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En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F

RäddSam F är ett samarbetsorgan
för 13 kommuner i Jönköpings län
och Ydre kommun i Östergötlands
län samt SOS Alarm.

Bilden är tagen från villabranden utanför ödestugu.

Brand i byggnad
Flera bränder under vintern i länet

Ledare

Ledare

Många är de som vittnat om vår fantastiska
RäddSam F-organisation genom åren. J
Jag kan inget annat än att bekräfta detta, det är
en fantastisk samverkansorganisation. Ännu tydligare blir det då man som jag återvänder till länet
efter att ha provat vingarna någon annanstans.

brandman måste titta på vad avtalet innebär för
henne eller honom, och bilda sig en egen uppfattning om utfallet av avtalet. Först därefter bör
man fatta sitt beslut om man tycker att det är ett
bra eller dåligt avtal.

Under de tre senaste åren har jag jobbat på
räddningstjänsten i Strömstad som är en av 49
kommuner i Västra Götaland. Naturligtvis är det
en stor skillnad både storleksmässigt och geografiskt mellan Västra Götaland och Jönköpings
län och säkert finns helt andra utmaningar att
finna samverkansformer där. Man kan inte säga
annat än att det finns viss samverkan mellan
vissa räddningstjänster, men då på ett mer lokalt
plan och absolut inte i närheten av vår RäddSam
F-samverkan.
Vi som jobbar inom RäddSam F har därför all
anledning att stolt sträcka på oss och säga, ”Jag är
en del av RäddSam F”. RäddSam F är, och kommer
att förbli, en samverkansorganisation som många
ser upp till och vill efterlikna, nu och i framtiden.
Även om man ingår i RäddSam F där vi gemensamt och tillsammans löser många uppgifter,
så löser det inte alla lokala utmaningar som vi har
i de enskilda kommunerna.
Många kommuner har idag till exempel stora
svårigheter att rekrytera nya deltidsbrandmän, orsakerna är flera och många gånger beroende på
lokala förhållanden. Stora arbetsgivare som lägger ner verksamheter på små orter är ett exempel
på det som kan bli ett dråpslag för både samhället och dess räddningstjänst. En arbetsmarknad
där många pendlar till sina jobb försvårar möjligheterna att rekrytera deltidsbrandmän.
Det är väl ofrånkomligt att skriva en ledare idag,
utan att nämna det nya RIB avtalet. Det är med en
viss oro jag ser på de stridsåtgärder som drar över
landet, som en protest mot det nya RIB avtalet,
samtidigt som vi vet vilka svårigheter det är att
behålla redan anställda och även att rekrytera nya
deltidsbrandmän.
Det vi har sett och förstått är att avtalet slår olika
på enskilda brandmän, beroende på hur tidigare
lokala avtal har sett ut och vilken huvudsysselsättning brandmannen har. Det som är olyckligt
är att någons sanning blir till en sanning för
alla, vilket inte är fallet. Jag tror att varje enskild

BO CHRISTENSSON
RÄDDNINGSCHEF
ANEBY KOMMUN
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Aktuellt

Översta raden från vänster: Sara Åsebrant-Bankeryd, Eva Strand-Bottnaryd/Ryd, Agneta Fritzon-Mullsjö, Andrea Höbenreich SjöstedtJönköping, Anna Storck-Vaggeryd, Frida Lundahl-Vaggeryd.
Nedre raden från vänster: Elin Isfall-Jönköping, Maria Dugdale Sjöberg-Norrahammar, Amanda Bäckström-Jönköping, Hanna
Karlsson-Unnefors, Rebecka Bäckman-Jönköping, Jenny Serup-Huskvarna
Liggande: Erica Storckenfeldt-Jönköping.

Nätverksträff i RäddSam F Norra
Kvinnor inom operativ räddningstjänst
En till två gånger om årets träffas kvinnor inom
operativ räddningstjänst inom RäddSam F Norra.
Den 27 mars hölls årets första träff i Jönköping och
temat var träning. Kvällen startades med ett träningspass på Crossfit Södra Wättern, där Amanda
hade ett roligt och svettigt träningspass. Sedan
samlades alla på räddningstjänsten i Jönköping,
där man delade erfarenheter gällande träning.
Man diskuterade fördelar med högintensiv träning
och lågintensiv träning, och hur dessa två träningsformer kan kompletterar varandra på ett bra
sätt.

