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Axamoövningarna 2011
För nionde året i rad genomfördes de årliga Axamoövningarna för länets 
brandpersonal under september månad.

SIDAN 4-5

Anlagda bränder 
På brandutredarsidorna kan man ta del av utredningar av tre anlagda  
bränder som inträffat i Jönköpings län under hösten/vintern 2011. 

SIDAN 6-8
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Taktikutbildning 
RäddSam F-skolan 
SIDAN 3

Personal m.m. 
SIDAN 9

 
Rakel inom RäddSam F 
SIDAN 10-11

SAMS –en studie kring 
hjärtstopp 
SIDAN 11
 
Branden på ”Slottet” 
krävde sin insats 
SIDAN 12-13

Ändrad rutin kring 
bärgning 
SIDAN 14
 
Arbetsgrupp för att 
underlätta rekrytering 
SIDAN 16

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. 

Filtermasker klarar 
inte kolmonoxid
Filtermasker som är tänkta att 
användas utomhus, eller i välven-
tilerade lokaler inomhus, klarar 
inte av den luktfria och osynliga 
kolmonoxiden (CO).

SIDAN 15

Under Axamoövningarna övade man allt från att släcka brand i gasolcon-
tainer till att samverka vid losstagning av personer under betongblock.

En av bränderna som misstänks vara anlagd på en  balkong spred sig upp på vinden. 

Filtermaskerna är i första hand tänkta  

att användas utomhus. 
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Ledare

Ledare
Då lider åter ett verksamhetsår 
mot sitt slut, och jag inser att tre 
år har gått sedan jag bytte färg 
på uniformen. Det är en förmån 
att få bredda sin kunskap i det 
spektra av verksamhet som vårt 
räddningstjänstlän verkar i. 

Vilken bredd…
Den största överraskningen och 
insikten med att kliva över till en 
chefsstol i kommunen och för 
räddningstjänsten var den bredd 
på verksamheten som vi han-
terar. Allt från samhällskris och 
olyckor till utbildning och myn-
dighetsutövning. Det är både en 
spänning och en utmaning att få 
vara en del av detta betydelse-
fulla arbete och dess utveckling.

Trygghet - en del av oss.
Det är så det känns när man 
kommer utifrån in i räddnings-
tjänstverksamheten, att trygghet 
är det som man förknippar med 
räddningstjänsten och de röda 
bilarna. Oavsett i vilken situation 
man ser oss, så är det sannolikt 
att hos gemene man på gatan, en 
känsla av lättnad att vi finns där 
när det inte gick som det skulle. 
En stor del av att vara trygg är 
kopplat till just känsla hos den 
enskilde människan och här finns 
både ett behov och en stor utma-
ning, oavsett storlek på kommu-
nen, att öka känslan av trygghet i 
dagens moderna vardag.

Efter min ringa tid i verksamhe-
ten lyser det ändå klart, att i ordet 
Trygghet finns vår framtid precis 
som Trygghet är en stor del av 
räddningstjänstens historia. Och 
vägen fram är i likhet med blicken 
bakåt, att utveckla och förändra 
vår verksamhet i takt med med-
borgarens behov av Trygghet för 
morgondagen.

Det trygga länet!
En vision skull kunna var ”Sveri-
ges tryggaste Län”. Tänk att sät-
ta Jönköpings län på kartan där 
vi genom ett gemensamt arbete 
i våra kommuner har ökat trygg-
heten för de som vistas och bor i 
vårt län. I likhet med hur vi hjälper 
och bistår varandra vid en rädd-
ningsinsats, krissituation, utred-
ningsbehov, övningar, utbildning-
ar m.m, borde vi utveckla former 
för att bistå varandra i det kom-
munala trygghetsarbetet. Här har 
vi åter igen möjlighet att både 
marknadsföra RäddsamF och F 
samverkan som framgångsrika 
samverkans former för att nå ef-
fekt för våra medborgare.

Här är min tro på att det enga-
gerade och målinriktade arbetet 
som sker genom mångas försorg 
inom länet för RäddsamF och F 
samverkan är rätt väg och kom-
mer även i framtiden ge resultat.

Min förhoppning är även att vid 
det stundande Regionala rådet 
då länets tunga beslutfattare 

samlas även kommer att belysa 
och ges möjlighet att diskutera 
den breda trygghetsfrågan. Det-
ta för att ge kunskap och insikt 
i vår vardag och morgondagens 
behov. 
 

Och till sist….
Tar jag mig friheten att på rädd-
ningschefernas vägnar framföra 
tack till alla för allt engagemang 
och värdefullt arbetet som DU 
har bidragit med under året för 
våra medborgare i olika situatio-
ner, och med detta tillönskar alla 
en välförtjänt jul och ett gott slut 
på året.

ANDERS NYBERG 

FÖRVALTNINGSCHEF 

VÄRNAMO RÄDDNINGSTJÄNST
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Utbildare och föreläsare på utbild-
ningen var Magnus Mattson och Li-
nus Eriksson. Magnus arbetar inom 
Köpenhamns Brandväsen, tidigare 
också inom Räddningstjänsten syd, 
och Linus arbetar numera på Tra-
fikverket, men har tidigare jobbat 
inom Räddningstjänsten Syd som 
chef för den operativa räddnings-
tjänsten. De är även författarna till 
”Taktikboken”, en handbok som be-
skriver hur man genomför effektiva 
insatser vid brand i byggnad genom 
en framtagen beslutsmodell. Boken 
beskriver också hur beslutsmodel-
len kan appliceras på de vanligaste 
scenarierna vid brand i byggnad.

Deltagare på kursen var branding-
enjörer, insatsledare och styrkele-
dare inom RäddSam F. Utbildningen 
utgick från Taktikboken och förelä-
sarna började med att väcka frågan 
om svensk räddningstjänst kan an-
ses göra ”effektiva” insatser, som 
det står att vi ska göra enligt lagen 
om skydd mot olyckor. Föreläsarna 
ansåg att så alltid inte är fallet och 
understödde detta med att berätta 
om konkreta ”misslyckade” insatser 
där de varit delaktiga.

De två utbildningsdagarna varvades 
med teori om hur föreläsarna anser 
att man kan genomföra effektiva in-
satser genom att alltid tänka insat-
ser som ett scenario, och praktik där 
deltagarna fick genom olika grupp-
arbetsformer fick diskutera verkliga 
inträffade bränder och komma med 
lösningar på hur insatsen skulle ge-
nomföras.

Kursen var enligt de muntliga om-
dömena uppskattad och väckte 
mycket diskussioner inom den del-
tagande gruppen om hur vi arbetar 
vid större insatser. Då beslutsmo-
dellen som presenterades och lär-
des ut av föreläsarna utgör ett delvis 
nytt sätt att arbeta vid insatser med 
ordergivning och mål med insats så 
bestämdes att den bör ses som en 
”måsteutbildning” för samtliga BI/IL 
inom RäddSam F och dessutom för 
de SL heltid som har möjlighet att 
deltaga vid kurstillfället och vid mån 
av plats.

Ett nytt utbildningstillfälle är satt till 
den 6-7 mars 2012. 

CHRISTOFFER HULTQVIST

BRANDINGENJÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN

Utbildning

Taktikutbildning

RäddSam F- 
skolan
Vi arbetar ständigt med att utveck-
la RäddSam F och en av nyheterna 
är RäddSam F-skolan. 

