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Skogsbrandsutbildning  
genomförd inför sommaren
I två dagar under våren utbildades ca 50 befäl inom RäddSam F i skogsbrand-
släckning, med syfte att få större förståelse för vad som brinner i skogen, vilka 
faktorer som påverkar brandens spridning och brandriskprognoser. 

SIDAN 3

Värnamo  
utvärderar CAFS
I Värnamo har test med ett CAF-
system från OneSeven genom-
förts. Resultaten och erfaren-
heterna från testet håller på att 
sammanställas. 
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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. 

Hemma hos  
i Burseryd
Ingen räddningstjänst är den andra 
lik, därför har vi valt att ha ett 
”hemma hos-reportage” i varje 
nummer av Räddningsplankan. 
Denna gång är det räddningsstyr-
kan i Burseryd som haft besök.

SIDAN 8-9

Räddningsstyrkan i Burseryd är en 

av styrkorna i Räddningstjänsten i 

Gislaved-Gnosjö.

Under våren har länets befäl utbildats i skogsbrandsläckning.

I Värnamo har man genomfört en husbränning för 
att fullt ut kunna testa CAF-systemet.
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Ledare

Ledare
Här kommer andra numret av 
Räddningsplankan, RäddSam 
F:s nya gemensamma webbtid-
ning. Syftet med denna tidning 
är att vi kan byta information 
och ge varandra ökad kunskap 
inom området trygghet och 
säkerhet där vi allesammans 
jobbar i olika roller.

Sommaren är här!
Efter en något trevande vår så 
slog sommaren till med full kraft 
i början på maj månad. Några 
smärre gräsbränder följdes raskt 
av ett par skogbränder där en del 
av oss måhända fick praktisera 
de nyförvärvade, eller i vart fall 
uppfriskade, kunskaperna om 
skogsbrandsläckning. De första 
dagarna i maj fanns möjlighet 
för de som behövde att få en 
ordentlig genomkörare på temat 
skogsbrand. En intressant ut-
bildningsdag där det bestående 
minnet blev avbränning - moteld. 
Ett verktyg i verktygslådan som 
nog kommer att kännas både 
kittlande och en smula otäckt 
för de flesta befäl, se artikeln om 
skogsbrandsutbildningen på si-
dan 3.

Brand 2011
Den 24-26 maj samlades  
ca 500 deltagare till en av årets 
viktigaste konferenser, nämli-
gen ”Brand”. En konferens som 
startade 1992 i Uppsala och som 
varje år samlar stora delar av 
BrandSverige. 

I år som oftast med nestorn 
inom brand och räddning i Sve-
rige snart 95-årige Kare Brandsjö 
i spetsen. 

Årets konferens genomfördes 
på ett utmärkt sätt och arrangö-
rerna inklusive Räddningstjäns-
ten i Jönköpings kommun ska ha 

all heder av arrangemanget. 
Mer om Brand2011 hittar du 

på sidan  10.

Regn
Efter solsken kommer regn kan 
man säga och det gjorde det  
- med besked! Under några da-
gar i vecka 23 nästan formligen 
dränktes delar av Höglandet då 
häftiga åskskurar drog in över 
länet. Vetlanda och Nässjö kom-
muner drabbades särskilt hårt 
och i bland annat Solberga, utan-
för Nässjö, kom rikliga mängder 
regn. Där kom de till länet köpta 
och sponsrade översvämnings-
barriärerna väl till pass. 

Barriärerna kan du för övrigt 
läsa mera om på sidan 5.

Profilen
Börje Karlsson, en profil inom 
räddningstjänsten i vårt län när-
mars sig nu slutet av sin yrkes-
karriär. Efter examen vid statens 
brandnämnds skola i Solna 1969 
har Börje med sitt lite underfun-
diga sätt och sina finurliga kom-
mentarer varit en god kamrat 
och en uppskattad kollega inom 
räddningschefsgruppen i länet.

När han nu i sommar efter en 
kortare period på länsstyrelsen 
lämnar arbetslivet skickar vi våra 
somrigaste hälsningar till Börje 
och hoppas att han får njuta i 
många år av husbilen och pen-
sionen.

Mer om Börje kan ni läsa i 
profilen på sidan 12.

Och den ljusnande framtid  
är vår?
De stroferna har hörts ofta och 
kanske inte alltid så samstäm-
migt de senaste dagarna runt om 
i länet.

Men visst är det så att i det ut-

vidgade uppdraget, som de fles-
ta av räddningstjänsterna i länet 
har idag, kan spås en ljusnande 
framtid? Att jobba brett inom 
området trygghet och säkerhet 
måste vara rätt väg för rädd-
ningstjänsten i framtiden. Vår 
samlade kompetens, vår stora 
närvaro över ytan och inte minst 
vår duktiga personal är precis de 
verktyg som vi behöver för att 
bidra till att göra Jönköpings län 
till ett tryggare och säkrare län. 
Uppdraget är givet, nu är det upp 
till bevis!

Med de slutorden vill jag till- 
önska all personal inom Rädd-
Sam F en lugn och trevlig som-
mar.

MIcAEL cARLSSoN

RäDDnIngScHeF I  

ekSJÖ kOmmun



plankanNr 2 •  2011 3 

Samverkan/utbildning

RäddSam F har ett antal arbetsgrup-
per med uppgift att följa utveckling-
en och tillse att kompetenshöjningar 
sker inom olika områden. Skogs-
brandgruppen i länet har genomfört 
ett antal möten och arbetat med de 
inriktningsmål som RäddSam F har 
givit oss enligt nedan.

Aktivitet 2011
• Genomföra en förenklad upphand-

ling av helikopter för skogsbrand-
bekämpning 

• Genomföra en övergripande 
skogsbrandplaneringen för länet 
inför sommaren

• Genomföra utbildning för befäl 
inom RäddSam F i maj

• Följa utveckling inom området 

Gruppens medlemmar består av  
Anders Gunnarsson, Höglandets 
räddningstjänstförbund, Pär Lilje-
kvist, Värnamo kommun och sam-
mankallande Lars-Göran Andersson, 
Vaggeryds kommun.

Gruppens medlemmar har varit 
med på SLU-utbildning inom brän-
ning av skog under våren. Tre helda-
gar med föreläsning av Anders Gran-
ström, professor inom naturvård, har 
givit gruppen en ännu djupare förstå-
else av brandbeteende i skog men 
också förståelsen av skogens värde.
Vi har även erhållit kunskap om att 
bränder har stor betydelse för djur 
och växtligheten i naturen.

