startat på 
byggnadens utsida i anslutning till 
dess sydöstra hörn. Vid räddnings-
tjänstens framkomst konstateras 
brand i fasaden, lågor på vinden 
samt trängrök från hela vinden. I 
byggnaden fanns risker i form av 
en ammoniaktank. Avspärrning 
genomfördes runt hela anläggning-
ens område med stöd av lagen om 
skydd mot olyckor.

Byggnaden
Byggnaden, på närmare 700 kvm i 
ett plan, inrymde omklädningsrum 
samt teknikutrymmen och personal-
rum. Den bärande konstruktionen 
var uppförd med mur och stålbalkar. 
Vinden utgjordes av en trälåda med 
bärverk av en hybrid av takstolar och 
stolpar. Isoleringen på vinden utgjor-
des av mineralull i orginalutförande 
samt insprutad lumppapp som till-
läggsisolering. Taket var belagt med 
råspont samt takpapp. Fasaden ut-
gjordes av tegel, förutom vid teknik 
och personalutrymmena där fasaden 
utgjordes av träpanel.

Användning
Lokalerna disponerades av Fritid 
Jönköping och hyrdes ut till olika 
idrottsföreningar och privatpersoner i 
samband med nyttjande av fotbolls-
planer och isyta. Huskvarna Fot-
bollsförening samt HV 71 ungdom 
var de klubbar som även förvarade 
utrustning i lokalerna.  I teknikutrym-
met fanns en kylanläggning till isytan 
innehållande 100 kg kondenserad 
ammoniakgas i kompressorn. En 
ismaskin, en pickup och flera gräs-
klippare fanns i byggnaden. Även ett 
högspänningsställverk fanns place-
rat inuti byggnaden som brann.

Brandorsak
Invid fasaden vid personalutrymmet 
fanns en 160 liters soptunna i grön 
polyetenplast placerad under det ut-
stickande taket. Det är den brinnande 
soptunnan som inringaren ser brinna 
när han larmar från avstånd. Branden 
har spridit sig till bakomliggande trä-
vägg samt till vinden ovanför tunnan 
när räddningstjänsten kommer fram. 
Det finns få andra möjligheter än att 
branden är anlagd i sopkärlet. Tidi-
gare på kvällen har en mindre brand 
släckts utanför en skola i Huskvarna 
och flera andra bränder har drabbat 
området i närtid. 

Brand i sopkärl av denna typ har or-
sakat flera svåra skador i Jönköpings 
kommun såväl som andra kommuner 
runt om i landet. Fördjupade utred-
ningar av motsvarande brandrisker 
och omfattande förebyggande in-
formation samt riskinventeringar har 
genomförts, trots detta inträffar fler 
bränder. Bl a har räddningtjänsten 
tagit fram en prototyp på skydd mot 
brandspridning till fasad när tunnor-
na är svårplacerade.

Brandspridning
Branden som redan vid räddnings-
tjänstens framkomst hade nått vin-
den spred sig snabbt i takkonstruk-
tionen och den lösa lumppappen 
som utgjorde isolering. Spridningen 
förefaller ha skett via väggkonstruk-
tionen upp till vinden via en luftspalt 
i väggen som anslöt till vinden. På 
vinden ansamlades stora mängder 
brandgaser och branden blev snabbt 
ventilationskontrollerad. Tidiga upp-
gifter från lägesrapporten anger rök i 
hela byggnaden vilket förklaras av att 
vinden förefaller ha varit helt osek-
tionerad. Det finns även uppgifter 
om att tjära runnit ned på vindens 
sidoplåtar runt hela byggnaden i ett 
tidigt skede, vilket tyder på att brand-
gaserna var heta på hela vinden i ett 
tidigt skede. Ritningsunderlag från 
nybyggnationen visar ingen avskilj-
ning.  När väl hela vinden brann, 
spred sig branden delvis ned i bygg-
naden på flera ställen.

Skydd och SBA/SSA
Byggnaden har ett överfört ammoni-
aklarm till SOS. Ingen branddetekte-
ring fanns i byggnaden, vilket hade 
varit mycket enkelt att ansluta till be-
fintlig gas- och inbrottslarmsändare. 
Vapenvallen bedriver, som övriga 
kommunala verksamheter ett syste-
matiskt brandskyddsarbete och skall 
genomföra egenkontroller fyra gång-
er per år. Från anläggningen har det 
under de senaste två åren anmälts 
17 fall av skadegörelse, klotter och 
glaskross. 

Brandutredning och insatsutvärdering

Anlagd brand förstörde Vapenvallen
huskvarna, Jönköpings kommun
Söndagen den 21 november 2010

Primärbrandområdet.
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Anlagd brand förstörde Vapenvallen
Brandutredning och insatsutvärdering

Vid halv sju-tiden på morgonen brann hela byggnaden. 

Erfarenheter - brandutredning

•	 Sopkärl av plast bör inte 
placeras nära byggnad med 
brännbar fasad! Ej heller under 
takfot eller utstickande tak. 
Två meter är minsta avstånd. 

•	 Trots SBA och förebyggande 
arbete är det svårt att skydda 
sig mot anlagda bränder.

•	 Brandlarm med överförning till 
SOS saknas och skulle med 
detektering på vinden medfört 
att branden upptäckts i ett 
tidigare skede.

•	 Takkonstruktionen och den 
brännbara isoleringen var 
orsaken till brandspridningen 
på vinden.

•	 Värmekameror av den modell 
Jönköpings kommun instal-
lerat på prov på vissa skolor 
hade kunnat förhindra branden 
eller möjliggjort upptäckt i ett 
tidigt skede.

Erfarenheter - räddningsinsats 

•	 Rutiner för brandvattenför-
sörjning vid större insatser 
bör ses över. Instruktion för 
månadskontroll ska tas fram. 
Månadsvis syra- eller belast-
ningskontroll ska genomföras 
och dokumenteras. 

•	 Batterifunktion på motorspru-
tor ska säkerställas.

•	 Felindikering från hävaren ska 
göras tydligare för operatören 
och nödstoppsknappen ska 
flyttas.

Insatsens genomförande
En större räddningsstyrka med insats 
från fyra olika brandstationer deltog 
i räddningsarbetet. Initialt larmades 
två styrkor, vilket är normalt vid en 
brand i byggnad. Förstärkning be-
gärdes i två olika omgångar, dels di-
rekt vid framkomst och ytterligare se-
nare när branden var fullt utvecklad. 

Den första inriktningen var att 
släcka branden i sopkärlet och väg-
gen. Parallellt med detta påbörjades 
ventilation av vinden genom håltag-
ning från två håll. Till en början såg 
ventilation ut att lyckas, men snart 
tände brandgaserna och branden 
spreds snabbt på vinden. I samband 
med takarbetet inträffar ett fel på hä-
varen som blir stående en tid delvis 

över branden. Felet påverkade inte 
varken insatsen eller personalen sä-
kert, men orsakade mindre skador på 
fordonet. 