ANDREA HÖBENREICH SJÖSTEDT
SAMORDNARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
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Insatser

Rådigt ingripande avgjorde
Den 18 januari kl. 11.03 larmas räddningstjänst och ambulans till Hestra på nivå
10-larm, drunkning, Agnsjön. I larmtexten anges att en person gått genom isen.
Räddningsenheter med ytbärgare från
Hestra och Gnosjö samt yttre befäl 7080
och brandingenjör 7180 larmas tillsammans med två ambulanser från Gislaved.
Först på plats är FIP 7660 med styrkeledare från Hestra. Styrkeledaren Mikael
rapporterar bakåt att det är en person
i en isvak en bra bit ut från land men
ovan vattenytan och att en privatperson
försöker rädda personen i vattnet. Han
meddelar också att isen är för svag för
honom att gå ut på.
Den som har ringt 112 är Anna, en lärare från
den närbelägna Isabergsskolan, som har blivit
varse olyckan genom barn som sett personen
gå genom isen. Viktoria, en lärarkollega till Anna,
har också blivit varse olyckan och sprungit ut
mot personen samt tagit med sig en livboj. Den
livbojen har Victoria sedan kastat till personen i
isvaken. Samtidigt har hon själv gett sig ut på isen
och med hjälp av en bräda stött i isen för att kontrollera dess tjocklek, men också för att fördela
sin egen vikt på isen med. Det är detta som möter
Mikael när han är först på plats ca fyra minuter
efter larmet.

mesta av media samt samtal med Hestrastyrkan och 7180 går till skolan för att prata med
de inblandade lärarna och rektorn. Efter ett tag
ansluter även Mikael och tillsammans med 7180
går de till samtliga skolklasser för att informera
om vad som hänt och svara på frågor vilket blir
mycket uppskattat.

Framgångsfaktorer
•

Hestrastyrkan hade övat standardrutin för
drunkning, brand och trafikolycka tidigare
samma vecka eftersom det fanns en ny
brandman i styrkan.

•

Eftersom barn på skolan såg när personen
gick igenom vattnet kunde läraren Anna
tidigt ringa 112 vilket möjliggjorde en tidig
räddningsinsats och kortade ned tiden för
personen i vattnet.

•

Det fanns livboj på platsen som var i oskadat
skick och redo att användas.

•

Läraren Viktoria var tidigt på plats med
livbojen så personen kunde hålla sig ovan
vattenytan.

•

FIP gav snabb rapport bakåt och kunde
förbereda ankommande resurser med order
och infartsväg.

•

Information till skolan efter insatsen var uppskattat eftersom personal och barn kunde
få svar på sina frågor.

•

Tack vare att hela larmkedjan samt de
inledande åtgärderna blev effektiva kunde
personens liv räddas och personen mår idag
bra. Vikten av att öva på grundläggande
utryckningskunskap visades också eftersom
Hestrastyrkan hade övat just detta vattenscenario i närtid.