Skogsbrandsgruppens mål är 
att RäddSam F ska ha en expert-/
stödfunktion för skogsbränder inom 
några år.

Medlemmarna i gruppen har även 
för avsikt att komma ut till större el-
ler längre skogsbränder inom länet 
under sommaren. Detta för att kunna 
samla in erfarenheter och kanske 
kunna bistå med något tips vid hän-
delsen.

utbildning skogsbrand
Skillingaryds skjutfält fick bli basen 
för årets skogsbrandsutbildning.  
Föreläsare under två dagar var David 
Rönnblom från Umeå som under 

20 års tid arbetat med bränningar i  
skogen. Ca 50 befäl inom RäddSam 
F har erhållit större förståelse för vad 
som brinner i skogen, vilka faktorer 
som påverkar brandens spridning 
samt brandriskprognoser. 

Skogsbrandsgruppen hoppas 
att kunskapen från dessa dagar kan 
ligga till grund för beslut när skogs-
bränder inträffar. 

Skogsbrandflygbevakning
Även i år är det Frivilliga flygkåren 
som flyger skogsbrandflyget över 
Jönköpings Län. Länet är uppdelat 
på två slingor som flygs var för sig. 
Östra slingan går över Vetlanda, Säv-
sjö, Gränna och Tranås. Den östra 
slingan flygs 11.45-13.45. Västra 
slingan går över Värnamo, Mullsjö, 
Ulricehamn och Smålandsstenar. 
Den västra slingan flygs vid 16.30-
18.30. Därutöver finns det slingor i 
södra Sverige som kompletterar var-
andra både geografiskt och tidsmäs-
sigt.

I vårt län är det brandingenjör i be-
redskap på Höglandet som gör be-
dömningen när bevakning med flyg 
ska ske.

Flyget nås på analog radio, kanal 
37 vid patrullering. Vid upptäckt brand 
ska de gå över på områdets lokal  
kanal och kontakta det fordon som 

bedöms vara först på plats.
I det fall räddningsledaren önskar få 
upp skogsbrandflyget för rekognose-
ring vid en skogsbrand, ska sökning 
ske via SOS Alarm.

Det är staten som står för kost-
naden för förebyggande bevakning, 
medan respektive kommun står för 
flygning i samband med en inträffad 
skogsbrand.

eldningsförbud
Länsstyrelsen (och kommunerna) har 
rätt att utfärda eldningsförbud inom 
sina respektive områden.

Liksom tidigare år gör branding-
enjör i beredskap på Höglandet en 
bedömning utifrån, bland annat, 
brandriskkartorna på MSB:s alterna-
tivt SMHI:s hemsidor om eldningsför-
bud ska utlysas och i vilket område 
det i så fall ska ske.

Endast länsstyrelsen och lokal 
räddningschef, eller motsvarande, 
har rätt att medge lokalt undantag 
från eldningsförbudet. Detta ska ske 
efter särskild bedömning.

LARS-GÖRAN ANdERSSoN

RäDDnIngScHeF VAggeRYDS kOmmun

Skogsbrandsutbildning

David Rönnblom från Umeå gav länets befäl större förståelse för vad som brin-

ner i skogen, vilka faktorer som påverkar brandens spridning och brandriskprog-

noser. 
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Samverkan

Släckmedlet cAF användes av 
amerikanska marinen under andra 
världskriget. På 70-talet dök det 
upp igen i uSA,  där det används för 
att släcka markbränder och därefter 
har det fortsatt att utvecklas. nu 
testar Räddningstjänsten i Värnamo 
kommun cAF.

CAF användes från början som 
släckmedel för vätskebränder, det 
finns skumvätskor för CAF som är 
filmbildande och drygheten i släck-
medlet gör att mindre vatten behövs. 
Dock saknas oberoende tester (vad 
författaren vet) på detta, vilket gör 
att detta inte kan användas för att 
dimensionera insatser mot vätske-
bränder annorlunda än med tradi-
tionellt skum. På grund av just dryg- 
heten på släckmedlet samt skum-
mets förmåga att skydda mot an-
tändning har systemen även länge 
använts till markbränder. Genom att 
spreja begränsningslinjer med CAF 
så kan man invänta brandfronten och 
bättra på vid behov. Visuellt är det 
enkelt att se det vita skummet och så 
länge det finns kvar skum så är mar-
ken skyddad.

På senare år har tillverkare också 
tagit fram lösningar för fler områden 
och användningen inom räddnings-
tjänster har breddats. Framförallt så 
används CAF för utvändig släckning 
samt släckning av bilar, containrar 
eller andra mindre objekt. På grund 
av den mindre mängden vatten som 
systemen kräver så minskas också 
mängden kontaminerat släckvatten 
som förorenar mark och grundvatten.

En del kårer i Sverige, övriga 
Europa och USA använder också 
CAF för invändig släckning. Dock är 
forskningen om just invändig släck-
ning begränsad, så de kårer som an-
vänder CAF till invändig släckning är 
också de som testar och utvärderar 
vad släckmedlets begränsningar är.

Hur man applicerar cAF
CAF appliceras som bäst genom 
formstyva slangar på slangrulle. Det 
går även att köra skummet genom 
vanliga brandslangar men risken 
finns att slangen kinkar och man 

förlorar trycket. Traditionella smal-
slangskopplingar slår också delvis 
sönder skummet då innerdiametern 
är så pass liten.

Skummet pumpas färdigt genom 
slangarna och kan transporteras väl-
digt långt utan att brytas ned, dess-
utom kan skummet pumpas mycket 
högre upp än vatten då det mesta-
dels består av luft.

För att inte förstöra skummet an-
vänds ett helt öppet strålrör med en 
sluten stråle.

Släckmedlets fördelar
CAF skyddar behandlade ytor mot 
antändning bättre än traditionellt 
skum. Den stora mängden luft i 
skummet gör att den isolerande ef-
fekten blir större och med en hög 
inblandning av luft så kan skummet 
också fästas i tak och på väggar bätt-
re. Släckmedlet är såldes utmärkt för 
att skydda ytor från strålningsvärme, 
som t.ex. en angränsande byggnad.

På grund av den stora vätskey-
tan på vattnet i skummet absorberas 
värme betydligt snabbare än med 
dimstrålrör. De flesta tester påvisar 
en dubbelt så hög effekt jämfört med 
rent vatten.

Genom att slangarna mestadels 
är fyllda med luft så är manövrering-
en av slangen mycket lättare.