Vattentillförseln bestod initialt av 
tre släckbilar samt en tankbil, totalt 
16 000 liter vatten. Beslut fattades 
om att även trygga vattenförsörjning-
en genom motorspruta från öppet 
vattendrag, Huskvarnaån. I samband 
med detta fick man problem med 
motorsprutorna och beslut fattas om 
att beslå brandpost som fanns några 
hundra meter bort.

När branden var utvecklad på 
vinden fattas beslut om att prioritera 
kylning av ammoniaktanken och att 
skydda närliggande byggnad.  

ARTIKELN BASERAS på BRANDUTREDNINgEN  

SOM äR gENOMFÖRD AV 

FREDRIc JoNSSoN 

RäDDNINgSTJäNSTEN I JÖNKÖpINgS KOMMUN

Garagedelen samt ammoniaktanken som delvis kunde räddas.
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Brandutredning

Självantändning orsakade till 
brand på hotell 

Räddningstjänsten får larm om  
automatiskt brandlarm på ett hotell i 
Värnamo. Vid framkomst lokaliserar 
man att detektorn i tvättstugan löst 
och rökdykare går in och möts av 
hotellpersonal som släckt branden.  

Byggnaden
Hotellverksamhet om 38 rum och 
restaurang för 100 gäster i en större 
byggnad som även rymmer bostä-
der och butiksverksamhet. Bygg-
naden bedöms vara uppförd under 
1980-talet. Byggnadsteknisk brand-
klass Br1. Hotellverksamheten skyd-
das av ett vidarekopplat automatiskt 
brandlarm. 

Upplysningar om branden
Personalen uppmärksammades av 
det automatiska brandlarmet och 
en anställd kunde snabbt lokalisera 
brandplatsen till en tvättstuga belä-
gen i anslutning till en hotellkorridor 
på andra våningsplanet.

Vid upptäckten brann det i ett 
större plastkärl fyllt med smutsiga 
städtrasor. Den anställde flyttade 
snabbt tunnan till en rostfri diskbänk 
och tvätten vattenbegjöts. Under ti-
den evakuerades gästerna till hotel-
lobbyn.

Vid räddningstjänstens ankomst mö-
ter ingen upp vid centralapparaten. 
Larmadressen lokaliseras och rök-
dykare beger sig till platsen. Där mö-
ter man den anställde som nu släckt 
branden. Tvättstugan ventileras från 
brandgaser och brandplatsen scan-
nas med värmekamera.   

Undersökningen
Kärlen utgörs av en 
blå och en vitplast-
tunna. Brandbilden 
och plastrinning 
visar att den blå 
tunnan varit place-
rad i den vita under 
brandförloppet. I 
den blå plasttun-
nan finns städtra-
sor (ca 10 kg) och 
några golvmop-
par. Trasorna är 
av bomullsfrotté 
och syntetmaterial. 
Många av trasorna 
uppvisar tydliga 
spår efter en ko-

lande glödbrand. Eftersom trasorna 
ej ligger i den position de hade vid 
branden kan inga ytterligare slutsat-
ser dras.

Vid ett besök på hotellet visar det 
sig att dörren till tvättstugan, som ut-
gör en egen brandcell, saknar brand-
teknisk klass och ej har dörrstänga-
re. Dörren är alltid låst och kan bara 
öppnas av personal. I tvättstugan 
finns endast mindre spår av branden. 
Rakt ovanför primärbrandplatsen 
finns den värmedetektor som utlös-
tes vid branden. 

En lokalvårdare lämnar en redo-
görelse för sina arbetsrutiner och 
berättar att en dunk (5 l) väteperoxid 
spruckit och att innehållet runnit ut 
på tvättstugans golv på brandda-
gens morgon. Vätskan torkades upp 
med frottéhanddukar som sedan pla-
cerades i plasttunnan. I samma tun-
na kastades under dagen även andra 
förorenade trasor från det ordinarie 
städarbetet. Vid städning används 

mest vatten- och alkoholbaserade 
kemikalier men det förekommer även 
möbelpolish.

Slutsatser
Med ledning av brandbilden samt 
inhämtade vittnesuppgifter finns an-
ledning att anta att branden orsakats 
av självantändning. Koncentrerad 
väteperoxid reagerar vid kontakt 
med luft och andra kemikalier, texti-
lier m.m. och utvecklar då värme. 

Spridningsrisk
Vid utebliven släckinsats hade bran-
den med stor sannolikhet spridits 
i tvättstugan. Vid antändning av 
brandgaserna finns fara för rök- och 
brandspridning till intilliggande ho-
tellkorridor och sekundärt till andra 
delar i byggnaden.

ARTIKELN BASERAS på BRANDUTREDNINgEN  

SOM äR gENOMFÖRD AV 

gERt LöNNqVISt

RäDDNINgSTJäNSTEN I  VäRNAMO KOMMUN

Erfarenheter

•	 Bränder orsakade av själv-
antändning, där kemikalier 
reagerar med luft/ brännbart 
materiel, är ett känt problem 
som kan förebyggas med 
kunskap. 

•	 Antal dunkar med väteperoxid 
bör minimeras. 

•	 Dunkarna bör förvaras i ett 
plastkärl för att förhindra spill 
vid ev. läckage.

•	 Skyddsglasögon och  skydds-
handskar bör användas vid all 
hantering av väteperoxid.

•	 Förorenade städtrasor bör för-
varas i ett tätslutande plåtkärl 
med lock. 

•	 För att förkorta lagringstid av 
förorenade städtrasor bör tvätt 
av dessa ske dagligen.

Värnamo kommun
torsdagen den 9 december 2010

Plastkärlen och trasorna som brunnit.
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En kvinna upptäckte att det brann 
i den villa hon bor i och larmade 
räddningstjänsten. Kvinnans make 
och barnbarn dämpade branden i 
väntan på räddningstjänsten.  Vid 
framkomst kunde brandmännen 
frilägga glödbränderna i villans vägg 
och begränsa branden. 

Byggnaden
Den aktuella byggnaden är en villa 
i trä, bostadsdel i ett våningsplan 
samt vindsutrymme. Villan som är 
byggd 2008/09, är utvändigt klädd 
med lockpanel i trä. Villan värms med 
en luft/vatten-värmepump, NIBE 
F2025, som driftsattes när byggna-
den färdigställdes. En av de två per-
soner som bor i huset var hemma vid 
brandstarten. I villan finns brandvar-
nare och jordfelsbrytare.

Upplysningar om branden
Frun, som var ensam i huset,  hörde 
ett knastrande ljud men kunde inte 
härleda varifrån det kom. När ström-
men plötsligt försvann tittar hon ut 
och ser att det lyser i granngården 
vilket gör att hon inser att något hänt 
i den egna villan. När hon öppnar en-
trédörren på gaveln ser hon hur det 
brinner på byggnadens utsida med 
öppna lågor. 

Hon ringer då till granngården, 
där hennes son med familj bor, och 
påkallar hjälp. Hennes make befin-
ner sig i ladugården där han hjälper 
sonen med div. bestyr. När samtalet 
avslutats larmar hon SOS via 112.

Kvinnans barnbarn är hemma och 
tar sig snabbt till hennes undsättning 
med en handbrandsläckare. Han på-
börjar släckningsarbete och får snart 
hjälp av sin far som anländer med yt-
terligare brandsläckningsutrustning.