Räddningsinsatsen

Mikael fortsätter fortlöpande att rapportera utvecklingen medan han förbereder Hestrastyrkan
på ytlivräddning samt hur de ska köra in. Olyckan
har inträffat på en sida av sjön som nås genom ett
bostadsområde vilket inte är helt självklart utan
kännedom om platsen. Genom sin rapportering
och statuspositionering kan SOS guida ambulanserna rätt. När Hestras ytbärgare kommer fram
med båt och bräda påbörjas ytlivräddningen
omedelbart enligt standardrutin och personen
förs säkert till land. Väl i säkerhet påbörjas
omedelbar första hjälpen eftersom personen är
kraftigt nedkyld och inte kontaktbar men har puls
och andning. Någon minut efter att personen är i
land anländer de två ambulanserna och personen
lastas direkt för färd till Värnamo sjukhus. När
7080 samt 7180 anländer efter ca 12 minuters
körtid har båda ambulanserna redan lämnat och
Hestrastyrkan börjat packa ihop, vilket säger en
del om hur fort händelseförloppet har gått.
Efterarbetet delas upp så att 7080 hanterar det
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Rådigt ingripande
För att uppmärksamma det rådiga ingripandet
besökte Mikael Sandh (SOS Alarm) samt Johan Rönmark (räddningstjänsten och 7180 vid
insatsen) skolan den 7 februari med utdelning
av blommor, presentkort och plaketter för rådigt
ingripande till Anna och Viktoria samt glass till
alla barn!
JOHAN RÖNMARK
GISLAVED-GNOSJÖ

Aktuellt

Från Värnamo Nyheter
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Brandutredning

Vindsbrand i flerbostadhus i Nässjö
Den 16:e december 17:17 går det ett nivå
10 larm, brand i byggnad, flerfamiljshus,
brinner på vinden, i Nässjö. Initialt larmas styrkor från Nässjö och Bodafors till
händelsen. Cirka fyra minuter efter larm
är insatsledare samt räddningsenhet
243-2010 på plats. Vid framkomsten möts
de upp av ca 30 personer som spontanutrymt från de tre trapphus som finns i
byggnaden. Byggnaden har fyra våningsplan och rökutveckling längs takfoten
kan ses. Vid framkomsten begärs höjning
till larmnivå 20 och ytterligare åtta minuter senare begärs höjning till larmnivå
30. Rök håller på att trycka in i samtliga
trapphus. Det upptäcks att de två vindslägenheterna på våning fyra håller på att
rökfyllas samt att även rökutveckling till
lägenheter på våning tre sker. En person
kan inte ta sig ut själv från en lägenhet
och assisteras av räddningspersonal.
Efter orientering samt info via inringare
konstateras att brand endast föreligger
på vinden.
Omedelbara åtgärder

Det säkerställs att rökdrabbade lägenheter är
evakuerade med hjälp av räddnings- och ambulanspersonal samt att ingen brand föreligger
i lägenheter som håller på att rökfyllas. I samband med ankomst och kontroll av trapphus får
Nässjös rökdykarledare tag i nycklar till vindsdörr
av en boende. Rökdykarledaren tar sig upp till
vindsdörr via trapphus D och gör en första släckinsats med medhavd pulversläckare och stänger
sedan dörren mot vinden. Målet med insatsen blir
inledningsvis att släcka branden samt säkerställa
att samtliga lägenheter är utrymda. Efterhand
som enheter ankommer till skadeplats tilldelas
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de olika sektorer som baseras på trapphusen C,
D och E. Polis ansvarar för utrymning av angränsande byggnader då rökspridning även sker till
grannfastigheter. Brytpunkt för ankommande
enheter utses till närliggande parkering vid en
bensinstation. Ledningsplats sätts framför byggnaden.

Fortsatta släckinsatser

Kylning av brandgaser sker på vinden och med
hjälp av värmekamera kan branden lokaliseras till
materiel i två vindsförråd och släckning påbörjas.
Branden bedöms vara under kontroll cirka en
timme efter första enhets framkomst. Eftersläckning med dimspik av glödbränder genomförs
samt utlämpning av brännskadat materiel. Vidare
utförs akut restvärdesräddning i rök- och vattenskadade lägenheter samt trapphus och vind.

Omfallsplanering och uthållighet

En höjdenhet placeras framför byggnaden för
eventuell genombrytning av brand genom
tak. Höjdenheten används senare i insatsen för
kontroll av spridning i takkonstruktion. Skärsläckarenhet förbereds till trapphus C vid vindsdörren
för att vid ett omfall kunna verka skyddat från
trapphuset. Ytterligare enheter tillförs insatsen
löpande för säkerställande av uthålligheten
samt även depå-enhet. En räddningsenhet står
på brandplats i beredskap för nya larm. Under
kvällen och natten sker ytterligare två händelser i
Nässjö som hanteras med täckande styrkor.