Tryckluften i systemen ökar kast-
längden på släckmedlet vilket med-
för att indirekta och direkta attacker 

av brandrum är möjliga från längre 
avstånd utan att riskera persona-
lens säkerhet. Den långa kastläng-
den medför också att invändiga at-
tacker på brandhärdar är möjliga från 
angänsande rum om läge finns.

Vatten samt skumresurser på for-
donen räcker längre vid insatserna 
på grund av släckmedlets dryghet.

Då systemen förbrukar mindre 
vatten så produceras också mindre 
kontminerat släckvatten.  Kontmine-
rat släckvatten är idag ett problem 
för många kommuner och kommer 
att bli ett problem för fler.

Värnamo utvärderar CAFS

Räddningstjänsten i Värnamo kommun har bland annat testat möjlig-
heten till lättskum, mellanskum och dimspikar från CAF-systemet.

Ett antal utvändiga släckningar med 
efterföljande invändig insats genomfördes 
också när CAF testades.
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Samverkan

möjliga nackdelar
En slang fylld med CAF innehåller 
väldigt lite vatten och kyler därmed 
slangen sämre,. Två brandmän av-
led i Tyskland då deras CAF-slang 
brast av strålningsvärmen vid en in-
sats (oklart vilken typ av slang som 
användes).

Den ökade effektiviteten på vatt-
net medför en mycket stor ång- 
expansion då skummet läggs på 
upphettade ytor. Heta brandga-
ser (då ej kylda av dimstrålrör) kan 
tryckas till angränsande rum eller 
mot brandmännen beroende på var 
tryckavlastningen sker. Genom att 
använda en offensiv ventilation av 
lokalen eller genom att vara mer res-
triktiv med släckmedlet kan denna 
effekt minskas. Generellt är det ändå 
lättare att bibehålla nollplanet på 
brandgaslagret med CAF, då mindre 
vatten tillförs. Men en indirekt utvän-
dig insats genom ett fönster kan vara 
kontraproduktiv då brandgaser kan 
tryckas vidare från brandrummet och 
spridas till angränsande lokaler om 
tryckavlastningen sker ditåt.

Möjligheten att skydda sig själv 
mot en rullande övertändning kan 
vara mindre med avsaknad av skydd-
stråle. De få tester som är gjorda på 
detta påvisar dock att kylningen av 
brandgaserna i många fall är tillräck-
ligt stor för att hindra övertändingen. 
Den effektiva kylningen av upphetta-
de vägg/tak-ytor minskar strålnings-
värmen tillbaka på brandgaserna 
och förhindrar att de når övertänd-
ning. Skummet på ytorna absorberar 
också mycket av strålningsvärmen 
från brandgaserna och kyler därmed 
dessa. Men detta är en miljö där ing-
en brandman ska befinna sig då inget 
liv finns att rädda. Dessa situationer 
löser vi med andra metoder såsom 
skärsläckare, dimspikar, utvändning 
släckning eller en offensiv ventilering.

Skummet kan dölja farliga situa-
tioner i en byggnad såsom vassa 
föremål eller tecken på byggnadskol-
laps. Skummet är också halt vilket 
kan orsaka halkolyckor.

Hantering och taktik skiljer sig 
från arbete med dimstrålrör och krä-
ver därmed omskolning av personal 
och befäl.

erfarenheter av cAF i Värnamo
I Värnamo har en husbränning med 
ett CAF-system från OneSeven ge-
nomförts. Vid testet testades möjlig-
heten till lättskum, mellanskum och 
dimspikar från systemet. Dessutom 
genomfördes ett antal utvändiga 
släckningar med efterföljande invän-
dig insats.Slutligen gjordes ett antal 
invändiga insatser där även det för-
höjda lågtrycket med skum testades.

Film från försöken finns på www.
firegear.co.uk/video/firegear/reports/
varnamo. Resultaten och erfarenhe-
terna från testen håller på att sam-
manställas.

Om Värnamo ska använda CAF 
framöver är inte klart. Synpunkter 
från andra räddningstjänster tas 
tacksamt emot.

LARS ÅGERSTRANd

BRAnDmAn  VäRnAmO kOmmun

Översvämningsbarriärer

Länsförsäkringar Jönköping har inför-
skaffat 100 meter översvämningsbarriä-
rer som fritt får användas av räddnings-
tjänsterna i Jönköpings län. Barriärerna 
ligger på pallar som gör att de snabbt 
kan levereras till drabbade platser.

Översvämningsbarriärerna är förde-
lade så att 50 meter vardera kommer 
att förvaras vid räddningstjänsten i Jön-
köping respektive Eksjö. Personal på 
dessa stationer har utbildning på denna 
typ av översvämningsbarriärer och följer 
med ut om resursen larmas.

Mandat att styra över denna läns-
resurs har Räddningschef i beredskap 
(RCB).

Enligt överenskommelsen får de an-
vändas till att skydda fastigheter obero-
ende av var de är försäkrade. Om behov 
uppstår utanför länet får barriärerna fritt 
användas även där. 

- Länsförsäkringar Jönköping arbetar 
intensivt med skadeförebyggande ar-
bete inom olika områden, säger Lennart 
Sundberg som är skadeförebyggare på 
Länsförsäkringar Jönköping. Med den 
här satsningen gör vi en insats för att 
förhindra skador i samband med över-
svämningar i länet, oavsett vem som 
drabbas. Det vinner såväl försäkringsta-
garna som miljön på, och därmed är vi 
också nöjda.

FREdRIK BjÖRNBERG

BRAnDIngenJÖR VAggeRYDS kOmmun

SAmORDnARe OPeRAtIVA FRågOR RäDDSAm F

Lennart Sundberg (t v), Länsförsäkringar, och Ingvar Nero (t h), Inero AB, levererar rädd-ningstjänstens nya översvämningsbarriärer.

cAF

• CAF - Compressed Air Foam 
är en  skumpremix som drivs 
med hjälp av komprimerad 
luft.  

• Luften och premixen bildar 
små luftbubblor med en hinna 
av premix runt. I och med den 
tunna premixhinnan runt varje 
luftbubbla skapas en mycket 
stor yta för värmeupptagning. 
Dessutom så bildar skummet 
en mycket effektiv isolator på 
grund av den stora mängden 
luft. Vanligt skum formar pre-
mixdroppar där endast ytan 
på droppen kan absorbera 
värme. 

• CAF är i teorin ett effektivare 
släckmedel vilket även kunnat 
påvisas genom tester. 