RäddSam F-skolan är namnet på 
all gemensam utbildning som vi be-
driver inom RäddSam F. I dagsläget 
har vi t.ex. genomfört gemensam-
ma preparandutbildningar, utbild-
ningsdagar på Axamo, instruktörs-
utbildning för instruktörer i 
utryckningskörning, motorsågning, 
hydraulverktyg och rökdykning. 

Utbildnings- och övningsgruppen 
inom RäddSam F håller samman 
mycket av de gemensamma ut-
bildningarna och dessa publice-
ras på vår gemensamma hemsida 
www.raddsamf.com . Längst ned 
i vänstra spalten på sidan finns 
en inloggning för kursbokning. 
Här kan den kurs/utbildnings- 
ansvarige på varje räddningstjänst 
anmäla deltagare till utbildning. När 
nya utbildningar läggs in brukar vi 
skicka en inbjudan till alla rädd-
ningschefer samt lägga ut en notis 
på förstasidan på hemsidan.

LEIF BERGLUND

BRANDMÄSTARE HÖGLANDET

UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSGRUPPEN  

RÄDDSAM F

GÖRAN MELIN

BRANDINGENJÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN

RÄDDSAM F SAMORDNARE

Taktikboken som är skriven av Magnus 
Mattson och Linus Eriksson som höll i 
taktikutbildningen.  

På www.raddsamf.com hittar man alla 
aktuella kurser längst ner i menyn.

Under två dagar, den 28-29 november, hölls taktikutbildning  
på Räddningstjänsten i Jönköping. 
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I övning 3 övar man på att släcka brand i gasolcontainer.

Utbildning

För nionde året i rad genomfördes de årliga Axamo-
övningarna för länets brandpersonal. Intresset är som 
vanligt stort och efter att vi studerat 84 utvärderingar, 
kan vi konstatera att årets upplaga varit givande och 
lärorik. Däremot var vädret emot oss med mycket regn 
under de sex veckorna vi höll på.

Bland nyheterna för året var att flera moment hade inslag 
av ren utbildning och inte bara av larmkaraktär. Dessut-
om kommer alla kårer få någon form av återkoppling från 
övningarna, både positiv och negativ, så att man i vissa 
fall kan öva lite extra på hemmaplan.

Axamo-övningarna

Under övning 1 handlar scenariot om brand i industrihotell.

Under övning 2 handlar scenariot om en trafikolycka mellan en mindre 

buss och personbil.

Övning 1
Brand i industrihotell, där insatsledare och två styr-
kor arbetar med insatsen. Från denna insats är en 
positiv feedback att det börjar bli bättre på be-
fälsnivå, vad gäller riskbedömning/riskminimering, 
innan man bedömer att rökdykning kan göras och 
i vilken form eller inte. Självklart kan det bli bättre, 
men detta är positivt. Exempel på annat som be-
höver övas mer är ventilation, stegar, taksäkring, 
ledarskap m.m.

Övning 2
Trafiklolycka, mindre buss/personbil. Här visade det sig, 
som vi konstaterat tidigare, att nivån på sjukvårdskom-
petensen skiljer mycket inom länet. En likvärdig inriktning 
vore att föredra. Annat som diskuterades var fordons-
placering, lite juridik, bärgare, säkerhet m.m.

Övning 3
Släckteknik i gasolcontainer. Denna övning/utbildning är 
favorit i repris och även efter årets enkäter visar det sig 
att detta moment bör vara återkommande. Här finns även 
utvecklingsmöjligheter.
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Utbildning

Under övning 6, som handlar om att två personer hamnat under ett 

betongblock, övar man framförallt samverkan.

Övning 4
A-larm till lektionssal på Axamo. Vid framkomst visar 
det sig att det inte är någon brand, utan det utvecklas 
till ett omfall och blir till larm om suicid-försök. En intres-
sant övning ur många aspekter, vilket visar på att behov 
på övning finns. Ett särskilt tack för vår övningsservice, 
för att vi fick del av deras kunskaper i skådespeleri.

Övning 5
Stöld av bensin i bränsledepå, varpå ”tjuven” spillt 
bensin över sig. Här blir moment både i form av 
brand i kläder och utsläpp av bensin. En lärdom av 
övningen är att respekten för brand i bensin eller till-
bud med bensin, borde vara betydligt bättre.

Övning 6
Två personer har hamnat under ett stort betong-
block, där personerna fått olika typer av skador. 
Målet här var en samverkan när blocket skulle 
lyftas så inte skadorna blev värre på någon av 
personerna och att utnyttja rätt utrustning på sin 
räddningsenhet.

Avslutningsvis vill vi från ”Axamo-gruppen” 
TACKA alla inblandade för årets insats. Stäm-
ningen, trots vädret, är alltid mycket bra under 
dessa dagar. Tillsammans utvecklas vår kom-
petens och inte minst personkännedomen 
inom länet. Kom gärna med tips till oss inför 
nästa års övningar.

Vi ses!

BERNT GUNNARSSON

BRANDMÄSTARE  JÖNKÖPINGS KOMMUN

OCH AXAMO-GRUPPEN

I övning 4 inkommer automatiskt brandlarm som visar sig vara ett larm 

om suicid.

I övning 5 handlar scenariot om stöld av bensin som utvecklar sig till 

brand i kläder. 

2011
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Räddningstjänsten fick in larm om 
brand på toalett på Bors högstadie-
skola den 1 december 2011. Vid 
framkomst visade det sig att det 
brunnit på två toaletter. 

Byggnaden
Byggnaden är uppförd i ett vå-
ningsplan med oinredda vinds-
utrymmen. Totalt ca 8 000 m2 
innehållande undervisningslokaler, 
gymnastikhall, kök/matsal, bibliotek 
och skolkansli.

Byggnaden är uppförd på trä-
stomme och ytterväggarna är ut-
vändigt klädda med lockpanel i trä. 
Takstolskonstruktion är i trä med tak-
täckning av tegel. Invändiga väggar 
är klädda med gips. 

Korridorer i utrymningsvägar är 
indelade i partier där rökavskiljande 
partier är skapade med hjälp av glas-
dörrar i s.k. F-klass. Ventilationska-
naler och oklassade dörrpartier bry-
ter igenom väggkonstruktioner i hela 
byggnaden varför utredaren anser 
lokalerna får ses som en gemensam 
brandcell med undantag av köket.

Byggnaden är utrustad med ett 
nyinstallerat automatiskt brand/ut-
rymningslarm som aktiverades. In-
stallationen är ej avslutad och larmet 
hade ej hunnit vidarekopplas direkt 
till räddningstjänsten.

Vid brandstarten bedöms ca 150 
personer ha vistats i skolan som är 
en större skolbyggnad för elever i 
årskurs 6 – 9. 

Upplysningar om branden
Skolans personal och elever larma-
des om branden via det automatiska 
brand/utrymningslarmet. Man kunde 
snabbt fastställa brandplatsen till en 
toalett i anslutning till ett uppehålls-
rum, centralt placerat i byggnaden. 
Eleverna utrymde lokalerna och SOS 
larmades via 112. Några rådiga per-
soner påbörjade släckning med hjälp 
av handbrandsläckare. Röken är  
mycket tät och mörk och beskrivs ha 

nått från taket ner till midjehöjd. 
Vid räddningstjänstens framkomst 

är branden släckt och byggnaden ut-
rymd. Rökdykare kontrollerar brand-
området och ventilerar lokalerna

Vid restvärdesarbetet upptäcks 
ytterligare en brandhärd i en annan 
av skolans toaletter. Denna brand har 
självslocknat.