Omhändertagande av evakuerade

De evakuerade hänvisas till en närliggande gymlokal dit olika aktörer samlas bland annat krisgrupp Nässjö kommun (POSOM), rvr-ledare, representant fastighetsägare, insatsledare 243-4080,
representant Polis och representant Ambulans.
Artikeln fortsätter på nästa sida

Brandutredning

planet under vindsvåningen). Följande alternativ
har framkommit där rökspridningen kan ha skett:
•

Via kattvind till vindslägenhet.

•

Via utrymme ovan vindslägenhet och genomföringar i lägenhetstaket.

•

Via dörrar till trapphus.

•

Via ventilationskanaler.

•

Skadeutfall

Erfarenheter

Inledningsvis larmas endast nivå 10 ut. En
vindsbrand med utrymning av boende och
brandsläckning är mycket personalkrävande
vilket kräver höjning av larmnivå tidigt in i
insatser.

Vinden blir totalskadad av branden, dock utan att
ha brutit igenom taket eller spridit sig till angränsande lägenheter. Fem lägenheter drabbas av rökoch/eller vattenskador i varierande grad. Övriga 12
lägenheter bedöms vara beboliga och de boende
kan återgå till sina hem samma kväll. Fastighetsbolaget ordnar boende till de drabbade från lägenheter som ej bedöms beboliga. Det är fortfarande
oklart vad som startade branden.

•

Avvägning av det byggnadstekniska brandskyddet måste värderas i förhållande till insats.

•

Vid rökdykarinsats använde inledningsvis
flera sektorer samma rökdykarkanal vilket
inte upplevdes som strukturerat. En tydligare
sambandsplan av rökdykarkanaler bör tagas
fram i förväg eller tydliggöras vid ankomst till
skadeplats.

Byggnadstekniskt brandskydd och rökspridning

•

Korta ledningsmöten hölls kontinuerligt under
insatsen vilket upplevdes som gynnsamt.

•

Att uppsamlingslokal för de evakuerade
kunde ordnas relativt snabbt via Polisen
upplevdes som positivt. Dels utifrån att kall
väderlek förelåg och dels att berörda representanter kunde samla de evakuerade och
delge information löpande.

•

Med hjälp av värmekamera kunde första
rökdykarpar lokalisera var på vinden det brann
och påbörja släckning.

•

Att första räddningsenhet på plats får tag i
nycklar till vindsdörr och kan genomföra en
första släckinsats med pulversläckare bedöms
som en effektiv omedelbar åtgärd.

Efter insats har undersökning genomförts för att
undersöka det byggnadstekniska brandskyddet
och anledningen till den omfattande rökspridningen.
Huset byggdes 1943. Ombyggnation skedde
år 1987 av våningsplanen samt vindsplanet, i
samband med detta utökades vindslägenheterna
med ett rum vardera. I den ursprungliga delen av
vindslägenheterna är det uppreglat trägolv med
sågspånsisolering ovanpå ett betongbjälklag. På
förrådsdelen av vinden: tilläggsisolering med 100
mm cellplast samt 22 mm golvspånskiva ovanpå
betongen. Trots att branden begränsades till den
oinredda vinden så skedde rökspridning till båda
lägenheterna på vindsplanet, till samtliga tre trapphus och till lägenheter på våning tre (våningsArtikeln börjar på föregående sida

DANIEL MOBERG
INSATSLEDARE
HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
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Långväga besök
Räddsam F fick besök av en professor och tre
läkare från ett psykiatrisjukhus i Singapore med
2000 vårdplatser för slutenvård. Besöket arrangerades av Culturum vid länssjukhuset ryhov.
Bakgrunden till besöket var RäddSam Fs arbete
med suicidprevention och krisstöd. Efter föredrag
om suicidprevention i länet så var nog besöket
i vagnhallen och test av tryckluftsapparater ett
annorlunda och uppskattat avbrott. Andrea
Höbenreich Sjöstedt och Göran Melin var de som
tog emot besöket.
GÖRAN MELIN
BITR RÄDDNINGSCHEF
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
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Lägenhetsbränder i Tranås