• Genom att variera mängden 
luft i skummet kontra premix 
så kan man få ett torrare el-
ler blötare skum efter behov. 
Ett torrare skum isolerar bättre 
och fäster på väggar och tak 
men kyler i gengäld sämre.

• Idag så finns två leverantö-
rer av Compressed Air Foam 
System (CAFS) i Sverige, Sala 
Brand och OneSeven.
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Christian Falk lärde ut hur man letar spår i startföremål.

Rummet som byggts upp och eldats så att teknikerna kunde öva 

på att tolka brandbilden tillsammans med Jan Rullman.

Gert Lönnqvist lärde polisteknikerna mer om brännbar vätska.

Samverkan/Brandutredning

under en hel dag i mitten av april 
genomfördes en utbildning för ca 35  
kriminaltekniker från Södermanslands 
och Östergötlands län i brandutred-
ning.

Utbildningen hölls av Gert Lönnqvist, 
Räddningstjänsten Värnamo kommun, 
Fredric Jonsson och Christian Falk, 
Räddningstjänsten Jönköpings kom-
mun och Jan Rullman, Polismyndighe-
ten i Jönköpings län. Utbildningen var 
uppdelad i fyra stationer och den ge-
nomfördes på Axamo övningsfält.

Brandförlopp
Fredric Jonsson ansvarade för stationen 
som handlade om brandförlopp.  Först 
gick man igenom brandförlopp i teorin 
och därefter var det dags för praktiska 
övningar. 

Brandbildstolkning
Jan Rullman hade en station där man 
hade startat en brand i en bod som var 
uppbyggd och möblerad och släckt 
den. Utbildningsdeltagarnas uppgift var 
att lista ut var branden hade startat. I 
slutet av dagen fick de se hur branden 
startat på film.

Brännbar vätska
Den tredje stationen, som hölls av Gert 
Lönnqvist, handlade om att leta spår 
efter brännbar vätska. Man hade i för-
väg eldat med olika brännbara vätskor 
på olika golvmateriel för att deltagarna 
sedan skulle kunna reda ut vilken bränn-
bara vätska det handlade om. De flesta 
svarade fel på frågan vilken brännbar 
vätska det handlade om, vilket visar 
ännu mer på vikten av att man skickar in 
sådana spår till SKL för analys. 

Startföremål
Den sista stationen höll Christian Falk i 
och den handlade om olika startföremål. 
Här gick man bland annat igenom olika 
slags bränder och inträffade händelser 
och om hur el fungerar.

text: MAdELéNE SÖdERSTRÖM

InFORmAtÖR, JÖnkÖPIngS kOmmun

FOtO: LINdA LEIdEFoRS KRIMINALTEKNIKER,  

PoLISMyNdIGhETENjÖNKÖPINGS LäN

Polisens tekniker och länets brandutredare fick utbildning i 

brandförlopp av Fredric Jonsson

Utbildning av polisens  
kriminaltekniker 
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en bekymrad kommuninnevånare 
klev en dag in på mitt kontor och 
bad mig titta på en ask tändstickor 
som enligt hans mening hade själv-
antänt i hans jackficka där han även 
förvarade ett par trädgårdshandskar. 
Han påpekade att tändstickorna var 
av polsk tillverkning och därför, en-
ligt hans förmenande, förmodligen 
har en del övrigt att önska avseende 
kvalitén.

Undertecknad gjorde en föga ve-
tenskaplig rekonstruktion av möjliga 
händelseförlopp. 

Jag försökte att tända tändstickor 
genom att skapa värme via friktion 
d.v.s. jag drog tändstickor mot olika 
underlag. Jag lyckades dock inte 
tända stickorna mot något annat un-
derlag än plånet.

Mänskliga faktorn bakom  
förmodad självantändning
Värnamo kommun
2011

en askkopp i, som det såg ut , stabil metall visade sig vara 
gjord i plast när innehållet började brinna.

Askkopp i plast fattade eld
Värnamo kommun
2011

Askkoppen som ser ut att vara tillverkad i metall visade sig vara gjord i plast.

Tändsticksasken och de brända handskarna.

Brandutredning

På räddningstjänsten i Värnamo finns 
en askkopp för det fåtal användare 
som fortfarande tycker att nikotin-
kicken överväger hälsoriskerna. På 
avstånd ser denna askkopp väldigt 
stabil ut i dess skepnad av gjuten 
metallstolpe.

En dag uppmärksammades att 
askkoppen lutade betänkligt. Vid när-
mare beskådande visade det sig att 
dess innehåll i form av tobak- och fil-
terrester fattat eld. Askkoppens hölje 
har smält och brunnit eftersom det är 
gjort av plast!

Vid närmare kontroll av 
inlämnat material görs föl-
jande notering. Handskarna 
har skadats av brand och på 
några ställen sitter tändstick-
or fastbrända. Tändsticks-
asken är brännskadad men 
des innehåll är relativt oska-
dat. Brandbilden tyder på  
att branden startat och ut-
vecklas på askens utsida

Den sammantagna brandbilden 
samt rekonstruktionsresultatet ger 
anledning att anta att branden or-
sakats av att tändstickor fallit ut ur 
asken och legat lösa i fickan. När 
handskarna stoppats ner har friktion 
mellan lösa tändstickor och askens 
plån möjliggjort antändning och bran-
den har varit ett faktum. 

Undertecknad anser att denna 
kombination är sällsamt olycklig ef-
tersom det inte är ovanligt att större 
askkoppars innehåll fattar eld om det 
inte töms regelbundet. Hade ask-
koppen varit placerad vid en träfasad 
kunde katastrofen varit ett faktum.

GERT LÖNNqVIST

BRAnDmäStARe OcH BRAnDutReDARe 

VäRnAmO kOmmun

Det var därför ingen kvalitetsbrist 
utan den mänskliga faktorn som  
orsakade brandtillbudet.

GERT LÖNNqVIST

BRAnDmäStARe OcH BRAnDutReDARe 

VäRnAmO kOmmun
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Hemma hos...

hemma hos...

Ingen räddningstjänst är den andra 
lik, därför har vi valt att ha ett 
”hemma hos-reportage” i varje 
nummer av Räddningsplankan. 
Denna gång har turen kommit till 
Burseryd, som är en av länets tre 
stationer som är utrustade med 
skärsläckare. 

År 2004 minskade man beredskapen 
från 1+4 till 1+2 i Burseryd. En del 
ortsbor ansåg att det var skärsläcka-
rens fel att man drog ner på bered-
skapen medan personalen tyckte att 
skärsläckaren blev ett lyft för kåren, 
förklarar Roger Emanuelsson, plats-
chef och styrkeledare i Burseryd. Det 
fanns en risk att hela styrkan skulle 
läggas ner, men det slapp man när 
man fick skärsläckaren. 