Undersökningen
Branden är begränsad till toalettrum-
met. Skadorna består av en brunnen 
och smält torkpappersautomat av 
plast med tillhörande pappersrulle. 
Hela toalettutrymmet är påverkat av 
rök och värme. I handfat och pap-
perskorg finns rester av bränt pap-
per. På golvet finns en plastsmälta 
som brunnit och smält fast i golvets 
plastmatta. Smältan utgörs av pap-
pershållarens front som fallit ner till 
golvet under brandförloppet. På gol-
vet återfinns även den pappersrulle 
som funnits i torkpappersautomaten. 
Rullen har varit involverad i brand-
förloppet och visar tydliga skador av 
brand. 

Inloppet till rummets takventil är 
kraftigt nersotat och blåanlöpt av 
värme. Det finns inga elektriska in-
stallationer i primärbrandområdet. 
Rummets belysningsarmatur är de-

formerad av brand. Dessa skador be-
döms vara sekundära och armaturen 
är vid undersökningen i full funktion.

I det andra toalettrummet, som 
är  identiskt med det förtsta, hade 
ca 10 cm av utstickande papper i en 
torkpappersautomat av plast brunnit 
och sedan självslocknat. I övrigt finns 
inga synliga skador i detta utrymme.

Slutsatser
Förekomst av två skilda brandhärdar 
samt frånvaro av tändkällor pekar på 
att branden med mycket stor san-
nolikhet är anlagd. Bränderna har 
anstiftats genom att papper i två tor-
kautomater av plast har antänts. 
I den första toaletten har branden 
spridits från pappersrullen till plast-
höljet och vidare till golvets plast-
beklädnad. I samband med denna 
brand har en kraftig rökutveckling 
skett i toalettutrymmet och i utan-
förliggande uppehållsrum, som är en 
del i skolans utrymningsväg.

Spridningsrisk
Vid utebliven släckinsats bedöms 
att fara för ytterligare brandsprid-
ning i lokalerna varit överhängan-
de. Om brandgaser med tillräcklig 

koncentration och temperatur fått 
antändas kunde brandspridning 
skett till brännbara inrednings- och 
konstruktionsdelar. Antända brand-
gaser kunde även spridits via venti-
lationssystemet till vindsvåning och 
angränsande lokaler. 

GERT LÖNNQVIST

BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE 

VÄRNAMO KOMMUN

På väggen i den första toaletten syns res-

ter av en torkpappersautomat av plast.

Brandutredning

Anlagd brand på skoltoaletter 
Värnamo kommun
1 december 2011

Erfarenheter

Denna skolbyggnad har un- 
der de senaste åren flera gånger 
drabbats av anlagda bränder. 
Skolan är därför föremål för 
förebyggande åtgärder av både 
teknisk och utbildningsmässig 
karaktär. Samverkan i ärendet 
sker mellan skola, kommunens 
säkerhetssamordnare, polis och 
räddningstjänst.
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Vid en brand på en balkong i en 
hyresfastighet i Gislaved spred sig 
branden snabbt upp på byggna-
dens vind med mycket omfattande 
skador som följd.

Byggnaden 
Byggnaden som är uppförd i mitten 
av 1980-talet omfattar elva lägenhe-
ter i två våningsplan. Byggnadens 
bärande stomme och bjälklag är ut-
förda i betong. Ytterväggar är upp-
förda med trästomme, isolering och 
är invändigt klädda med gips. Dess 
utvändiga beklädnad utgörs av tegel. 
Ytterväggarna avslutas mot takfoten 
med en 50 cm hög sarg av trä runt 
hela byggnaden. Takkonstruktionen 
utgörs av takstolar av trä som med 
stående strävor bildar fackverk mot 
bjälkar placerade på betongbjälk-
laget. Takstolarna är täckta med en 
kondensspärr av plastfolierat mate-
rial på vilket bärläkten är skruvad. 
Taket täcks av tegel.

Lägenheternas entréer är utvän-
digt förbundna med varandra via 
loftgångar. Balkongerna är byggda 
parvis med gemensamt tak och en 
avskiljande vägg i trä i lägenhets-
gränsen. Detta innebär att respektive 
lägenhets vardagsrumsfönster täcks 
av balkongens takyta, vilket fick stor 
betydelse för brandspridningen. Lä-
genheterna är utrustade med brand-
varnare.

Upplysningar om branden
Boende i området upptäcker brand 
på en balkong och larmar SOS. 
Grannar knackar dörr för att upp-
märksamma boende i byggnaden om 
branden. Utlarmning till räddnings-
tjänsten sker enligt Räddsam-F:s 
rutiner, vilket innebär att larmopera-
tören så snart han får indikation på 
var olyckan är belägen, larmar ut när-
maste räddningsenhet via ”förlarm”. 
Vid tillfället var räddningstjänsten i 
Gislaved utlarmad på en trafikolycka 
”singelolycka med älg, seriekrock, 
högenergi” på Nissastigen 
(väg 26). Vid larm om branden 

befann sig styrka 70 i Gislaved 
därför ca 2 mil från brand-
platsen. Station 700 samt 7180
(brandingenjör i beredskap) 
larmades om brand i byggnad, 
Nivå 20. 

Undersökning
Lägenheten som ligger på andra
våning har brandskador i var-
dagsrummet, som bedöms vara 
sekundära, varför vardagsrummet 
inte kan utgöra startbrandplats. 

Lägenheten, som har stått obe-
bodd i cirka fyra veckor, har svåra 
brandskador vilka är mest koncen-
trerade till vardagsrummet. Skadorna 
är djupast i det område i rummet 
där två soffor och några skåp varit 
placerade. Rummets övriga möble-
mang har endast sekundära skador. 
Friläggning av soffor sker. Skadorna 
är mest koncentrerade vid området 
närmast det fönster som vetter mot 
balkongen. Soffan som är placerad 
utmed fönsterkarmen är totalt ut-
bränd. Några tekniska bevis för att 
branden skulle startat i detta område 
kan inte iakttas. 

Vid undersökning av balkongen 
kan konstateras att denna har myck-
et djupgående brandskador. I stort 
sett alla delar i träkonstruktionen är 
bortbrända. Utanför lägenhetens 
balkongdörr, där vittnen uppgett att 
branden först upptäckts,  finns leka-
kulor vilket kan påvisa att en blom-
kruka stått placerad. Teoretiskt sett 
skulle brand kunna uppstå i en blom-
kruka om någon fimpar en cigarett i 
blomjorden. Brandspridning kan då 
ske till brännbara delar i balkongens 
konstruktion.

Slutsats
Undersökningen ger inget svar på 
hur branden uppstått. Med ledning 
av vittnesuppgifter samt brandska-
dornas utbredning talar dock mycket 
för att branden startat på balkongen. 
Brandgaser har ansamlats under 
balkongtaket och när de antändes 
sprängt den aktuella samt grannlä-
genhetens fönster. Brännbar inred-

ning i dessa lägenheter har antänts. 
Brand har även spridits upp på vin-
den via strömning av brinnande 
brandgaser. Vinden har snabbt fyllts 
av brandgaser och då brandcellsin-
delning saknas har hela vindsutrym-
met snabbt övertänts. 