De lyckas med förenade krafter 
dämpa branden, som spridits i bygg-
nadens väggkonstruktion, i väntan 
på räddningstjänsten.

Vid räddningstjänstens fram-
komst ryker det i villans väggkon-
struktion. Brandpersonalen frilägger 
glödbränder och kan snabbt begrän-
sa skadorna i väggen. Villan töms på 

brandgaser med hjälp av hög-
trycksfläktar.

Undersökningen
Primärbrandplatsen kan fast-
ställas till den luft/vatten-vär-
mepump som finns placerad 
på byggnadens utsida. Pum-
pen består av fläkt, kompressor 
och ett värme-växlaraggregat. 
Pumpen är dockad till en invän-
dig varmvattenberedare samt 
fastighetens värmesystem. 

Brandskadorna omfattar 
hela värmepumpen samt har 
sekundärt spridits till byggna-
dens väggkonstruktion. Ett tydligt 
brand-v visar hur branden spridits på 
vägg och i takets utsprång.

Vid demontering av värmepum-
pen upptäcks att en elektronisk styr-
box i apparatens topp har sekundära 
brandskador invändigt. Pumpens 
fläkthjul löper lätt och tycks endast 
ha sekundära brandskador. Kom-
pressorn har svåra brandskador och 
det isolerskikt som finns runt denna 
är delvis bortbränd i området runt 
dess kopplingsbox. Vid friläggning 
av kopplingsboxen kan man kon-
statera att de elektriska ledarna är 
intakta och att kopplingsstift sitter 
anslutna utan synliga kortslutnings- 
eller värmeskador. 

Under värmepumpen finns en 
svart plastbeläggning (smälta) med 
rester av elektriska ledningar på be-
tongfundamentet. Plastsmältan vi-
sar sig komma från ett el-uppvärmt 
kondensvattentråg i plast som suttit 
monterat i botten av värmepumpen 
(extra tillbehör).

Kondensvattentråget används 
för att samla upp och leda bort kon-
densvattnet från luft/vatten-värme-
pumpen. Tråget innehåller en värme-
slinga för att avrinningen ska fungera 
även vid minusgrader. Värmeslingan 
startar automatiskt vid en ute-tempe-
ratur av +2 °C. När temperaturen når 
över +2 °C stängs värmeslingan av 
igen. Värmeslingans effekt är 160 W.

Utredaren kontakter tekniker vid 
NIBE AB. Vid samtalet framgår att 
man tidigare haft problem med vär-
meutveckling i denna typ av kon-
densvattentråg i samband med kyla, 

vilket lett till att denna serie dragits in 
under våren 2010 och att ett utbyte 
av levererade tråg pågår.

Slutsatser
Det går inte att tekniskt fastställa 
var branden börjat. Med ledning av 
brandbilden och utifrån de omstän-
digheter som framkommit i övrigt, 
förefaller det dock troligt att branden 
orsakats av det kondensvattentråg 
som suttit monterat i botten av vär-
mepumpen. 

Spridningsrisk
Vid utebliven släckinsats talar allt för 
att villan brunnit ner till grunden. Fara 
för människors liv och hälsa samt för 
omfattande förstörelse av egendom 
(egen) har förelegat.

Erfarenheter

•	 Utredaren kommer att infor-
mera NIBE AB om vad som 
hänt samt försöka påverka 
dessa att intensifiera sitt ar-
bete att byta ut kondensvat-
tentrågen.

•	 Tillgång till brandredskap och 
anhörigas snabba ingri-
pande fick en helt avgörande 
betydelse för utgången av 
brandtillbudet.

Brandutredning

ARTIKELN BASERAS på BRANDUTREDNINgEN  

SOM äR gENOMFÖRD AV 

gERt LöNNqVISt

RäDDNINgSTJäNSTEN I VäRNAMO KOMMUN 

Luftvärmeväxlare orsak till brand i villa
Södra mo, Kullen, gislaveds kommun
tisdagen den 1 februari 2011

Värmeväxlaren som sitter på villans kortsida tros ha orsakat 
branden som spred sig till villans väggkonstruktion.
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ARTIKELN BASERAS på BRANDUTREDNINgEN  

SOM äR gENOMFÖRD AV 

FREDRIc JoNSSoN 

cLAS LöVgREN

chRIStIAN FALK

RäDDNINgSTJäNSTEN I JÖNKÖpINgS KOMMUN

Brandutredning

Brand i restaurangkök i ett gammalt 
trähuskvarteret. Upprepade släck-
försök gjordes av kökspersonalen.  
gäster och serveringpersonal 
utrymde under kontrollerade former.  
En större räddningsstyrka med 
omkring 30 brandpersonal kallades 
till platsen. Branden släcktes med 
den offensiva taktiken. 

Byggnaden
Byggnaden har en konstruktion be-
stående av timmer med träpanel 
och tegeltak. Den byggdes 1872, 
byggdes om 1983 och anses vara 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 
Byggnaden består av två våningar 
samt en osektionerad vind. Vinden 
utnyttjas till förråd, både i form av 
nätburar och fritt liggande material. 
Byggnaden är delvis försedd med 
källare. I byggnaden inryms tre res-
tauranger och tre lägenheter. På den 
drabbade adressen finns lägenhe-
terna på plan två. Den drabbade res-
taurangens kök var konstruerat med 
gipsskivor i takets ytskikt. 

Brandorsaken
I köket fanns en fritös av märket Hus-
qvarna/Electrolux. Kökspersonalen 
hade vid arbetspassets början märkt 
att oljan inte fungerade på avsett sätt 
vid fritering och kökschefen gav or-
der om att byta olja under pågående 
verksamhet. Termostaten vreds ned 
till noll och tömning av olja  påbörja-
des. När oljenivån nått samma nivå 
som värmeelementen antände oljan. 
Vid undersökning av fritösen visade 
det sig att två stift i en kontaktor 
bränt samma och orsakat kortslut-
ning av termostaten. Värmeelemen-
ten har haft högsta effekt och har inte 
påverkats av hur termostaten än var 
inställd. Detta har troligen orsakat att 
oljan blivit bränd och därmed dålig 
smak på det friterade under början 
på kvällen. Felet har dessutom orsa-
kat att full effekt utvecklades när man 
trodde att den stängts av. Full effekt 
på elementen när oljan töms ned och 
när oljenivån gör att luft kommer till 
medför antändning. 

Brandförloppet
Flera kolsyresläckare och nå-
gon pulversläckare användes 
för att försöka släcka branden 
i fritösen. Värmeelementen på 
full effekt till följd av den kort-
slutna termostaten medförde 
att branden återantände och 
återantände gång på gång när 
kolsyran förångades. Bran-
den spred sig från fritösen till 
imkanalen. I imkanalen har 
troligen avlagringar och fett 
antänts och fört branden vi-
dare genom hela systemet 
för att ge synliga lågor från 
imkanalens utlopp på taket.