Styrkan har fler larm nu, än då, i 
och med att man larmas på alla brand 
i byggnad i Gislved och Gnosjö, ett 
uppdrag som är geografiskt uppdelat 
mellan Burseryd och Reftele.  Enda 
gången personalen i Burseryd kän-
ner att de inte är full styrka är när de 
skulle behöva rökdyka. Vid larm gäl-
ler fri inryckning för dem som inte är i 
tjänst, så om det behövs så kommer 
de som har möjlighet till stationen. 
Man har kvar sin släckbil, något som 
är bra vid sådana händelser. 

Släcker knepiga bränder enkelt
– En skärsläckare är guld värd vid 
glödbränder och vid eftersläckning, 
förklarar Roger Emanuelsson. Den 

är super att använda för att släcka 
brand i trossbotten och i ventila-
tion. För att nå bästa resultat ska 
man kombinera skärsläckaren med 
en värmekamera. Skärsläckaren kan 
med fördel också användas vid t.ex. 
silobränder eftersom man då slipper 
tömma silon för att släcka branden. 
Gräsbränder är ett annat bra ex-
empel. Med en 80 meter lång slang 
och skuminblandning får man en bra 
vattendimma och man slipper tunga 
stålrör. 

Vid en brand i ett sågverk i Fegen 
brann det i en hyvel och branden gick 
upp i ett rör. Där kunde man med 
hjälp av skärsläckaren skjuta tillbaka 
branden till hyveln och på så sätt 
slippa riva rören. Börjar man riva i en 
vägg så tillför man syre till branden, 
medan man med skärsläckaren gör 
ett litet hål och skjuter in skum som 
kväver branden.

Skärsläckaren förbereder rökdykning
Är man osäker på om det finns män-
niskor kvar i byggnaden, så måste 
man rökdyka innan man skjuter med 
skärsläckaren. Alternativt kan man 

skjuta med skärsläckaren i taket.  
En skärsläckare kan liknas vid ett va-
pen. En människa kan död om den 
träffas på fem meters avstånd. 

Säkerheten är A och O när man 
jobbar med skärsläckaren fyller 
Bernt Karlsson, insatsledare i Gisla-
ved/Gnosjö i. Man får aldrig rökdyka 
samtidigt som man använder skär-
släckaren. Däremot kan man använ-
da skärsläckaren till att kyla brandga-
serna genom att skjuta i taket innan 
rökdykarna går in. Är det 1000 grader 
varmt så sänks temperaturen till 200 
grader om man skjuter två omgångar 
á 20 sekunder.

– Ihop med värmekameran ser 
man effekten väl, förtydligar Ingemar 
Johansson, styrkeledare i Burseryd.

Bara fantasin sätter gränserna
Skärsläckaren kan användas till an-
nat än räddningstjänst. Bland annat 
har Burseryds skärsläckare varit ute 
på ett åttatimmarsuppdrag i Vagge-
ryds kommun, där man hjälpte ett 
återvinningsföretag att ta bort pap-
per som fastnat i en press.

Vi hittar nya användningsområden 
hela tiden, förklarar Roger Emanuels-
son. Det är bara fantasin som sätter 
gränserna. Vi har arbetat tillsam-
mans med leverantörerna COBRA 
för att utveckla skärsläckaren. Bland 
annat har personal ur deltidsstyr-
kan utvecklat och tagit patent hos 
COBRA på en slags stänkskärm till 
skärsläckaren som gör att man slip-
per använda regnkappa när man ar-

Roger Emanuelsson, platschef och styr-

keledare i Burseryd.

Skärsläckaren i full action.

– När vi ska arbeta 
Räddsam F-gemensamt 
borde det finnas samma 
resurser i norra delarna 
som i södra.

Bernt Karlsson,  
Insatsledare Gislaved/Gnosjö

deltidsstyrkan i 

Skärsläckaren på sin plats i fordonet.

Burseryd 
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Hemma hos m.m.

FAKTA
Räddningsstyrkan i Burseryd
•	 Deltidsstyrka i Räddningstjäns-

ten Gislaved/Gnosjö

•	 12 anställda

•	 Ca 45-50 larm per år

Burseryd
•	 Ca 25 km sydväst om Gislaved

•	 Ca 1562 invånare varav  
835 bor i tätorten

•	 Industrier i området är främst 
inriktade på metallvaruframställ-
ning och trävarutillverkning 

Skärsläckare
•	 Skärsläckaren kan liknas vid 

vapen och ska hanteras som ett 
sådant

•	 För att använda skärsläckaren 
måste man använda larmställ, 
andningsskydd och hjälm med 
visir

•	 Skärsläckare är särskilt bra till 
glödbränder, eftersläckning, 
brand i trossbotten, brand i 
ventilation, silobränder och 
gräsbränder 

•	 Skärsläckaren räknas som ett 
släckverktyg och larmas som 
specialenhet

•	 Skärsläckare finns i Burseryd,  
Reftele och Bor

betar med skärsläckaren. Personal 
har ocksådeltagit på mässor, uppvis-
ningar etcetera för att visa nyttan med 
skärsläckare. Det är en sån sak som 
lyfter personalen, konstaterar Roger 
Emanuelsson. 

kostar inte mycket att larma 
Det finns tre skärsläckare i länet. Alla 
tre finns i den södra regionen. Det 
kostar inte mycket att larma någon 
av de tre enheterna och körtiden till 
norra delen av länet är strax över en 
timme. Behövs den inte kan man ju 
alltid vända den, fortsätter Roger 
Emanuelsson.

Skärsläckaren är ett jättebra verk-
tyg. När vi ska arbeta Räddsam F-
gemensamt borde det finnas samma 
resurser i norra delarna som i södra, 
avslutar Bernt Karlsson. 

MAdELéNE SÖdERSTRÖM

InFORmAtÖR JÖnkÖPIngS kOmmun

Svenska för 
brandmän
För att förhindra att språket är 
ett hinder när man rekryterar 
personal med invandrarbakgrund 
har Räddningstjänsten i gislaved-
gnosjö startat en språkutbildning för 
brandmän.