GERT LÖNNQVIST

BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE 

VÄRNAMO KOMMUN

Gislaved kommun
4 oktober 2011

Brandutredning

Erfarenheter

Ett antal fakta påvisar svagheter i 
byggnadskonstruktionen:

•	 Balkongerna	ligger	parvis,	med		
 gemensam takyta som   
 täcker fönster mot respektive  
 lägenhet. 

•	 Takytan	utgör	en	förlängning	av		
 byggnadens ordinarie takkon- 
 struktion.

•	 Under	takfoten	löper	en	50	cm	
 hög träsarg, utmed yttervägg- 
 arna runt hela byggnaden. 

•	 Vid	besiktning	av	en	oskadad		
 systerbyggnad, konstateras  
 otätheter mellan takkonstruktion 
 och träsarg i sådan omfattning 
  att dagsljus är synligt inifrån.

•	 Vinden	saknar	brandcellsindel-	
 ning i sidled.

•	 Undertaket	är	klätt	med	 
 kondensspärr av plastfolierat  
 material.

Brandgaser från balkong/lägenheter 
har därför ansamlats under balkong-
taket, antänt träsargen och sedan 
snabbt strömmat in på vinden där 
brandspridning kunnat ske okontrol-
lerat.

Inringat är området där branden misstänks ha startat.

Brand på balkong spred sig till vind
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Del av köket med det krossade fönstret där brand-

bomben kastades in.

Brandutredning

En granne i intilliggande fastighet 
såg en person krossa en fönster-
ruta till en pizzerias kök och efter en 
kort stund syntes rök och lågor från 
fönstret. 

Byggnaden
Den drabbade byggnaden har en 
konstruktion bestående av timmer 
med reveterad fasad och tegeltak. 
Den byggdes 1930 och om och till-
byggnad har genomförts vid flera till-
fällen under årens lopp. Byggnaden 
består av två våningar samt en osek-
tionerad vind. Byggnaden är försedd 
med källare. I byggnaden inryms en 
restauranger i markplan och fem lä-
genheter.

Upplysningar om branden
Brand i restaurangkök som spreds 
till byggnadens konstruktion i det 
gamla flerbostadshuset. En granne i 
intilliggande fastighet såg en person 
krossa en fönsterruta till restaurang-
köket och efter en kort stund syntes 
rök och lågor från fönstret. 

Grannen larmade och begav sig se-
dan ut för att väcka upp hyresgäster-
na i huset. Första räddningspersonal 
på plats gjorde ett släckförsök med 
en pulversläckare. Släckförsöket 
dämpade branden. Flera styrkor kom 
till platsen och inriktningen blev att 
evakuera de boende samt invändig 
släckning med rökdykning. Branden 
spred sig till trossbotten och bjälklag 
upp mot plan två. 
Rökspridning förekom i hela huset. 
Släckningsarbetet pågick i flera tim-
mar.  

Slutsatser
Vid undersökning hittades så kall-
lade brandbomber. Vid röjning i 
brandrummet spreds en kraftig doft 
av bensin i rummet. Prover skickade 
till statens kriminaltekniska laborato-
rium för undersökning. Branden är 
med största sannolikhet anlagd uti-
från via det krossade fönstret.

FREDRIC JONSSON

BRANDINGENJÖR OCH BRANDUTREDARE 

CHRISTIAN FALK

BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Brandbomb bakom brand i pizzeria
Huskvarna, Jönköpings kommun
15 augusti 2011

Erfarenheter

• Brandspridningen från piz- 
 zerian till lägenheten berodde  
 på otätheter i byggkonstruk- 
 tion och i äldre ombyggda  
 hus får vi räkna med dessa  
 problem.

• Rökspridningen i hela bygg- 
 naden berodde på dålig  
 byggkonstruktion med otät- 
 heter och luftrum i väggar  
 och bjälklag.

• Inte någon brandvarnare  
 fungerade i de fem lägenhe- 
 terna.

• Pulverinsatsen var avgörande  
 för att dämpa brandsprid- 
 ningen.

En flaska hittades utanför fönstret som vittnet såg en person  

krossa före branden.
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Personal m.m.

Utkiken 

All personal i Räddsam F har 
tillgång till "Utkiken", en websajt 
för informationsutbyte räddnings-
tjänster emellan.  
På Utkiken kan räddningstjänsten 
i Sverige hitta information om hur 
över hundra andra räddningstjänster 
tänker och även dela med sig av sin 
kunskap och sina dokument. Elva 
gånger om året skickas dessutom ett 
nyhetsbrev som sammanfattar den 
senaste tidens nyheter på sajten ut till 
alla användare. Räddsam F abonne-
rar på tillgång till Utkiken för samtlig 
personal, heltid som deltid som värn, 
så det enda som behöver göras för 
att få åtkomst till allt på Utkiken är en 
registrering.

Det finns något för alla
Utkiken innehåller intressant informa-
tion för alla personalkategorier. Ett li-
tet urval av vad som finns är:
Lärorika filmklipp: Varje månad till-
kommer nya filmklipp som visar si-
tuationer som räddningspersonal 
från hela världen råkat ut för. Lärorika 
situationer som kan diskuteras med 
kollegorna.
Förebyggande-PM: PM som visar 
hur räddningstjänster från hela Sve-
rige tänker och tolkar lagstiftningen.
Operativa instruktioner: Dokument 
som visar hur andra räddningstjänster 
agerar operativt.
Tillbudsrapporter: Samtliga rappor-
ter om tillbud och olycksfall hos rädd-
ningstjänsten som rapporterats in till 
Arbetsmiljöverket finns hos Utkiken.
Boverkets tolkningar: Boverket sva-
rar på frågor om hur byggreglerna, 
brand, ska tolkas. Utkiken bevakar 
detta och samlar svaren på Utkiken.
MSBs arkiv: MSBs arkiv innehåller 
ibland dokument som är intressanta 
för räddningstjänsten. Utkiken samlar 
och strukturerar dessa.

Registrera er genom att klicka på 
"registrera" längst upp till höger på 
sidan www.utkiken.net och fyll i den 
information som efterfrågas. Tycker ni 
det är svårt så ring eller mejla PO som 
driver sajten så hjälper han gärna till. 
0702-11 11 03 eller po@utkiken.net 

Robert Olsson är an-
ställd som insatsledare 
vid Räddningstjänsten i 
Värnamo och har funk-
tionsansvar för extern 
utbildning och information. 
Robert kommer från en 
anställning vid Räddning-
stjänsten i Herrljunga där 
han var chef för den op-
erativa verksamheten.

Robert Olsson, Värnamo

Nyanställd inom
RäddSam F

Mitt namn är Gert Lönnqvist och 
jag arbetar som brandinspektör 
vid räddningstjänsten i Vär-
namo kommun. Jag har sedan 
1998 arbetat som kontrakterad 
brandutredare åt Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap (MSB).

Från den 1 augusti 2011 påbör-
jar jag en nyinrättad kontrakts-
anställning som en av totalt 14 
samordnare av brand- och olycks-
utredningar i Sverige. Uppdraget 
omfattar 25 % och har upphand-
lats av MSB. Jag kommer att verka 
inom regionen Jönköpings- och 
Östergötlands län. Målet med ar-
betet är att verka för en ökad upp-
följning och erfarenhetsåterföring 
av olycksutredningar enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) samt att 
vid behov stödja de kommunala ut-
redarna i detta arbete.

En första uppgift för mig är att kart-
lägga regionen och fundera över 
hur nuläget på området kan beskri-

vas både kvantitativt och kvalita-
tivt (vilka kommuner har en utsedd 
utredare, hur många utredningar 
görs, inom vilka områden görs ut-
redningar, kvaliteten på dessa, hur 
man använder insatsrapporten 
etc.).