det går inte öppna den. När sen Tranås deltid
kommer med 3110 och 3030 sätts 2 rökdykare på att försöka få ut röken ur trapphuset,
genom att handgripligen slå upp luckan i
taket, vi försöker också lugna dom personer
som står på balkonger och i fönster. När väl
branden är släckt så hittas turligt nog inga
personer i lägenheten. Vi börjar tillsammans
med polisen att evakuera de boende (39
personer) till en uppsamlingsplats, en gymnastiksal i närheten. POSOM i Tranås kallas in
för att vara ett stöd på uppsamlingsplatsen
och den insatsen gick väldigt bra. Vid den
tekniska utredningen dagen efter som utförs
av Polisen tillsammans med Fredrik Larsson så konstaterar man att det är en anlagd
brand.

Brand i Tranås, del 2
Brand i Tranås, del 1
Larmet om brand i byggnad, flerfamiljshus inkom
vid 18-tiden och det var flera inringare. Jag
(Fredrik Larsson) åkte 2 43 3080 och var första
enhet på plats, 2 43 3010 var strax bakom. När jag
har lämnat framkomstrapporten som låter ungefär
”lägenhetsbrand våning 4, kraftig rökutveckling”
så möter jag en man som säger att det bor en
barnfamilj i den drabbade lägenheten, och att han
tror att de är kvar därinne. Det är ett 5 våningshus
och det ryker väldigt kraftigt från fönstret i
balkongen på våning 4. Möter upp styrkeledaren
och ger förberedande order om rökdykning med
inriktning livräddning, troligtvis personer kvar i
lägenheten.
Jag tar med rd 1 med en pulversläckare upp i
trapphuset, i trappen upp till våning 4 ser jag att
lägenhetsdörren har brunnit upp och det återstår
endast ca 10 cm runt dörren kvar. Det brinner i
lägenheten och ut i och vid våning 3 börjar röken
bli så påtaglig, rd 1 tar på sin mask och går upp
och tömmer pulversläckaren. Resten av styrkan
har börjat med slangdragning, men många i huset
har börjat spontanutrymma vilket gör att det blir
trångt i trapphuset när slangen ska upp. När jag
försöker dra rökluckan så har vajern kärvat och

Ytterligare ett larm om rök i trapphuset
i grannfastigheten till föregående brand
inkommer samma natt och vid framkomsten
så konstaterar vi att det är en rökdimma i trapphuset. Vi börjar leta oss fram och upptäcker att
det brinner i källarutrymmet. Rökdykning inleds
och även här börjar trapphuset att fyllas med rök,
jag drar rökluckan och hör att den aktiveras men
röken försvinner inte. Jag sätter även vid denna
insats deltid Tranås att öppna rökluckan manuellt,
fördelen är att nu vet man hur den ser ut. Branden
släcks relativt snabbt och vi påbörjar även här en
evakuering och sätter de boende i gymnastiksalen
i Stoeryd, här initierar vi inte POSOM eftersom
hjälpbehovet inte var så stort. När vi har kontrollerat alla lägenheter och saneringsbolaget har gett
klartecken så släpps alla evakuerade tillbaka till
sina lägenheter. Denna brand var inte så dramatisk
som den första men oron börjar bli stor på platsen.

Brand i Tranås, del 3
På denna insats, en vecka senare, fick man larm
om brand i samma källare och man kan nästan
kopiera brand nr 2, förutom att man inte evakuerade hela huset.
FREDRIK LARSSON
INSATSLEDARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN TRANÅS
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+