På räddningstjänsten i Gislaved-
Gnosjö finns 125 deltidsbrandmän 
och av dem är ett tiotal av utländsk 
härkomst. Eftersom det är svårt att 
rekrytera deltidspersonal och beho-
vet av att rekrytera personer med 
invandrarbakgrund blivit större, så 
har det uppkommit ett behov av att 
kvalitetssäkra att man förstår varan-
dra framför allt vid larmsituationer. 
Flåsande i en rökdykarmask kan det 
vara svårt att uppfatta vad som sägs. 
Det kan lätt bli missförstånd och ef-
tersom det kan handla om liv och 
död är det viktigt att det inte blir fel. 

Hösten 2010 fick Thomas Svens-
son, styrkeledare och personalan-
svarig, i uppdrag att dra igång en 
utbildning i svenska för brandmän 
tillsammans med Gnosjö Kun-
skapscenter (gymnasieskolan i Gno-
sjö). För att det inte skulla bli några 
missförstånd, så träffade Thomas de 
berörda brandmännen inför utbild-
ningen och presenterade projeketet. 

Utbildningen, på 20 timmar, har 
fördelats på en tvåtimmarslektion i 
veckan under tio veckor. Upplägget 
har varit att lära sig uttal på saker 
som är vanligt förekommande inom 
räddningstjänsten. Bland annat har 
man övat uttal på materiel genom 
att läsa på bilarnas inventarielistor 
och man har övat på en typisk dialog 
mellan rökdykare och rökdykarledare 
utifrån manus. Kunskaperna bedöms 
praktiskt under övningarna men man 
ger inga betyg.

Nu när utbildningen har genom-
förts är en synpunkter som fram-
kommit i utvärderingen att denna 
utbildning borde ligga med i prepa-
randutbildningen. MSB har stöttat 
projektet med 30 000 kronor.

Mångfald och 
jämställdhet
under våren har bland annat Rädd-
ningstjänsten i Jönköpings kom-
mun haft besök av erik Flink, länets 
mångfalds- och jämställdhetsom-
bud. erik arbetar till vardags som 
brandman i Västervik, men är också 
en av åtta regionala mångfalds- och 
jämställdhetsutvecklare på mSB. 

MSB har antagit ett handlingspro-
gram för att komma till rätta med 
den obalans som finns när det gäl-
ler mångfald och jämställdhet inom 
svensk räddningstjänst. En av åt-
gärderna är tillsättandet av regionala 
mångfalds- och jämställdhetsutveck-
lare som bland annat kan komma till 
arbetsplatsen och utbilda i ämnet.

Syftet med detta mångfalds- och 
jämställdhetsarbete är att främja lika 
rättigheter och möjligheter, att skapa 
en mer dynamisk och kreativ organi-
sation, samt en mer kommunikativ 
räddningstjänst. 

Under utbildningstillfällena kom 
många intressanta diskussioner upp. 
Det är väldigt nyttigt att diskutera 
dessa ämnen.

Vill ni ha besök av Erik Flin, så 
kontakta Erik på 0490-255751 eller  
erik.flink@vastervik.se. 

MAdELéNE SÖdERSTRÖM

InFORmAtÖR JÖnkÖPIngS kOmmun

Erik Flink brandman i Västervik är en av MSB:s åtta regionala mångfalds- och jämställdhetsutvecklare. Erik har pratat jämställdhet och mångfald i flera av  länets kommuner under våren.   
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Bengt Martinsson lämnar över brandyxan till räddningsche-
fen i Uppsala kommun som är värd för Brand2012

Johan Nilsson, Räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö och  

Anders Björk, Räddningstjänsten Värnamo kommun, var 

några kända ansikten som besökte konferensen.

Mats Laurentz från SOS Alarm i Jönköping var en av de ca 
500 konferensdeltagarna.

undre tre dagar i maj genomfördes årets brandkonferens, 
Brand 2011, på elmia i Jönköping. konferensen, som var 
den tjugonde i ordningen, arrangeras av Brandskyddsför-
eningen och Svenska brandbefälets riksförbund och värd 
var Jönköpings kommun. temat för årets konferens var 
"Räddningstjänsten behöver ett nytt perspektiv". 

VILL dU TA dEL AV MATERIAL FRÅN KoNFERENSEN SÅ FINNS dET PÅ  

www.BRANdKoNFERENSEN.SE

Brand 2011

Vid konferensens summering kan 

man se att resultatlistan ändrats en 

hel del sedan första dagen.

Fredric Jonsson och Sofia Merkert från Räddningstjänsten 

i Jönköpings kommun ingick i programgruppen för Brand 

I början av konferensen berättade Fredric Jonsson hur rädd-

ningstjänsternas resurser, verksamhet och resultat ser ut idag.

Brand2011
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Samverkan

en preliminär slutrapport är 
skriven kring pilotprojektet RAkeL 
i RäddSam F. Här presenteras 
erfarenheter och framtid. 

Erfarenheter av pilotprojektet
Yttäckning
Ur ett generellt perspektiv kan kon-
stateras att Jönköpings län har en 
mycket god yttäckning av RAKEL-
nätet. Vid såväl genomförda rädd-
ningsinsatser som explicita rekog-
nosceringar har inga stora ytor 
utan RAKEL-täckning identifierats. 
Några enstaka punkter utomhus 
samt vissa speciella objekt inom-
hus saknar täckning med handter-
minal. Dessa punkter och objekt 
skall sammanställas och införlivas 
i planeringen av MSB:s förtät-
ningsprojekt kring RAKEL-nätet.

kapacitet
Det råder viss tveksamhet kring 
RAKEL-nätets kapacitet vad gäl-
ler mängden samtidiga samtal på 
en begränsad yta. Det har vid några 
tillfällen upptäckts kapacitetsbrister 
då många terminaler från olika orga-
nisationer varit aktiva på en begrän-
sad yta, dvs. i praktiken anslutna till 
en och samma RAKEL-basstation. 
Dessa kapacitetsbrister måste utre-
das mer systematiskt och införlivas 
i planeringen av MSB:s förtätnings-
projekt kring RAKEL.