Jag ser nu fram emot att få påbörja 
mitt arbete som regional samord-
nare i samverkan med er. 

GERT LÖNNQVIST

BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE 

VÄRNAMO KOMMUN

Regional samordnare för olycksundersökningar

hemsida för informationsutbyte
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RAKEL i RäddSam F
RAKEL

Sedan 2009 har det bedrivits ett 
länsgemensamt projekt kring Rakel. 
Här presenteras erfarenheterna från 
översynen där målet var att imple-
mentera Rakel utifrån en räddnings-
tjänsts specifika behov.

Vid årsskiftet 2008/2009 såg Rädd-
ningstjänsterna i Jönköpings län be-
hovet av att ta ställning till det nya 
nationella kommunikationssystemet. 
Rakel – ja eller nej? De valde att titta 
på vad den nya tekniken kunde er-
bjuda i förhållande till deras arbets-
sätt idag och hur de såg sig arbeta i 
framtiden. Resultatet blev ett ja. 

Polisen och Landstinget i länet 
hade redan beslutat att använda Ra-
kel som huvudkanal för kommunika-
tion och allt fler samverkande aktörer 
anslöt sig till systemet. Med en lång 
historik av väletablerad samverkan 
blev det svårt att motivera ett eget, 
inte fullt ut integrerat kommunika-
tionsnät. I slutet av 2009 kom rädd-
ningstjänsten fram till att det inte gick 
att säga nej till Rakel.

Genom samverkansavtalet Rädd-
Sam F betraktas all räddningstjänst-
personal (kunskap/kompetens) och 
all specialutrustning kopplat till nöd-
situationer inom länet i praktiken som 
en enda resurspool. Planering och 
implementering av Rakel har drivits 
som ett länsgemensamt projekt inom 
RäddSam F.

Riktlinjer och implementerings-principer
Räddningstjänsterna i Jönköpings 
län och i Kronobergs län tog fram 
riktlinjer för hur systemet ska använ-
das, tillsammans med de primära 
samverkansorganisationerna Lands-
tinget, Polisen, SOS Alarm AB och i 
samråd med de nationella projekten 

för Rakel.
Implementeringen planerades utifrån 
ett antal grundprinciper. Dessa var 
att:
• Införliva väl fungerande och eta- 

blerade arbetssätt med ny teknik 
(hänsyn skulle  tas till erfarenhet  
av operativ samverkan inom kom-
munens egen räddningstjänst, 
mellan olika kommuners rädd-
ningstjänster och mellan blåljus-
organisationerna i länet och dess 
länsgemensamma värderingar 
och rutiner). 

• Teknik ska vara stödjande, inte 
styrande.

• Det lokala ska fungera tillsam-
mans med det regionala och na-
tionella.

Projektorganisation och resultat
Länets räddningschefsgrupp har 
varit målstyrande. Projektstyrningen 
har delegerats till en styrgrupp och 
genomförandet till en projektledare. 
Projektledaren har i sin tur knutit lo-
kala referenser och resurser till pro-
jektet vid behov. En extern konsult 
med gedigen system- och teknik-
kunskap har anlitats för att bistå med 
struktur, utbildning och praktiskt ge-
nomförande.

Projektet har hittills bland annat 
resulterat i en, med Kronobergs län, 
utvecklad gemensam scenariobase-
rad metodik och en enhetlig opera-
tiv kommunikationsplanering (OKP) 
på länsnivå. Det har också inneburit  
gemensam upphandling av hårdvara, 
synkroniserad implementering och 
gemensamt utbildningsmaterial.

Utmaningar
Rakel kräver ett högre utvecklat sys-
tem- och metodtänk kring opera-

tiva frågor. Införandet har inte enbart 
krävt resurser i form av handhavan-
deutbildning utan även en mer över-
gripande systemkunskap. Behovet 
av nyinlärning och utbildning för att 
få en väl grundad och stabil drift av 
systemet har varit stort. Varje använ-
dare i systemet har hittills i genom-
snitt genomgått 4-8 timmars grund-
utbildning. 

Systemet har även fler adminis-
trativa rutiner än det analoga nätet. 
På grund av det skapades en admi-
nistrativ organisation kring Rakel och 
en sådan funktion kommer även att 
vara nödvändig efter fullgjord imple-
mentering.

Rakels kapacitet för samtidiga 
samtal på en begränsad yta (många 
terminaler anslutna till en och samma 
Rakel-basstation) kommer att un-
dersökas ytterligare, då brister upp-
täckts vid några tillfällen. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
abonnemangskostnaden på cirka  
10 000 kr/år en stor utmaning. Att 
motivera och förklara värdet av sys-
tembytet för kommunerna är svårt 
liksom att försöka påverka de myck-
et höga kostnaderna i någon form.

Mervärden
Kombinationen av en god täck-
ning och ett gemensamt kommuni-
kationssystem gynnar samverkan. 
Framförallt ger det en ökad förmåga 
för medlyssning av/från händelser på 
större avstånd, vilket till exempel gör 
att resurser utspridda över ett större 
geografiskt område - får insyn i hän-
delsen långt tidigare än innan. 

Fakta Rakel
•	 Rakel: är en akronym/förkortning 

som står för Radiokommunikation 
för effektiv ledning.

•	 Namnet togs av den utredning 
som den 10 juni 2002 fick i 
uppdrag av regeringen att utreda 
förutsättningarna för att bygga ett 
nytt gemensamt nationellt radio-
kommunikationssystem.

•	 Täckning: Rakelsystemet täcker 
99,84 procent av Sveriges befolk-
ning och 95 procent av landets 
yta, undantaget fjällvärlden.

•	 OKP: Operativ kommunikations-
planering. En dokumentation över 
hur nätet och radioterminalerna 
ska programmeras utifrån orga-
nisationens specifika behov och 
arbetssätt.

•	 Talgrupper: är systemets motsva-
righet till de analoga systemens 
kanaler. Alla medlemmar i talgrup-
pen hör trafiken som sänds av en 
deltagare i taget. En användare 
kan vara medlem i flera talgrupper. 
Talgrupper kan användas såväl 
inom en organisation som mellan 
organisationer.

Fortsättning på nästa sida.
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Rakel har dessutom vid vissa tillfällen va-
rit det enda kommunikationssystem som 
kunnat användas för en fungerande sam-
verkan.

Användningssätt
Enligt ett länsgemensamt beslut kommer 
alla länets ledningsfunktioner att anslutas 
till Rakel.  För räddningstjänsten innebär 
det i stort att  brandingenjörer, insatsle-
dare, styrkeledare och de flesta släckbilar 
ansluts. Rakel kommer enligt beslutet att 
användas som primärt kommunikations-
system för ledning och samverkan från 
och med 1 april 2012. Det står sedan 
varje kommun fritt att välja egna interna 
tekniska lösningar, hur utfasningen ska 
gå till och hur långt utöver det länsge-
mensamma beslutet man vill gå. 

Det finns ett intresse kring vilka för-
utsättningar Rakel har för rökdykning 
och utalarmering av beredskapsfunktio-
ner (vilka är aktiva över en stor geogra-
fisk yta). Traditionell telefoni kommer att 
behållas eftersom förutsättningarna för 
kopplingen mellan Rakel och de publika 
telefoninäten ännu inte anses tillräckligt 
utredda .