Brandspridning
Brandspridning till ytter-
väggen skedde via imkanalens ge-
nomföring som inte var gjord på ett 
korrekt sätt. Flera centimeter av iso-
lationsröret fattades i genomgången 
av träväggen och branden i imkana-
len antände genom strålningsvärme 
trämaterial i väggen. Vidare spreds 
brandgaser i väggen upp mot vin-
den, dock kunde branden stoppas 
innan antändning på vinden.

Brandskydd och SBA
Vinden är helt osektionerad och sak-
nar brandlarm. På vinden förvaras 
material som vid brand utgör en stor 
brandbelastning. Vid tillsyn i april 
2008 ställdes kravet att vinden skulle 
sektioneras på minst ett ställe i klass 
EI30. 

Brandskyddskontroll och rengöring
Sotning (rengöring) av imkanaler i 
kök hos restauranger där matlag-
ning sker i större omfattning än för 
enskilt hushålls behov ska enligt 
krav genomföras tre gånger per år. 
Sotning av objektet skedde senast 
091119 och dessförinnan 040203. 
Med krav på rengöring tre gånger per 
år och att ingen rengöring synes har 
genomförts mellan 2004 och 2009 
innebär det att detta har missats vid 
ett flertal tillfällen. Brandskyddskon-
troll genomfördes 090311, en upp-
lysning om att imkanalen bör rengö-
ras gavs då. 

Erfarenheter

•	 Branden orsakades av ett fel 
på en kontaktor som kortslöt 
fritösens termostat vilket 
medförde antändning av oljan i 
samband med byte av olja.

•	 gipsskivorna i kökets innertak 
hade en avgörande betydelse 
för insatsen då de bidrog till att 
minska risken för brandsprid-
ning till konstruktionen.

•	 Rengöringsfrekvensen stäm-
mer inte alls med kraven 
på verksamheten. Bristfäl-
lig rengöring av imkanaler i 
restauranger ger stor risk för 
brand och brandspridning.

•	 genomföring av inkanal i ytter-
vägg förefaller inte ha varit helt 
korrekt utförd. Bristen bedöms 
ha orsakat brandspridningen 
till väggen.

Fritös orsakade brand på restaurang
Väster, Jönköpings kommun
Lördagen den 4 september 2010

Branden i restaurangens fritös spred sig vidare i 
fastigheten via imkanalen 
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Samverkan

Räddningstjänsterna inom RäddSam 
F, polisen, SOS Alarm, ambulans-
sjukvården och psykiatrin har 
utarbetat gemensamma rutiner 
för samverkan vid risk för suicid. 
Arbetet påbörjades för nästan 10 år 
sedan och har fungerat särskilt bra 
de senaste fyra åren.

Arbetet under dessa år har bestått av 
mycket utbildning av personal inom 
blåljusorganisationen samt förbätt-
rande av larmrutiner och samverkan. 
Över 3.000 personal inom blåljus-
familjen har fått en grundläggande 
kunskap om suicidalitet, myter och 
föreställningar, samverkan, check-
listor och bemötande av suicidala. 
Formen för arbetet är samverkan där 
polisen ofta är den som tar initiativ till 
att samverkan kommer till stånd. 

Nya larmrutiner
SOS F har arbetat fram nya larmruti-
ner och skapat index med frågor som 
stöd för operatörerna. I många fall in-
leder SOS operatören en förhandling 
som gör att den suicidale förhopp-
ningsvis inte sätter sitt hot i verket. 
SOS operatörerna har fått utbildning 
i suicidstegen som är ett verktyg som 
vården använder för att ställa frågor 
om suicidavsikt. 

Utbildning
Polisens operatörer är en viktig mål-
grupp för suicidutbildning eftersom 
det är den organisation som medver-
kar vid flest suicidförsök. Polisens ut-
ryckningar vid suicidrisk har ökat från 
ca 200 larm per år till 400 larm per 
år. Kanske just för att larmrutiner och 
samverkan har förfinats. 

Ambulanssjukvården har deltagit i 
utbildningar och är den organisation 
som främst hanterar förgiftningar. 
Ambulansen finns med på alla larm 
enligt planen.

Räddningstjänsterna i länet med-
verkade tidigare vid ca 4-5 suicidlarm 
per år och medverkar idag mer än en 
gång i veckan tillsammans med po-
lis och ambulans. Under våren 2011 
kommer polisens fyra förhandlare att 
genomföra tio utbildningar med teori 
och praktik i bemötande av suicidala 
personer i det akuta skedet, en slags 

förhandlingens LABC ut-
bildning.

Snabb insats väsentlig
En erfarenhet så här långt 
är att det är väsentligt 
med en snabb insats. 
Räddningstjänsten larmas 
främst i de fall där vi kan 
vara först på plats. Det är 
därför viktigt att på vägen 
fram skaffa information 
från SOS Alarm vilket styr-
keledaren och insatsle-
daren gör när de kvitterar 
larmet. Brandingenjören 
som också larmas bör ta 
kontakt direkt med polisens LKC och 
efterhöra vilken information de har 
om händelsen. Brandingenjören har 
sedan att göra en normativ bedöm-
ning om räddningstjänsten kan med-
verka eller inte. 

Brytpunkt
I flera fall har SOS eller polisens LKC 
utsett brytpunkt vilket vi inte bör göra 
som standardrutin. Brytpunkt ska 
dock utses om det finns en fara för 
insatspersonalen.

Lägsta självmordstalet i Sverige 
2008 
Den officiella statistiken har två års 
eftersläpning så det enda vi vet med 
säkerhet är att det var 37 personer i 
Jönköpings län som tog sitt liv un-
der 2008. Detta var det lägsta själv-
mordstalet i Sverige det året och det 
lägsta i länet på över 20 år. Förhopp-
ningsvis har arbetet bidragit till det 
goda resultatet. Polisen i Jönköping 
har gjort en egen preliminär statistik 
vilket under åren har följt trenderna 
i den officiella statistiken, men legat 
på en lägre nivå. 2008 stämde denna 
ganska väl med polisens preliminära 
statistik och detta är en utveckling 
som förhoppningsvis består. Under 
2009 och 2010 visar den preliminära 
statistiken att antalet länsinnevånare 
som tog sitt liv var 35 (2009) respek-
tive 34 (2010). Genom att vi lokalt kan 
följa statistiken kvartalsvis så kan vi 
förhoppningsvis hitta former för att ta 
tag i situationen när smitta uppträder 
i länet.

Larmplanegruppen
Matz Laurentz, SOS Alarm
Bo Landh, SOS Alarm
Thomas Karlsson, ambulansen
Annika Petersson, psykiatrin
Jens Andersson, polisen
Jan Lagerqvist, polisen
Göran Melin, räddningstjänsten  
Jönköping

checklista

•	 Hämta	information	från	LKC	
(Brandingenjören) och/eller SOS 
(styrkeledare och insatsledare).

•	 Analysera	hot,	finns	det	vapen?

•	 Tyst	framkörning.

•	 	Stoppa	all	väg-	eller	tågtrafik.

•	 	Spärra	av	området	för	att	
minska risken för skador på 
omgivningen, människor m.m. 

•	 	Utrym	området,	skapa	lugn.

•	 Minska	konsekvenserna	om	
personen hoppar – överväg 
hoppkudde, ytlivräddning, akut-
sjukvård.