Samverkan
RAKEL-nätet uppfattas ge förstärk-
ta möjligheter att fortsätta på den 
långtgående samverkansmodell som 
finns inom ramen för såväl Rädd-
Sam F som F-samverkan. Kombi-
nationen av den goda yttäckningen 
som ett tydliggjort gemensamt nät/
system har vid flera tillfällen visat sig 
gagna just samverkan och det ge-
mensamma arbetet för de drabbade 
sammanhangen. I vissa stycken har 
RAKEL varit det enda kommuni-
kationssystem som kunnat använ-

das för en fungerande samverkan. 
Detta med anledning av att såväl 
Polisen som Landstinget redan nu 
nyttjar RAKEL som primärt kommu-
nikationssystem och därmed har en 
mycket begränsad kapacitet för an-
vändning av äldre analogt system.

utbildning
RAKEL-införandet har tydliggjort 
behovet av system- och metodtänk 
kring operativa frågor och har inte 
enbart krävt handhavandeutbild-
ning. RAKEL-införandet innebär 
också stora behov av nyinlärning av 
anropsnummer, talgruppsanvänd-
ning etc. Det innebär att mängden 
utbildning som krävs för att få en väl 
grundad och stabil drift av systemet 
är väsentlig. Generellt har varje an-
vändare i systemet erhållit c:a 4-5 
timmars grundutbildning och sedan 
har denna behövts kompletteras 
med ytterligare 1-2 timmar. Detta bör 
man ha i beaktande vid fortsatt im-
plementering.

Behovet av central organisation
RAKEL-nätet innefattar en väsent-
ligt högre grad av administrativa 
rutiner än vad de analoga syste-
men gjorde. De flesta av dessa 
rutiner är dock av relativt sällan fö-
rekommande art för den enskilda 
organisationen att det torde vara 
svårt att upprätthålla kompeten-
sen (t.ex. OKP-hantering). Det har 
därför uppfattats som värdefullt 
att ha haft en RäddSam F-central 
organisation kring RAKEL och att 
denna tydligt har varit knuten till 
verksamheten. En sådan organisa-
tion, i någon form, torde vara vä-
sentlig även fortsättningsvis, såväl 
efter pilotdrift som under och efter 
breddimplementering.

Arbete som kvarstår
För projektet återstår nu följande 
konkreta arbetsuppgifter:
• Slutdokumentera projektet

• Slutproducera utbildnings- 
material

• Planera för en förvaltnings-
organisation

• Implementera anslutningsbeslut

• Publicera all dokumentation

Efter pilotprojektet
Några saker måste genomföras efter 
pilotprojektet:
• Breddimplementering
• Övrig kommunal förvaltning
• L1-nätet (kommunal lednings-

plats + RC)
• Förvaltningsorganisation

dAVId hÖGBERG

BRAnDIngenJÖR JÖnkÖPIngS kOmmun

PROJektLeDARe FÖR RAkeL InOm RäDDSAm F.

David Högberg, projektledare för RAKEL-
införandet inom RäddSam F, har nu skrivit 
en preliminär slutrapport för projektet.

Pilotprojektet RAKEL 
i RäddSam F närmar sig slutet
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Profilen

Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag gör tillsyn över hur kommu-
nerna sköter sitt ansvar enligt 
Lag om skydd mot olyckor (LSO). 
Dessutom yttrar jag mig som sak-
kunnig rörande brandskydd till vår 
juridiska enhet när kommunala fö-
relägganden överklagas, i vissa av 
de planärenden som Länsstyrelsen 
får in från kommunerna samt i se-
vesoärenden. Jag medverkar också 
i olika projekt som t.ex. förstudie 
avseende Götalandsbanan och in-
förandet av Rakel. 

Det bästa med arbetet?
Att jag får nytta av mina kunskaper 
och erfarenheter från jobbet i kom-
munal räddningstjänst.

Det sämsta med arbetet?
Att jag inte hinner utveckla lätt-
skumsläckning så att denna mycket 
användbara släckmetod får genom-
slag.

Varför valde du detta yrke?
Åren som räddningschef i Gisla-
ved och senare också Gnosjö rann 
iväg, eftersom jag trivdes så bra. 
Men jag kände att jag närmade mej 
tidpunkten för då jag kanske skulle 
börja riva ner vad jag fått vara med 
att bygga upp. Det ville jag undvi-

ka. Och när detta arbete dök upp 
rimligt nära Gislaved där jag skulle 
kunna få nyttja mina kunskaper så 
slog jag till. Och jag har inte ångrat 
mej en sekund. Mycket roligare och 
mer omväxlande arbetsuppgifter än 
jag trodde. Och bra arbetskamrater. 
Och nätverk i riket på länsstyrelse 
och MSB.

tidigare arbeten
Jag halkade in i Flens brandkår som 
semestervikarierande brandman 1966 
och 1967. Kan nog fortfarande både 
få upp vatten med, och köra en Albin 
800 Sp så den inte överhettas. Blev 
rekommenderad att söka branding-
enjörsutbildning och gjorde så. Efter 
några kortare jobb på olika ställen 
hamnade jag i Göteborg och fick lära 
mej en hel del om bl.a. skumbrand-
släckning. Trivdes mycket bra. Roliga 
arbetsuppgifter, bra arbets- och upp-
giftsfördelning mellan t.ex. jourhavan-
de brandingenjör, stabsbrandmäs-
taren och övriga brandmästare. Och 
stor kompetens och klokhet fanns det. 
Men så fick jag för mej att flytta till 
Stockholm. Mina arbetskamrater öns-
kade mej lycka till - med djupt delta-
gande. Vad rätt dom hade! Jourha-
vande brandingejörs viktigaste 
uppgift var att besvara frågor om eld

ningsförbud. Deltagande i övning var 
undantag. Och vilka kompetensbrister 
på många platser. Klart det inte kunde 
funka! Därför snabbt vidare till jobbet 
som brandchef i Gislaved. Kul med 
en massa engagerade deltidare. Och 
vilken företagsamhet i bygden. Och 
Formel 1 och MC-Vm i Anderstorp! 
Bra politiker och ekonomi medförde 
så småningom en vaktstyrka på heltid, 
ny station och en bra övningsfält.  Blev 
kvar i 32 år varav sju också i Gnosjö.

motion eller sofflocket
Min motion inskränker sig numera 
till promenader med hunden och 
påtande i trädgården. 

Skid- eller solsemester
Varken skid- eller solsemester, tack, 
fast sitter det en motorcykel på 
skidorna så gärna det!

Drömmer om...
Drömmer om att få fler goda år. Där-
för ni som är män: Kolla PSA-värdet 
i tid. Jag skulle föredragit att få välja 
bland olika behandlingar med mer 
eller mindra allvarliga biverkningar,. 
Framför att få höra läkaren säga: du 
har nog två goda år kvar... 
Som väl Bert Karlsson sagt: Vad 
är ett nummer mot ett livsår till när 
man är 65?

Räddningstjänsthandläggare på Länsstyrelsen jönköpings län

Börje Karlsson

Namn: Börje Karlsson

Ålder: 65 år

Familj: Ensamstående med hund som 
jag och min före detta fru har  
gemensam vårdnad om.