DAVID HÖGBERG

BRANDINGENJÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN

PROJEKTLEDARE FÖR RAKEL INOM RÄDDSAM F.

Samverkan

Fakta Räddsam F och  
F- Samverkan
•	 RäddSam F är ett samarbetsav-

tal mellan Räddningstjänsterna i 
Jönköpings län samt Ydre kommun 
i Östergötlands län och SOS Alarm 
AB med syftet är att använda sam-
hällets resurser bättre och effektivare 
i strävan att skapa trygghet och 
säkerhet i länet.

•	 F-samverkan skapades av myn-
digheter och organisationer i 
Jönköpings län och Ydre kommun 
i Östergötlands län sedan man iden-
tifierat behov av att förbättra förut-
sättningarna att utföra uppdraget mot 
medborgarna vid kris och olyckor. I 
forumet hanteras samverkansfrågor 
för områden som främst regleras 
i Lag (2006:544) om Kommuners 
och Landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i freds-
tid och under höjd beredskap, Lag 
(2003:778) om Skydd Mot Olyckor, 
Polislag (1984:387) samt Hälso- och 
sjukvårdslag (1982:763).

Från och med den 2 januari 2012 
kommer Landstinget i Jönköpings 
län att ingå i forskningsprojektet 
”SAMS” (SAving More lives in 
Sweden).

"SAMS" är ett samarbetsprojekt 
mellan Larmcentralen, Ambulans, 
Räddningstjänst, Polis och Hjärt-
lungfonden. Syftet med studien är 
att undersöka om man kan skapa 
en potential till ökad överlevnad 
vid hjärtstopp utanför sjukhus ge-
nom att försöka förkorta tiden till 
att HLR påbörjas och framför allt 
tid till defibrillering.

I vårt landsting har vi erfarenhet 
av detta samarbete mellan ambu-
lans och räddningstjänst då 40 av 
länets 42 räddningsstyrkor redan i 
dag larmas ut vid misstänkt hjärt-
stopp .

IVPA  är den enligt Socialstyrelsen 
korrekta termen på alla avtal som 
sjukvården upprättar med rädd-
ningstjänsten avseende första hjäl-
pen i väntan på ambulans.
 
För att uppdragstypen i de olika 
avtalen ska bli tydligt så har SOS 
fått direktivet att utrop ska delas in 
i två kategorier: 
1. Hjärtstoppslarm 
2. Sjukvårdslarm (där räddnings-
styrkan i Rydaholm, Visingsö, 
Gränna och Bottnaryd kallas ut på 
samtliga prio1-uppdrag)

Landstinget i Jönköpings läns 
ambulansverksamhet kommer att 
samordna tidigare utlarmnings-
kriterier med "SAMS"-studiens.  
Det innebär följande:

1. Hjärtstoppslarm 
 Inklusions och utlarmningskriterier

• Misstänkt hjärtstopp hos vuxna 
och barn ≥8 år.

Exklusionskriterier

• Uppenbart döda patienter
• Barn under 8 år

2. Sjukvårdslarm 
(utlarmningskriterier som tidigare )
Följande dokumentationen ansva-
rar räddningstjänsten för vid res-
pektive uppdrag: 
1. Dokumentation vid IVPA-larm 
(Hjärtstopp) och SAMS 
2. Dokumentation vid IVPA-larm 
(Sjukvårdslarm) som ibland även 
inkl dokumentation enligt punkt 1.

Har du frågor kring detta, kontakta 
Fredrik Björnberg.

SAMS -en studie med syfte att undersöka 
överlevnaden vid hjärtstopp
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Artikel från Eksjö kommuns personalinformation

Erfarenhet från räddningsinsats

PERSONALINFORMATION 

 

�

Mellan kl 11.30 tisdagen den 6 september till kl 23.00 
torsdagen den 8 september förbrukades minst 1000 liter 
drivmedel, 200 portioner mat, ett oräkneligt antal liter 
vatten ur brandposter och sjö och en massa mantimmar 
från 22 olika brandstationer runt om i länet. Det är facit 
efter den stora branden i det så kallade Slottet. Men 
framförallt så förstördes sju hem och många människor 
stod helt plötsligt utan bostad och tillhörigheter.
- Det är alltid tråkigt när man, trots tappra försök, inser 
att man inte kan rädda en fastighet. Tankarna går till 
dem som mist sina hem, sammanfattar räddningschef  
Micael Carlsson så här några veckor efter händelsen, 
som kom att bli hans hitintills största fastighetsbrand 
i Eksjö.

Snabbt på plats
När Micael och insatsledaren Jörgen Franzén kom till 
brandplatsen strax efter halv tolv slog lågorna redan ut 
genom köksfönstren i lägenheten där branden startade. 
Ett så kallat totallarm gick, vilket innebär att samtliga 
anställda inom räddningstjänsten ombeds att inställa 
sig. Inledningsvis innebar det nio man ur vaktgrup-
pen i Eksjö plus fem man från Hjältevad. Släckningen 
sköttes till en början utifrån, med slangar kopplade till 
intilliggande brandposter. Det vattnet skulle snart inte 
vara tillräckligt…
- Den första tanken som slår en när man kommer till 
en fastighetsbrand är självklart om alla är ute eller om 
någon är kvar i huset. Vi tog oss in i lägenheten och slog 
snabbt ut köksbranden medan andra genomsökte hela 
fastigheten på människor och djur, berättar Micael. 

Elden spred sig
Arbetet gick sedan vidare med att söka igenom huset 
om branden spridit sig. När brandmännen kontrollerade 
våning två och tre upptäcktes att det rök ur köksskåpen 
under diskbänken i båda lägenheterna. Det visade sig 
att det brann i väggen mellan kök och hall på andra 
våningen. Senare skulle det visa sig att branden spred 
sig via ett träschakt med avlopps- och vattenrör från 
bottenvåningen och upp i hela huset. Genom golvet 
i trapphuset spred sig elden till den norra delen av 
byggnaden. Storbranden var ett faktum. 
- Då drogs det stora räddningsarbetet igång. Ytterligare 
tre räddningsenheter från Nässjö, Vetlanda och Aneby 
kallades in. Vi begärde även in en så kallad depåbil från 
Jönköping med extra luft och andningsskydd. Inom kort 
kom även styrkor från Bodafors, Tranås och Jönköping. 
Vid 14-tiden insåg vi att huset inte skulle kunna gå att 
rädda. Branden spred sig fort och vi var tvungna att 
backa ut personalen och sköta släckningen utifrån. Mer 
släckningsvatten fick hämtas från Hunsnäsen.

Gott samarbete i länet
Micael berättar att det i Jönköpings län finns något 
som heter Räddsam F. Alla tretton kommuner, plus 

Ydre och SOS Alarm hjälps vi åt i 
såväl den operativa räddningsinsat-
sen som i det förebyggande arbetet. 
Tack vare samarbetet finns cirka 200 
brandmän, styrkeledare, insatsledare 
och brandingenjörer i jour och be-
redskap året runt, dygnet runt. Något 
som absolut behövdes i det här läget 
och det fungerade riktigt bra. Micael 
agerade brandingenjör under insatsen, 
han tog de övergripande taktiska be-
sluten, ”hur-frågorna”. Insatsledaren 
Jörgen agerade platschef, han ledde 
detaljfrågorna, vem som gjorde vad. 
Ett ledningsfordon ställdes vid platsen 
där ett befäl från Vaggeryd planerade 

Branden på "Slottet" krävde sin insats 
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Erfarenhet från räddningsinsats

PERSONALINFORMATION
�

avlösningar av personalstyrkorna. Räddningschef  i 
beredskap fanns i staben i Jönköping, hans uppgift 
var att se till att övriga länet inte tömdes helt på rädd-
ningsstyrkor om något annat skulle hända parallellt. 
Carina Johansson, Hanna Mehaj och Björn Malmberg 
på Eksjö räddningstjänst tog hand om praktiska frågor 
som bränsle och mat. 