Villabrand utanför Ödestugu
Tisdagen den 20/12 samlades ett 80-tal
personer i lunchrummet för att tacka av
Stefan Granberg som valt att gå i pension. Vi hann precis ta maten och sätta
oss ned när IB, för dagen Kenneth Hermansson, fick en medlyssning från SOS.
”Låter som soteld” sa Kenneth när ett
antal av de församlade skyndsamt började röra sig mot utryckningskläderna.
Väl i 1080 på väg mot adressen kom
totalinformationen N10-Brand i byggnad
som kompletterades med att bilarna står
utanför och att två personer bor i huset
och ibland även en son. Att det enligt
grannarna, som ringde in, dessutom bedrevs en kennel i fastigheten med 13 hundar ökade tankeverksamheten avsevärt.
IB och 1180, som båda gått in till ledningsplatsen, larmade Malmbäck vilket gjorde att vi var
på N20-larm i omfattning. Efter det valde 1180
att bege sig till platsen. Vid framkomst tryckte
det rök ut från hela fastigheten vilket gjorde att
det inte var mycket mer än sockeln på huset som
syntes. Jag tog mina båda P6-or och sprang fram
till det spruckna sidofönstret vid huvudentrén
och tömde båda in i hallen innanför dörren där
det var full fyr. Branden var så kraftig att släckarnas effekt var begränsad. I detta läge kom både
ambulansen och 2608 fram och jag bad då 2608
att tömma sina släckare på samma ställe. Jag
påbörjade mitt OBBO-varv och kunde på baksidan se huset något bättre då röken inte skymde
på samma vis. Jag sprang runt huset vilket inte
var så enkelt eftersom baksidan var inhägnad av
ett galler som skapade en rastgård för hundarna
och detta galler var fantastiskt bra fastsatt. Trägen
vinner och jag tog mig till sist runt ett 80-tals 1
½-plans hus med vidbyggt garage och kom åter
till framsidan där 2608 tömt sina släckare. Jag
skulle precis via radion ge förberedande order då
jag fick se en person liggande på magen.

En avliden

I dörren till groventrén låg en man med överkroppen utanför dörren till synes medvetslös. Jag
ropade på 2608 och sprang fram och började
släpa undan mannen från huset. Gemensamt
släpade vi bort mannen till gräsmattan där
ambulanspersonalen mötte upp och tog hand
om honom. Jag rapporterade på radion och
gav de förberedande orderna. 1110 var första
räddningsenhet (RE) på plats och fick i uppgift
livräddning och brandsläckning genom rökdykning. Det kunde finnas fler människor och det
fanns med största sannolikhet ett flertal hundar
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kvar inne. 1310 var nästa RE på plats och de fick
uppgiften utvändig släckning på övervåningen
via ett fönster ovanför det flacka garagetaket.
1130 fick i uppgift att backa in på garageuppfarten och placera hävaren för brandsläckning på
taket. Jag beställde ytterligare en tankbil, 1540,
vilket gjorde att vi hade tillgång till tre stycken.
2608 fick i uppgift att organisera vattenförsörjningen med dessa fordon och vatten hämtades
från ett öppet vattentag i Ödestugu och med god
tillgång under hela insatsen. 2610:s rd-grupp underställdes 1110 för insats med flera rd-grupper
men ganska snart konstaterades att branden var
som kraftigast i trappan till övervåningen vilket
gjorde det omöjligt att ta sig upp och utifrån syntes att branden gick genom taket varför restriktion sattes, ingen personal på övervåningen. Från
bottenvåningen och garage kunde fyra levande
hundar plockas ut vilket gav ett nytt problem
som 2610 istället fick att hantera. Inga ytterligare
människor hittades och polisen kunde strax efteråt meddela att de lokaliserat kvinnan och sonen
på andra adresser.