•	 	Frys	läget.

•	 	Etablera	kontakt	och	förhandla	
med personen om att inte hoppa.

•	 	Omhändertagande	(drabbad	och	
vittnen).

Larm vid risk för suicid

Deltagarna i suicidpreventionsgruppen är föreläsare på utbild-
ningen "Samverkan vid risk för suicid" den 12 april 2011.  
Se inbjudan på sista sidan.
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Samverkan

Införandet av RAKEL i RäddSam F
Runt 1 mars räknar vi med att alla 
styrkeledare inom RäddSam F finns 
tillgängliga i RAKEL. Det har inte 
sagts något om utrustningsnivå 
utan bara att varje stations styrke-
ledare (MSISDN: 2 43-KS08) ska 
finnas tillgänglig i RAKEL.

För att underlätta övergången till RA-
KEL har räddningschefsmötet beslu-
tat att RAKEL-bestyckade enheter/
funktioner ska använda sitt RAKEL-
anropsnummer (MSISDN) oavsett vil-
ket radiosystem som används. 

För att få ut mer av pilotprojetet 
har räddningschefsmötet beslutat att 
tydliggöra kravet på RAKEL-använd-
ning. Det innebär att när en enhet/
funktion blivit RAKEL-bestyckad ska 
enheten/funktionen vara tillgänglig i 
RAKEL från det att enheten beman-
nas till dess att den backar in i brand-
stationen (motsv.) efter avslutat upp-
drag. RAKEL är dock fortfarande inte 
att betrakta som räddningstjänster-
nas primära kommunikationssystem 
utan finns som ytterligare ett verk-
tyg för att underhålla och underlätta 
samverkan såväl inom den egna som 
med samverkande organisationer.

Instruktörsutbildning
I mitten av december 2010 ge-

nomfördes en utbildningsdag i Jön-
köping för instruktörer från länets 
kommuner. Instruktörerna fick en 
gemensam grund att stå på för att 
likrikta och effektivisera utbildningen 
ute i de enskilda kommunerna. Varje 
kommun har därmed fått förutsätt-
ningar för att kunna genomföra ut-
bildning inför pilotprojektets utökning 
med styrkeledare från den 1 mars (se 
ovan).

Det gemensamma utbildnings-
materialet kommer att publiceras på 
RäddSam F:s hemsida inom kort. Ut-
bildningsmaterialet kommer att vara 
fritt nedladdningsbart och självklart 
därmed också spridningsbart utanför 
RäddSam F. Sådan spridning är en-
bart positiv. Dock kan vi uppmana till 
att ange referens om materialet ska 
användas utanför RäddSam F.

Efter att instruktörsutbildningen 
genomförts har RäddSam F:s ge-

mensamma terminalleverantör, Swe-
dish Radio Supply AB, publicerat en 
uppdaterad version av sin interaktiva 
allmänutbildning för RAKEL-termi-
nalerna SRG3900 och STP8000. Ut-
bildningen nås via adressen http://
saf.sepura.se. För att komma åt alla 
delar av utbildningen förutsätts att 
man skapar sig ett användarkonto. 
Detta konto är kostnadsfritt och inne-
bär inga andra åligganden. Samtliga 
användare i länet uppmanas att ge-
nomgå denna utbildning.

Samverkansläget
Polisen får RAPS under mars/april 
2011 (det har av logistikskäl blivit 
framflyttat). 

Ambulansen är nu 
färdiga med övergången 
till RAKEL och har det 
som primär kommunika-
tionsväg. De har redan 
från början med RAPS-
talgrupperna i sina ter-
minaler.

SOS Alarm har po-
sitioneringstjänsten klar 
och i drift. För att det 
ska fungera måste dock 
varje kommun ge ett 
medgivande till att SOS 
får ta del av denna infor-
mation. Henrik Axelsson 
på SOS har gjort en för-
laga där det bara är att fylla i sin kom-
muns namn och organisationsblock-
ets första tre positioner (t.ex. 7-43-1)

Grannlänens operativa använd-
ning av RAKEL fortsätter att inven-
teras. Detta för att kunna sprida 
information om hur vi kommunika-
tionsmässigt ska samverka med våra 
grannar. 

Operativ kommunikationsplanering
För att underlätta framtida bredd-
anslutning av RAKEL-terminaler har 
projektledningen tillsammans med 
den inhyrda konsulten från Combi-
tech genomfört ett arbete med att ta 
fram en operativ kommunikations-
planering (OKP) för det läge då alla 
länets räddningstjänster fullt ut skulle 
ansluta sig till RAKEL. Innebärande 
att alla enheter och alla personer 
i utryckningstjänst skulle vara för-

sedda med RAKEL-terminaler. Detta 
innebär inte att något beslut är taget 
kring en övergripande anslutning. Ar-
betet har istället gjorts för att ensa 
principer vad gäller nummersättning 
av talgrupper och terminaler samt 
den bakomliggande organisations-
strukturen. 

Samtliga OKP:er är granskade av 
MSB och finns nu distribuerade till 
såväl RAKEL Kundstöd som Swe-
dish Radio Supply och till kommu-
nerna. Eventuella ändringar i dessa 
OKP:er kan självklart göras, men för 
att hålla ihop RAKEL-systemet inom 
RäddSam F ska dessa ändringar gå 
genom projektledningen. 

programmeringstankar
Vi hade en  programmeringsdag 
tillsammans med Swedish Radio 
Supply i början av februari för att 
börja titta på möjligheter inför kom-
mande programmering vid skarp  
RAKEL-drift. Några uppdateringar 
blir det i befintliga terminaler inom 
några veckor, bl.a. uppdatering till 
grundprogramversion 10. Vi fortsät-
ter sedan arbetet med att utvärdera 
denna programmering för att even-
tuellt göra justeringar efter behov 
till det förväntade skarpa driftläget i 
framtiden.

DAVID högBERg

BRANDINgENJÖR JÖNKÖpINgS KOMMUN

pROJEKTLEDARE FÖR RAKEL INOM RäDDSAM F.

David Högberg, projektledare för RAKEL-införandet  
inom RäddSam F, höll i instruktörsutbildningen.
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Värnamo räddningstjänst har en 
investeringsplan för nya basbilar till 
kommunen där en ny basbil köps 
in var femte år och placeras på hu-
vudstationen i Värnamo tätort. Den 
utbytta basbilen placeras därefter 
ut på en deltidskår och den äldsta 
bilen i kommunen säljs av, den 
därefter äldsta bilen i kvarvarande 
tjänst används som reservbil för att 
täcka vid reparationer och underhåll 
på kommunens alla basbilar. Hösten 
2010 levererades en ny basbil och 
här kommer lite bakgrund och fakta 
till varför bilen ser ut som den gör i 
dagsläget.