POSOM kallades in
Även kommunens POSOM-grupp blev inkallad för att 
stötta de familjer som blivit hemlösa. POSOM betyder 
psykiskt och socialt omhändertagande och är en del av 
kommunens ledning vid extraordinära händelser och 
kriser. I Eksjö samarbetar kommunen med landstinget, 
Svenska kyrkan och Ing 2. Vid branden på Slottet 
tjänstgjorde Stefan Hallberg och Katrina Larsson för 
kommunens del och Anders Aronsson från Svenska 
kyrkan. 
- Katrina och jag blev inkallade av räddningstjänsten vid 
halvtretiden. Vid ett snabbt möte på räddningstjänsten 
kände vi att vi behövde Anders hjälp, då vi trodde att 
samtalsbehov skulle finnas. Vid en kris får man släppa 
allt man har för händer. Men mycket tack vare att vi 
är den lilla kommunen så var vi snabbt igång, redan 
på tio minuter, berättar Stefan som är kommunens 
POSOM-samordnare. Till vardags är han enhetschef  
för sjuksköterskorna och rehabpersonalen.

Stöd och hjälp
De tre fördelade sina arbetsuppgifter så att Stefan skötte 
samband med polis och räddningstjänst, Katrina ringde 
runt till de boende och Anders tog de samtal på plats 
som behövdes. Katrina fixade också en träff  i kom-
munhuset på kvällen där alla drabbade fick träffas. Dit 
kom även RVR-ledare (RestVärdeRäddnings-ledare) 
som är försäkringsbolagets samordnare och berättade 
vad som skulle hända därnäst. 
– Vår uppgift var att fånga upp alla drabbade så att 
ingen lämnas åt slumpen, socialt eller psykiskt.

Det här var första gången POSOM-gruppen har tagits 
i bruk sedan Stefan började arbeta på kommunen och 
han vittnar om att allt löste sig på ett enkelt sätt.
– Det är ju en omtumlande händelse för de drabbade. 
Men alla kontakter löste sig. Framförallt tyckte jag det 
var häftigt med all uppslutning från samhället i stort. 
Flera ringde och erbjöd boende både på lång och kort 
sikt. Vid en kris hjälps alla åt.

Efterbevakning
Räddningsinsatsen avslutades på onsdagen kl 16. Efter 
en brand har fastighetsägaren ansvar för efterbevak-
ningen. I det här fallet fick räddningstjänsten i uppdrag 
att sköta detta fram till sent på torsdagskvällen när 
platsen bedömdes helt säker.

Utvärdering
Vardagen är tillbaka till det normala på räddnings-
tjänsten, men självklart har händelsen slitit både på 
material och personal. Snart ska en utvärdering om 
länssamarbetet ske. Hitintills finns flera rapporter från 
olika instanser som arbetade under släckningsarbetet. 
SOS Alarms stationsrapport är på nio sidor, loggrap-
porten från ledningsfordonet på elva. Kvar finns minnet 
i staden om en gammal vacker byggnad som plötsligt 
inte längre finns…

Text: Ulrika Adolfsson
Foto: Annelie Sjöberg

 

Micael in action Sorgliga rester. Foto: Ulrika Adolfsson
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Sedan cirka ett år så använder sig 
Jönköpings län av en rutin som 
bygger på de avtal som försäk-
ringsbolagen har tecknat med olika 
bärgningsföretag. Trafikförsäkrings-
föreningen som är försäkringsbo-
lagens samarbetsorganisation har 
handlat upp SOS International att 
sköta utlarmning och administration 
kring trafikolycksbärgningar.  
Ett gemensamt uppföljningsmöte 
har hållits mellan inblandade parter 
och viss justering av rutinen ge-
nomförs nu.

Syftet med larmrutinen är att: 
•  erbjuda polisen och räddnings-

tjänsten en snabb och enkel larm-
rutin för bärgning 

• försäkringsbolaget ska kunna dra 
nytta av de tjänster och priser 
som man har träffat avtal om när 
det gäller larm, bärgning och verk-
städer 

• försäkringstagaren ska få all ser-
vice som han/hon har rätt till enligt 
sin försäkring. 

Därmed skapas en totalekonomiskt 
bra lösning för både polis, rädd-
ningstjänsten, försäkringsbolag och 
försäkringstagare, d.v.s de parter 
som använder och/eller betalar för 
larm- och bärgningstjänsterna. 

Flödesbild
Nedan beskrivs hur flödet kring ett 
bärgningsärende ser ut.
• Räddningstjänstenhet, polispa-

trull alternativt SOS Alarm rappor-
terar in registreringsnummer till 
LKC via Rakel.

• LKC ringer 020-XX XX XX  
(SOS International). 

• SOS-I tar uppgifter, kontrollerar 
försäkringsbolag via vägtrafikre-
gistret och underrättar omedel-
bart aktuellt bolags larmcentral. 
SOS-I i 80% av fallen.

• Bolagets larmcentral beställer bärg-
ning hos närmaste bärgare som har 
avtal med försäkringsbolaget. 

• Bärgaren... 
– transporterar till upphandlad  

verkstad/bilskrot 

– tar i förekommande fall hand  
om förare och passagerare 

– beställer hyrbil vid behov 

– inspekterar i förekommande  
fall skadan 

– återkopplar till bolagets larm- 
central

• Polisen kan få återkoppling via 
SOS-I (även elektroniskt). Försäk-
ringsbolagets larmcentral åter-
kopplar till bolaget och fordons-
ägaren vid återfunnen/säkrad 
helstöld. 

• Bolaget lämnar avtalad ersättning 
till alla inblandade parter 

Viktigt att veta
• Man går alltid på fordonets trafik-

försäkring vid bärgning och lar-
mar ut avtalat bärgningsföretag.

• Man använder alltid den bärgare 
med avtal som har kortast av-
stånd från bärgningsstationen till 
olycksplatsen.

• Vid lastbilar med gods viktigt att 
kontakta RVR-ledare med tanke 
på försäkringsbild.

• Oförsäkrade bilar och utländska 
fordon bärgas enligt en upphand-
ling som SOS International gjort. 

• Det är bara SOS International 
som vid varje given tidpunkt kan 
veta vilken som är den avtalade 
bärgaren för ett specifikt jobb

Åtgärder som genomförs för att  
effektivisera larmrutinen
• Första enhet (räddningstjänst, po-

lis, ambulans) på plats skall med-
dela registreringsnummer direkt 
till LKC via Rakel individanrop. 

• Viktigt att meddela registrerings-
nummer på alla fordon som be-
höver bärgas då avtalen kan skilja 
och därmed bärgare.

• Vid svårare olycka med omkomna 
eller svårt skadade kontrollera 
med LKC om polisen ska ta for-
donen i beslag.

• Polisens LKC ska öppet på RAPS 
ropa ut att beställning av bärgare 
är skickad vidare till SOS-I samt 
om möjligt vilket Händelserap-
port-nummer som gäller.