Hundar

Från bottenvåningen plockades utöver de fyra
levande, ytterligare fyra avlidna hundar ut. Dagen
efter kunde polisen hitta ytterligare tre, så totalt
fanns elva hundar varav fyra kunde räddas. När
bottenvåningen genomsökts avbröts rökdykningen i huset på grund av rasrisken och vi övergick
till utvändig släckning. Vi lokaliserade två vattenbrunnar på tomten, en grävd och en borrad,
och gjorde bedömningen att använda CAFS från
1130 via hålet i taket för att minimera gnistregnet
men vara noggranna med att inget skum kom
utanför huset. Efter ungefär en halvtimma rasade
taket in. Under tiden kämpade 2610 med att
försöka samla in och ta hand om hundarna som
rökdykarna bar ut. Efter en stunds kraftmätning
fick de tag på tre av de mycket skärrade hundarna
men den fjärde sprang till skogs. En grannes garage kunde nyttjas för de tre och sedan följde en
timmas kamp för att få tag på hund nummer fyra.
Vid ett tillfälle fick de in den innanför staketet till
ett hus en kilometer bort men höjden på staketet
var inget hinder för hunden. Några dagar senare
kunde en granne fånga in hunden.
IB kontaktade djursjukhuset som kunde ta hand
om hundarna och i skåpet på 1308 lastades först
de tre levande hundarna och kördes in för att
sedan återvända och köra in även de avlidna
hundarna.
JERKER STUREDAHL

Bild, se framsida

BRANDMÄSTARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Personalnytt
+

Personalnytt
Johannes Corbee
Beredskapssamordnare i Gislaved-Gnosjö

Mitt namn är Johannes Corbee, en 26 årig skåning
från Lomma som börjat som krisberedskapssamordnare på Gislaved-Gnosjö räddningstjänst.
Jag är brandingenjör i grunden och avslutade
RUB:en på Revinge i slutet av förra året. Jag kommer ta över krisberedskapsarbetet i både Gislaved
och Gnosjö och i längden kommer jag även ingå i
den operativa organisationen.

Paula Claesson
Säkerhetssamordnare HRF

Paula har de senaste åren arbetat som civilanställd
inom polisen i Göteborg och Nässjö och var med i
den första kullen säkerhetssamordnare som diplomerades på Riskhanteringsakademien i Mölnlycke
2005. Paula har ett stort intresse för trygghet och
säkerhet och arbetar mycket med frågor som rör
Hot och våld; både i form av förebyggande åtgärder,
som kontaktperson mot kommunernas förvaltningar och som instruktör. Paula hanterar även andra
brottsförebyggande frågor samt är lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism i
Vetlanda. Hon har varit bosatt i Vetlanda med sin
familj i snart fyra år.

Caroline Carlheim
Höglandets räddningstjänstförbund

Caroline är nyutbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Hon tillträdde sin tjänst i januari i funktionen Myndighet och kommer främst att
arbeta med förebyggande arbete i form av tillsyner
och yttranden och med risk- och sårbarhetsanalys
för Nässjö och Vetlanda kommun. Hon kommer att
ingå i den operativa styrkan som insatsledare från
och med juni i år. Fritiden ägnar Caroline främst åt
träning i form av innebandy och styrketräning.

Jonathan Nilsson
Beredskapssamordnare HRF

Min tjänst cirkulerar främst kring civilt försvar men
även andra aktuella beredskapsfrågor, till exempel
dricksvattensäkerhet. Tidigare har jag arbetat med
krisberedskap på Länsstyrelsen i Jönköpings län
samt flygsäkerhet och systemsäkerhet på Combitech och Saab. Jag har pluggat kognitionsvetenskap
där min inriktning var beteende i komplexa system,
risk-/olycksanalys samt resilience engineering.
Sedan ett år tillbaka har jag återigen bosatt mig i
Vetlanda där jag växte upp, jag är 25 år gammal och
bor tillsammans med min sambo i den centralaste
delen av storstaden. På fritiden tar jag gärna en tur
med motorcykeln, sätter mig framför en film eller
spelar frisbeegolf.
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Efter fläkten trycks den damm
bemängda luften ut i cykloner för
stoftavskiljning.