Chassiet kommer från Scania vilket 
länge varit standard i kommunen, 
Scania har en väl fungerande service 
och reparationsförmåga i kommu-
nen vilket är en viktig faktor i valet. 
Påbyggnaden kommer från Autoka-
ross som också levererat de senaste 
basbilarna i kommunen vilket alltid 
fungerat bra. Bak är bilen luftfjäd-
rad för att kunna sänka bakänden 
och underlätta att ta ned saker från 
högra positioner på bilen. På taket 
ligger två stegset som manövreras 
med elmotorer för att ta upp och ner 
från taket. Det fanns möjligheten att 
hela taket fälls ner men manövern var 
långsam och upplevdes som oflexi-
bel i utformningen varför individuella 
kontroller på stegarna valdes utan 
lådor som skydd för dem. Utrust-
ningen från Autokaross innefattar ett 
varningstält på bilen, med Räddsam 
F-arbetet om säkerhet vid trafiko-
lyckor så var varningstältet ett givet 
val och en eftermontering på ett buf-
fertfordon gjordes i samma veva.

Arbetsplattform
Det togs också ett beslut att pla-
cera en arbetsplattform på basbilen, 
främst för arbete vid tung räddning 
men också för andra räddningsin-
satser. Arbetsplattformen var en het 
potatis i diskussionerna då vissa 
hade åsikten att plattformen aldrig 
kommer att användas och bara tar 
onödigt med plats. Men om platt-
formen finns på bilen så finns alltid 
möjligheten att den kan användas 
och då kanske den också börjar an-

vändas. Placeringsmässigt 
så var enda alternativet att 
placera den på den skjut-
bara väggen genom bilen 
vilket också tar mycket 
plats. Plattformen i sig 
byttes även ut då den för-
sta som inhandlades inte 
fungerade så bra som 
det var tänkt och inte var 
speciellt brandmanna-
säker i hanteringen.

Elverk
De första tankarna kring elverket på 
bilen kretsade kring ett löst elverk, 
dels av kostnadsskäl samt då möj-
ligheten finns till att bära elverket 
från bilen. Men att i praktiken bära 
ett tungt elverk var inte realistiskt 
samt att elverket skulle ta upp vär-
defullt utrymme i skåpen, det gjorde 
att ett elverk drivet av bilen valdes. 
Den ursprungliga kapaciteten på 
elverket ökades också då eldrivna 
PPV-fläktar är ett bättre alternativ än 
de motordrivna som används idag, 
framöver ska alternativet finnas att 
byta ut dagens fläktar till eldrivna 
och då ska inte bilen sätta onödiga 
hinder för detta.

Ytlivräddarutrustning
På taket placerades även hansabrä-
dan och i fack 1 finns numera två 
kompletta set för ytlivräddare pla-
cerade.  Diskussionen fördes länge 
om vilken förmåga räddningsenhe-
ten skulle ha i händelse av larm då 
bilen inte var placerad på stationen. 
Tidigare var brädan placerad på en 
släpvagn med gummibåt och dräk-
terna hände i vagnhallen men be-
slutet togs att samma förmåga alltid 
ska finnas, även om styrkan är ute på 
stan.

Slangrulle med förhöjt lågtryck
På den förra basbilen så fanns en 80 
m slangrulle med förhöj lågtryck som 
har upplevts som mycket positivt av 
alla. En kort diskussion kom därför 
upp om inte den nya bilen skulle ut-
rustas med två slangrullar för förhöjt 
lågtryck så att även rökdykarledaren 
snabbt får ut sin slang. Ett problem 
som oftast uppstår är att rökdykarle-

darens slang alltid blir fördröjd 
och vid vissa insatser inte ens kom-
mer ut. En till slangrulle skulle lösa 
detta problem men skapar för stora 
andra säkerhetsbrister med den be-
gränsade vattenmängden som det 
förhöjda lågtrycket har. Den nya bilen 
har därför endast en rulle med förhöj 
lågtryck också och det ger rökdykar-
na möjligheten att skifta slang med 
rökdykarledaren om mer vatten be-
hövs.

En förbättring som dock gjordes 
till det förhöjda lågtrycket var att nu 
göra det möjligt att köra skum ge-
nom slangrullen. Skum i en låg in-
blandning har en rad positiva effekter 
vid de flesta typer av bränder och ger 
oss en bättre förmåga när vi använ-
der oss av slangrullen.

Klippverktyg
Till klippverktygen så valdes den sta-
tionära hydraulpumpen bort från bi-
len och nu är det enbart två bärbara 
hydraulpumpar istället. De bärbara 
pumparna har samma kapacitet som 
den stationära och medgör att vi kan 
använda klippverktygen oberoende 
av basbilen då läget kräver. 

Diskussioner förs nu om CAFS 
och om och hur vi ska använda den-
na metod i framtiden. Diskussionen 
väcktes för sent för att kunna påver-
ka bygget av denna nya basbil men 
eftermontering av systemet, monte-
ring på FIP-bilar, tankbilar m.m. är 
frågor som diskuteras.

LARS ÅgEStRAND

BRANDMAN

VäRNAMO KOMMUN

Ny basbil i Värnamo

Värnamos nya basbil.
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Hemma hos...

SB-räddningstjänsten  
i tranås kommunhemma hos...

Ingen räddningstjänst är den andra 
lik, därför har vi valt att ha ett 
”hemma hos-reportage” i varje 
nummer av Räddningsplankan. 
Först ut är Samhällsskydd och 
beredskap - Räddningstjänsten i 
Tranås kommun, som genomgått 
en hel del förändringar under de 
senaste åren. 

 

Räddningstjänsten i Tranås kom-
mun var tidiga med att byta namn 
till Förvaltningen för samhällsskydd 
och beredskap – Räddningstjänsten. 
Från och med den 1 januari 2011 
har förvaltningen blivit en avdelning 
i kommunledningsförvaltningen. I 
kommunledningsförvaltningen, som 
styrs av kommunstyrelsen, ingår för-
utom avdelningen för samhällsskydd 
och beredskap  - Räddningstjäns-
ten (SB-Räddningstjänsten) data-
avdelningen, ekonomiavdelningen 
och personalavdelningen. Kom-
munledningsförvaltningen har en 
ledningsgrupp bestående av de fyra 
avdelningscheferna istället för en 
förvaltningschef. SB – Räddnings-
tjänsten i Tranås kommun har sitt 
säte i Tranås säkerhetscentrum, där 
de samsas med polisen och ambu-
lansen. 

En stor omorganisation
Under 2010 genomfördes en stor 
omorganisation på avdelningen för 
SB-räddningstjänsten vilket innebar 
att man tog bort en man från heltids-
styrkan (totalt fyra tjänster) och lade 
till två man i deltidsstyrkan (totalt sex 
tjänster). Utryckningsmässigt är det 
ingen skillnad, men det är färre per-
soner på station i och med att en för-
stainsatsperson (FIP) har beredskap 
på sin arbetsplats eller i sin bostad. 
Totalt sett har man ökat utrycknings-
styrkan med en person. Syftet med 
omorganisationen var att jobba mer 
med det ”breddade uppdraget” 
samtidigt som man var tvungen att 
göra något för att få ekonomin att gå 
ihop. 
En av de fyra tjänster som togs bort 
i heltidsstyrkan gjordes om till en 
dagtidstjänst. De fyra som arbetade 
på tjänsterna valde att gå hem med 
särskild avtalspension, samtidigt 
som de blev deltidsbrandmän. På 
detta sätt behöll man en 
hel del kunskap och rutin i 
organisationen under tiden 
man rekryterade nya del-
tidsbrandmän. En anställd 
valde att säga upp sig ef-
tersom han inte ville arbeta 
kvar under de nya förhål-
landena. 
– På sikt kommer omor-
ganisationen att visa sig 
positiv eftersom vi nu 
har mer resurser till före-
byggande arbete, säger 
räddningschefen Bertil 
Fång.