• Räddningstjänsten bör alltid ställa 
kontrollfråga om HR-nummer till 
bärgare på plats, de skall kunna 
uppge detta annars har de inte 
fått uppdraget rätt väg.

• Avvikelserapportering (vänteti-
der, oklarheter hos LKC/polispa-
trull, strul mellan bärgare etc) från 
räddningstjänsten kanaliseras 
till Fredrik Björnberg som tar det 
med berörda parter.

• Om bärgningsföretagen har frågor 
avseende rutinen och sina avtal 
skall de kontakta TFF, SOS-I alter-
nativt respektive försäkringsbo-
lag. 

• Infoträff med alla bärgningsföre-
tag i länet kommer att hållas.

Har ni frågor och synpunkter kring 
rutinerna för bärgning så kontakt 
Fredrik Björnberg.

FREDRIK BJÖRNBERG

BRANDINGENJÖR VAGGERYDS KOMMUN

SAMORDNARE OPERATIVA FRÅGOR RÄDDSAM F

Ändrad gemensam rutin

Ändrad larmrutin kring bärgning
vid trafikolyckor

Skissen föreställer hur larmning av bärgningsbil går 
till enligt rutinen. 
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Filtermasker är i första hand tänkta 
att användas utomhus med god till-
gång till syre i luften. De kan också 
användas inomhus vid eftersläckning 
i lokaler som är väl ventilerade. Filtret 
som vi använder i Jönköping är av ty-
pen  SCOTT Pro 2000 CF32 ABEK2 
P3 och är av en kombinationstyp som 
utöver partiklar även klarar en mängd 
olika gaser under en viss tid bland 
annat koltetraklorid, klor, svavelväte, 
cyanväte, svavelsyra, ammoniak och 
nitrösa gaser. Ett flertal av dessa ga-
ser kan finnas med i brandgaser och 
ett användande av filtermask gör att 
vi får ett bra skydd så länge tillgång-
en till syre är god.

Den gas som filtret INTE klarar av 
är kolmonoxid (CO) vilket finns i alla 
brandgaser och som vi inte känner 
lukt av eller kan se. Kolmonoxid fäs-
ter sig cirka 250 gånger lättare vid de 
röda blodkropparna än vad syret gör, 
vilket innebär att de röda blodkrop-
parna blir blockerade från att trans-
portera syre. Även vid god tillgång till 
syre så tar vi skada av att utsättas för 
kolmonoxid.

De hygieniska gränsvärdena för kol-
monoxid är:
• Nivågränsvärde (NGV) gränsvär-

de för exponering under 8 tim-
mar: 35 ppm

• Korttidsvärde (KTV) gränsvärde 
för exponering under 15 minuter: 
100 ppm

• Omedelbart livsfarlig koncentra-
tion (IDLH) 1200 ppm

Användandet av filtermask ska all-
tid föregås av en riskbedömning om 
det ger tillräckligt skydd eller om 
tryckluftsapparat ska användas. Om  
användningen ska ske inomhus och 
riskbedömningen visar på risk för 
kolmonoxid bör insatsen föregås av 
en mätning av kolmonoxidhalten i 
lokalen. Vissa explosimetrar i länet 
är utrustade med CO-sensor. De har 
ofta två larmnivåer, första larmet går 
vid 35 ppm och andra larmet vid 100 
ppm. Om kolmonoxidhalten under-
stiger 35 ppm kan man använda sig 
av filtermask men man bör ha då ett 
mätinstrument i lokalen eller hänga 

en explosimeter på sig så att man 
får en varning om kolmonoxidhalten 
skulle stiga. 

Vid all förbränning bildas kolmon-
oxid, så även i förbränningsmoto-
rer. Motorsågar, elverk, ppv-fläktar 
och liknande kan därför skapa en 
hel del problem. Sörj för god ven-
tilation om ni tvingas att använda 
sådana inomhus. Försök har visat 
vikten av att använda avgasslangar 
till våra ppv-fläktar. Om avgasslang 
används halverar man kolmonoxid-
halten. Placera utblåset så långt från 
fläktens lufttillströmning som möjligt, 
helst då vinkelrätt från fläkten. Om  
choken glömts i halvt på-läge eller 
om motorn går orent, det vill säga att 
en ofullständig förbränning sker, kan 
man komma upp i värden som när-
mar sig KTV (100ppm).

JERKER STUREDAHL 

BRANDFÖRMAN  

JÖNKÖPINGS KOMMUN

KEMGRUPPEN RÄDDSAM F

GÖRAN MELIN

BARNDINGENJÖR  

JÖNKÖPINGS KOMMUN  

RÄDDSAM F SAMORDNARE

Ny gemensam rutin

Filtermaskerna är i första hand tänkta att användas utomhus. Använder man dem inomhus måste man hålla koll på kolmonoxidhalten.

Man kan använda en explosimeter 

med kolmonoxidsensor för att mäta 

CO-halten i utrymmen som är svåra att 

ventilera väl.

Filtermasker klarar inte  
kolmonoxid

Filtermasker som är tänkta att användas utomhus eller inomhus 
vid eftersläckning i väl ventilerade lokaler med god tillgång till 
syre i luften klarar de flesta gaserna som finns i brandgaser, men 
de klarar inte av den luktfria och osynliga kolmonoxiden (CO).
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Arbetsgrupp Rekrytering är en nybildad 
arbetsgrupp inom RäddSam F som har 
som syfte att underlätta rekrytering av 
både hel- och deltidspersonal. 

Målsättningen för arbetsgruppen är att 
underlätta rekrytering till främst deltids-
styrkor samt att uppnå ökad mångfald 
och jämställdhet inom räddningstjän-
stområdet. Gruppen ska försöka hitta 
former för hur man uppmuntrar personer 
med utländsk bakgrund och underrepre-
senterat kön att söka jobb inom rädd-
ningstjänsten både inom heltids- och 
deltidsorganisationerna. En annan viktig 
uppgift blir att öka förutsättningarna för 
deltidsbrandmän att kombinera brand-
mannajobbet med arbetsuppgifter hos 
huvudarbetsgivaren.

Arbetsgruppens medlemmar
Per Krantz    
Räddningstjänsten Värnamo kommun
Stefan Lund   
Räddningstjänsten
Jönköpings kommun
Bertil Fång   
Samhällsskydd & Beredskap 
Tranås kommun (sammankallande)

Arbetsgruppen vill gärna ha synpunk-
ter och tips inom arbetsgruppens  
ansvarsområden så kom gärna in med 
det till undertecknad.

BERTIL FÅNG

RÄDDNINGSCHEF TRANÅS KOMMUN

BERTIL.FANG@TRANAS.SE/0140-682 51

Arbetsgrupp för att underlätta rekrytering

Aktiviteter 2011-2013

•	 Ta fram förslag till gemensamt 
rekryteringssätt (annons, 
checklista) inom RäddSam F 
som uppmuntrar personer med 
utländsk bakgrund och under-
representerat kön.

•	 Tillsammans med huvudarbets-
givare underlätta för deltids-
brandmän att kombinera brand-
manna- och sitt huvudarbete.

•	 Genomföra utbildnings- och 
utvecklingsseminarier.

•	 Delta i MSB nätverk för mång-
fald och jämställd arbetsplats.

De Räddningsplankor som utkommit under 2011 finns samlade  
på RäddSam F:s hemsida, www.raddsamf.se. Du hittar dem i menyn 
till vänster under rubriken "Räddningsplankan". 