Bor: Gislaved

Fritidsintressen: Motorsport, påta i 
trädgården och sjunga i sånggrupp

Tjänst: Räddningstjänsthandläggare 
Länsstyrelsen Jönköpings län 
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Ny på jobbet

Rasmus Frid är 
nyanställd brandingenjör 
på Höglandets räddning-
stjänstförbund sedan i 
januari. Rasmus arbetar 
huvudsakligen med LBE 
men utför även tillsyner 
enligt LSO. Kommer från 
Tidaholm och har de se-
naste fyra åren studerat i 

Anna Danås är anställd 
som projektledare för 
trygghetsprojektet; Trygg 
Tillsammans i Värnamo 
kommun. Läs mer om pro-
jektet Trygg Tillsammans 
här intill.

David Palm är nyanställd 
brandingenjör på 
Höglandets räddningstjän-
stförbund sedan i januari. 
David arbetar huvudsak-
ligen inom funktionen Kris 
och beredskap mot Nässjö 
kommun. Kommer från 
Malmö och har de senaste 
fyra åren studerat i Lund.

Mats Carlsson är ny 
som heltidsbrandman i 
Räddningstjänsten Vag-
geryds kommun. Mats 
arbetar med material/
teknik samt intern/extern 
utbildning. Mats har tidig-
are varit deltidsbrandman 
i Skillingaryds räddnings-
styrka i Vaggeryds kom-
mun sedan 1993.

Mats Carlsson, Vaggeryd

Anna Danås, Värnamo

David Palm, Höglandet

Rasmus Frid, Höglandet

Nyanställda inom
RäddSam F

Trygg Tillsammans 

Trygg Tillsammans har skapats för 
att tillsammans med aktörer, både 
inom och utanför kommunens 
organisation, utveckla samver-
kansformer för att på bredden nå 
ett effektivt trygghetsskapande 
arbete i hela kommunen. 

Projektet sker inom ramen för 
räddningstjänstens ansvarsom-
råde, vilket känns som en naturlig 
del i det förebyggande arbetet. 
Anna Danås som är projektledare 
för projektet har som uppgift att 
kartlägga vilka trygghetsinsatser 
som görs idag och se över vilka 
behov som finns kvar att tillgo-
dose. 

Med nulägesanalysen som 
utgångspunkt är målet att komma 
fram till en effektiv metod för att 
förbättra samordningen mellan 
aktörerna. För att hålla ihop allt ar-
bete som sker i kommunen krävs 
ett forum som behandlar trygg-
hetsfrågor. Vilken form forumet ska 
ha, det får projektet ge svar på. 

ANNA dANÅS,

PROJektLeDARe  

RäDDnIngStJänSten VäRnAmO kOmmun

Axamo 
hösten 2011

Som vanligt råder det febril 
aktivitet på Axamo på sensom-
maren/hösten, då all personal 
inom RäddSam F ska övas och 
ny räddningsinsatsutbildning ska 
genomföras. 

Axamodagarna
Under veckorna 35-40 genomförs 
årets Axamoövningar för länets 
personal.

Räddningsinsats
Under vecka 34-35 samt vecka 
44-46 genomförs höstens rädd-
ningsinsatsutbildning på Axamo 
övningsfält.



är du intresserad av att få  Räddningsplankan via e-post och inte är anställd inom RäddSam F? 
Skicka då din e-postadress till  madelene.soderstrom@jonkoping.se
Har du inte e-post kan du höra av  dig till madeléne Söderström på  036-10 58 93, så skickar vi ett  utskrivet exemplar av tidningen.

Du som är anställd inom RäddSam F (räddningstjänster och SOS Alarm i Jönköpings län) får Räddningsplankan via den e-postadress som du angivit till din arbetsgivare.
nästa nummer av nya Räddningsplan-kan kommer i oktober 2011. Rädd-ningsplankan ges ut tre nummer per år: februari, juni, oktober.

Räddningsplankan 
ges ut av RäddSam F

Ansvarig utgivare
Göran Melin 
goran.melin@jonkoping.se

Redaktör
Madeléne Söderström 
madelene.soderstrom@jonkoping.se

Redaktionskommitté
RäddSam F-kontoret

RäddSam F
Kansli på Höglandets  
räddningstjänstförbund

Postadress
Höglandets räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö 

Webbplats 
www.raddsamf.com

Telefon
0383-46 77 00

E-post
hoglandet@raddningstjansten.com 

Landstingets TIB har som uppgift att leda landstingets 
arbetet vid en allvarlig händelse. Allvarlig händelse är 
definierat som en olycka med fem drabbade eller fler,  
mer än ett sjukhus som ska ta emot drabbade, störning-
ar i kritiska system för el, data eller vatten, eller händel-
ser som kan ge stor belastning, som till exempel smitta, 
naturhändelser eller behöv av stort krisstöd.

Allvarlig händelse
Vid en allvarlig händelse blir TIB regional sjukvårdsledare 
och skapar tillsammans med en överläkare i anestesi en 
regional sjukvårdsledning. Beroende på hur händelsen 
ser ut kan den regionala sjukvårdsledningen knyta till sig 
olika funktioner för analys, vårdplatskoordinering, infor-
mation och dokumentation. TIB befinner sig alltid inom 
Jönköpings län och är alltid nåbar på telefon. TIB nås via 
SOS Alarm.

Länsövergripande samverkan
På SOS Alarm utgör TIB en av representanterna i den 
länsövergripande samverkansgruppen, tillsammans med 
räddningschef i beredskap, länsstyrelsens TIB samt poli-
sens länsvakthavande befäl.

TIB Landstinget jönköpings län

RäddSam F:s hemsida, www.raddsamf.se, är numera försedd med en kalen-
derfunktion. Tanken är att olika möten, utbildningar, seminarium m.m. som är av 
intresse för ett flertal inom RäddSam F redovisas i kalendern. Har du något du 
vill få in i kalendern så maila det till: thomas.ljunggren@raddningstjansten.com, 
så läggs det in.

Kalender på RäddSam F:s hemsida

Daniel Lilja, Andreas Persson, Siw Kullbergh, Signe Axelsson och  
Tomas Wibble delar på uppgiften att vara tjänsteman i beredskap, TIB.

Sedan februari 2011 har landstinget en ny organisation för  
krisberedskap och hur arbetet ska ledas vid allvarlig händelse.

Sammanfattning av artikel i landstingets personaltidning Pulsen Nr 2 2011. 
Foto: Landstinget.