Inte positiv men nödvändig
Förändringen upplevdes inte som 
positiv, men något var tvunget att 
göras. Det finns alltid ett hot om att 
lägga ner heltidstyrkan till förmån för 
deltid och dagtid. Dessutom visade 
det sig att personalen upplevde för-
ändringen som mycket större än vad 
ledningen gjorde. Många saker har 
behövt diskuteras igenom. Bland an-
nat visade det sig att omorganisatio-
nen ställde till det med standardruti-
nerna när en person inte kommer till 
olyckan tillsammans med de övriga 
i brandbilen, utan med en egen bil. 
Detta har lett till att standardrutinerna 
har övats mer och räddningsstyrkan 
blivit vassare än innan. En annan sak 
som diskuterades i samband med 
förändringen var rökdykningen. Nu 
kan man bli tvungen att invänta FIP 
innan man kan rökdyka och om FIP 
bor långt ifrån brandplatsen kan det 
bli en viss fördröjning. Sören Lymer, 
en av Tranås fyra insatsledare, berät-
tar om en händelse där de kom fram 
till en rökig lägenhet och möttes i 
dörren av en förvirrad man som vän-
de om och gick in i röken  – Då ville 
jag bara springa efter honom och 
få ut honom, berättar Sören Lymer.  
Det blir ändå viktigare att man som 
insatsledare gör den riskbedömning-
en som man alltid ska göra innan 
man rökdyker.

Tranås säkerhetscentrum där polis, ambulans 

och räddningstjänst finns samlat under ett tak.

Insatsledare Mikael Ericsson visar rummet där personalen  övar rökdykning.

– På sikt kommer om-
organisationen att visa 
sig positiv eftersom vi 
nu har mer resurser till 
förebyggande arbete.

Räddningschef Bertil Fång.
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Mer övning och fys 
Efter omorganisationen har man 
mer fysträning och övning än ti-
digare. Hela tisdagarna är skiftets 
arbete operativt inriktat, då är det 
endast larm som bryter av arbetet. 
Heltidsskiftet övar varje kväll och 
hel- och deltidsskiftet övar tillsam-
mans varje lördag mellan 08:00-
13:00. Man har dessutom ändrat så 
att man arbetar delat dygn på veck-
orna och helt dygn på helgerna. Det 
har visat sig att man genom delat 
dygn får ut mer effektiv arbetstid.  
– Vi har producerat mycket bered-
skap genom åren, det är dags att bli 
trovärdiga nu, säger Bertil Fång.  

Uppdrag
SB-Räddningstjänsten utför uppdrag 
inom ramen för samhällsskydd och 
beredskap, t.ex:
• Räddningstjänst
• Krishantering
• Är anläggningsskötare på Tranås 
 bostäders fastigheter genom  
 avtal
• Gör säkerhetskontroller varje dag  
 på sex gymnastikhallar (ser till att  
 det är tomt, släckt och låst)
• Utbildar ca 2 500 personer i  
 brandskydd varje år. Bland annat  
 år 2, 5 och 9 i grundskolan,  
 personal inom socialtjänsten  
 samt personal inom barn- och  
 ungdomsförvaltningen. 
• Utför service på kommunens  
 handbrandsläckare och ser efter  
 brandposterna.
• Åker på inbrottslarm, både  
 kommunens och en del privata. 
• Brottsförebyggande arbete
• Internt skydd
• Hjälper polisen med hittegods- 
 mottagning.
• Bemannar Tranås kommuns  
 servicenummer 68 112. 

När de åker på inbrottslarm larmar de 
polisen på väg fram och väl framme 
på den larmande adressen tar de ett 
varv runt fastigheten. Om de ser att 
inbrottstjuven är kvar ska de sätta på 
blåljusen för att avbryta inbrottet. 

Dessutom finns en egen organisation 
för serviceuppdrag som färdtjänst, 
skolkörningar och fixartjänst. Detta 
ingår inte i räddningstjänstens upp-
drag, som det gjorde förr. Däremot 
kan en del brandmän arbeta extra 
med dessa uppdrag på sin fritid. 

Hemma hos...

– Vi har producerat mycket 
beredskap genom åren, det 
är dags att bli trovärdiga nu.

Räddningschef Bertil Fång.

Tjänstgörande personal äter lunch på Badhotellet i Tranås.

Insatsledare Mikael Ericsson och styr-

keledare Fredrik Larsson i gymmet där 

personalen nu har mer tid att träna.

FAKtA
SB – Räddningstjänsten i tranås
•	 44 anställda (hel- och deltid) 

inkl. färdtjänstpersonalen.  

•	 Bruttobudget på 22 miljoner, 
nettobudget 14 miljoner. Drar in 
30% själva på olika uppdrag.

•	 Ca 600 larm varje år. 

•	 Delar räddningschef med 
Ydre kommun.

•	 Ett mål för framtiden är att få 
till ett utökat samarbete med 
polisen t.ex. vid olika externut-
bildningar. 

tranås säkerhetscentrum
•	 Åtta områdespoliser 

•	 Två dygnsambulanser  
(16 personer).

•	 En heltidsstyrka 1+ 3 
16 personer

•	 En deltidsstyrka 4 
(16 personer)

tranås kommun
•	 18 115 invånare varav ca  

16 000 bor inne i kärnan av 
Tranås. 

•	 Det övergripande målet är att 
Tranås ska ha 20 000 invånare 
år 2025.

•	 I Tranås kommun finns en seve-
soanläggning, en del plastindu-
strier samt järnväg.

•	 Tranås har flest suicid och hot 
om suicid på järnväg i hela 
länet. Räddningsstyrkorna åker 
på ca tre fullbordade suicid och 
ett tiotal hot om suicid varje år. 

•	 Antalet anlagda bränder är väl-
digt lågt, både vad gäller skolor 
och i övrigt. 

•	 Tranås kommuns ledstjärna:   
Kvalite i varje möte, Kunden i 
centrum och se möjligheterna. 
Värdegrundsord: Respekt, an-
svar, kreativitet och tydlighet

mADELéNE SöDERStRöm

INFORMATÖR
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Ny gemensam rutin

Ny rutin för beställning av  
bärgningshjälp vid trafikolyckor

SOS LKC SOS-
International

Bärgnings-
hjälp

Första enhet på 
plats rapporterar 
reg nr

Reg nr 
okänt

Lägesrapport
från rtj/amb 

innehållande 
reg nr Första

polispatrull på 
plats rapporterar 

in reg nr

Långt till olyckan (mer 
än 10 min) samt okänt 

reg nr. I princip ej 
tätortsnära. LKC begär 

bärgning utan reg nr

SOS-
International 
använder sitt 
eget avtal och 

beställer 
bärgning utan 

reg nr

112-samtal 
från

trafikolycka
Reg nr 

efterfrågas

LKC meddelar 
reg nr

SOS-I larmar ut 
bärgningshjälp utifrån 
CBR/trafikförsäkringen

Reg nr känt 
SOS skickar 

SDS med reg nr

Larmning av bärgningshjälp

Vid F-samverkansmötet den 8 mars 
2011 beslöts att ändra rutinen för 
beställning av bärgningsbil vid 
trafikolyckor. Anledningen är att den 
tidigare rutinen, som byggde på att 
polisen beställde bärgningsbil direkt 
utan att veta registreringsnummer, 
inte fungerar. 

SOS försaöker få fram  
registreringsnummer 
Den nya rutinen, som gäller 
från den 8 mars 2011, byg-
ger på att SOS Alarm om 
möjligt försöker få fram reg-
istreringsnummer i 112-in-
tervjun. 

SOS Alarm meddelar 
sedan länskommuni-
kationscentralen (LKC) 
registreringsnumret/-numre-
na i larmet. LKC beställer se-
dan bärgningshjälp via SOS 
International utifrån bilens 
trafikförsäkring.

Första enhet på plats rapporterar in 
registreringsnummer
Om inte registreringsnum-
mer är känt på fordon som 
behöver bärgas ska första 
enhet på plats ta reda på 
registreingsnummer och 
lämna detta i första läges-
rapporten till SOS Alarm. 

Vi vill därför att första be-
fäl på plats vid trafikolyckor 
meddelar SOS Alarm reg-
istrerings-nummer, på alla 
fordon som behöver bärgn-
ingshjälp, i samband med 
lägesrapport.

Vid problem kontakta polisen
Förhoppningsvis kommer 
bärgningsbeställningarna 
att fungera bättre i fram-
tiden. Om det inte fungerar 
så kontakta Björn Dahl-
berg på Polismyndigheten i 
Jönköpings län.

göRAN mELIN och 

FREDRIK BJöRNBERg 

RäDDSAM F-KONTORET
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Profilen

Vad	har	du	för	arbetsuppgifter?
Jag arbetar med krishantering, t.ex. 
med att revidera handlingsprogram-
met, att göra risk- och sårbarhets-
analyser, samt att utbilda och öva 
kommunens förvaltningsledningar. 
Har kontakten med de frivilliga re-
sursgrupperna (FRG) i kommunen. 
Är säkerhetsskyddschef på delega-
tion och gör då säkerhetsklassning 
av personal. Är dessutom projektle-
dare för "Styrel", ett projekt där man 
ska ta fram en prioriteringslista över 
vilka elanvändare som ska prioriste-
ras om det blir elbrist. 

Det	bästa	med	arbetet?
Att enheten (funktionen för Trygg-
het och säkerhet) är skräddarsydd 
för trygghets- och säkerhetsfrågor 
och att det finns specialistfunktio-
ner. Det finns en fantastisk kåranda. 
"Högt i tak och långt till dörren".  

Det	sämsta	med	arbetet?
Att dagarna är för korta!

Varför	valde	du	detta	yrke?
Efter att ha arbetat inom försvars-
makten sökte jag tjänst som säker-
hetsstrateg och på den vägen är 
det. Jag sökte beredskapssamord-
nartjänsten i Jönköpings kommun 
för helhetsgreppet och för att viljan 
av att vara bland de ledande inom 
trygghet och säkerhet. 

Tidigare arbeten
Varit officer inom Försvarsmakten 
mellan 1992 och 2006. Därefter 
säkerhetsstrateg i Falköpings kom-
mun och Tidaholms kommun. Se-
dan 2007 endast i Falköpings kom-
mun.

Motion	eller	sofflocket
Motion. Styrketräning och löpning. 
Gillar också att vara ute i naturen.

Skid- eller solsemester
Skidsemester, men en lat sådan.

Drömmer om...
Ett hus i Frankrike. I distriktet Cham-
pagne. Vackert och pittoreskt!

Ny beredskapssamordnare i Jönköpings kommun

Nicklas Rang

Namn: Nicklas Rang 

Ålder: 37

Familj: Fru och tre barn

Bor: I hus i Mullsjö

Fritidsintressen: Träning och friluftsliv

Tjänst: Beredskapssamordnare i  
Jönköpings kommun
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Nästa nummer av nya Räddningsplan-
kan kommer i juni 2011. Räddnings-
plankan är tänk att ges ut tre nummer 
per år: februari, juni, oktober.

Räddningsplankan 
ges ut av RäddSam F
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Göran Melin 
goran.melin@jonkoping.se
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Madeléne Söderström 
madelene.soderstrom@jonkoping.se

Redaktionskommitté
RäddSam F-kontoret
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polisen, RäddSam F, Landstinget, SOS 
Alarm inbjuder som en del i arbetet 
inom F-samverkan till ett utbildnings-
tillfälle för de som kan komma att 
samverka enligt vår gemensamma 
larmplan vid risk för suicid. Tills nu 
har över 1000 personer inom främst 
Jönköpings län genomgått denna 
utbildning. 

Nu finns möjligheten för er som inte tidi-
gare gått utbildning i detta viktiga sam-
verkansområde.

Datum
12 april 2011 kl 09:00—12:00

plats
Länssjukhuset Ryhov, konferensrum-
met Cymbalen invid personalmatsalen 
plan 5.

Målgrupp
- Ambulanssjukvårdare
- Poliser
- Brandmän och befäl
- SOS operatörer
- Personal inom socialjour
- Personal inom psykiatriska akut- 

enheten/vårdjouren

Innehåll
- Suicidalitet, myter och fakta  

Annika Petersson, landstinget

- Legala grunder
 Jan Lagerqvist, polisen

- Samverkan och checklista 
 vid larm 
 Göran Melin, räddningstjänsten

- Att möta en människa i kris  
Jens Andersson, polisen

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder 
på kaffe och macka. Efter utbildningen 
finns möjlighet att på egen bekostnad 
äta lunch i den närliggande personal-
matsalen.

Anmälan
Anmälan till grundkurs suicidprevention 
görs via web på:
www.brandskyddsforeningen.se/jonko-
ping. Klicka på utbildning i menyn upp-
till. Mitt på sidan står det har ni bokat 
uppdragsutbildning? Klicka här för att 
ange kurskod. Ange kurskod: räddsam f

Välkomna!

Inbjudan till grundutbildning

”Samverkan vid risk för suicid”

Brand 2011
Den 24-26 maj 2011 hålls Brand 2011, på Elmia. 
Temat för konferensen är “Räddningstjänsten  
behöver ett nytt perspektiv!”
Ur programmet:

• Vilka resultat förväntas?

• Låt resultat styra trygghets- och säkerhetsarbetet

• Organisera för bättre resultat

• Trafiksäkerhetsarbetet har lyckats

• Fokus på resultat

• Miniseminarium med dialog och debatt om resultat

• Ännu bättre skydd mot olyckor

• Att mäta resultat i räddningstjänst

• Ett nytt perspektiv

• Använda rätt verktyg

• Att leda förändring genom visioner

För mer information om konferensen: www.brandskyddsforeningen.se

BRAND2011