Spånutsug som var monterad under en
vals på transportbandet i justerverket.
Huven är nedmonterad och står upp
och ned jämfört med hur den var monterad. På sidan syns brännmärken efter
glödbranden.
Foton: Peter Brorsson, räddningsstyrkan
Unnefors

Brandtillbud på
Unnefors sågverk
Under eftermiddagen den 3 november förra året
kände personal i justerverket att det luktade rök
men kunde inte lokalisera varifrån lukten kom.
Justerverket var i drift fram till 16-tiden då anläggningen stoppades för dagen. I samband med
detta stängdes transportbandet som transporterar ut avsågade bräder och spill från justerverket
av. Vid ändarna på bandet sitter en huv med
utsug för damm från transportbandet. Detta
utsug stängdes också av.
Strax efter upptäcker personalen att det slår
ut lågor runt transportbandet. Man påbörjar
omedelbart släckning med inomhusbrandpost
och via radio larmas en truckförare som i sin tur
ringer 112. Enligt uppgift är det svårt att ringa på
mobiltelefon inne i justerverket. Släckningen är
effektiv och branden släcks ner. Inga öppna lågor
syns.

Larm

Räddningstjänsten larmas ut utifrån larmplan för
brand i byggnad sågverk. Då branden enligt inringaren är släckt larmas inledningsvis enbart Unnefors och Ryd/Bottnaryd. Vid Unneforsstyrkans
framkomst konstateras att den lågande branden
är släckt men att det inte kan uteslutas spridning
i transportband och spånanläggning. IL höjer då
larmplan till N20 innebärande höjdfordon och
räddningsenhet även från Jönköping.

slut har dammnivån kommit upp till ovanliggande vals och friktion uppstår. Det är denna friktion
som troligen antänder dammet.
När spånsugen stängs för dagen uppstår en
lågande brand som riskerar sprida sig upp och
antända transportbandet och vidare till justerverket. Justerverket är försett med automatisk vattensprinkler men denna hinner inte lösa ut tack
vare den snabba insatsen från personalens sida.
Vid kontroll av cyklonen med hjälp av höjdfordon
mäts CO halten i cyklonen och ingen kolmonoxidhalt kan uppmätas. Vid kontrollen upptäcks att
cyklonerna är delvis spåntäckta i toppen på det
galler som finns i cyklonen. Detta kan vara den indirekta orsaken till branden då luftflödet troligtvis
påverkas med sämre sug som följd.

Avslutande åtgärder

Räddningstjänsten kvarstannar under natten
för bevakning av anläggningen. Kostnaden för
denna bevakning delas mellan företaget och
räddningstjänsten.
Efter transportbandets flistugg transporteras
flisen ut till ett upplag. Denna hög flyttas bort
från byggander av företaget under kvällen som
en försiktighetsåtgärd. Även den hög med icke
flisat material som lagras utanför justerverket
flyttas bort.

Unneforsstyrkan undersöker transportbandet och
upptäcker glödbrand i spånhuven som demonteras.

Brandens uppkomst

Transportband och spånanläggning undersöks
i hela sin längd och ingen ytterligare brand kan
upptäckas. Huven är helt fylld med damm och till
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BITR RÄDDNINGSCHEF
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Brandutredning
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Iakttagelser och förslag till åtgärder
vid branden på sågverket i Unnefors
Iakttagelser

Förslag till åtgärd

Röklukt kändes i anläggningen några timmar före
branden utvecklades.

Viktigt att undersöka orsaken till röklukt. Om
orsaken till röklukten inte går att hitta bör extra
bevakning sättas in.

Huven i spånutsuget var fylld med damm och helt
igensatt.

Regelbunden kontroll och rengöring av alla huvar i
anläggningen.

Cyklonerna var delvis igensatta i utloppet.

Regelbunden rengöring av cykloner.

Personalens släckinsats.

Denna var helt avgörande för att inga skador uppstod i anläggningen.

Räddningstjänstens personal hade mycket god
kunskap om anläggningen vilket påverkade beslutet om att öka larmplanen.

Räddningsstyrkan i Unnefors har flera anställda
som arbetar vid sågverket.

Problem med mobiltäckning inne i vissa delar av
sågverket kan försvåra larmning av 112.

Överväg att förbättra larmmöjlighet genom att
montera larmtryckknappar med direktöverföring
till räddningstjänsten.

Tidig upptäckt av brand.

Överväg att utrusta utsatta delar av sågverket med
rökdetektorer. Risken för onödiga larm behöver
dock beaktas på grund av damm.
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SäkerBy är ett projekt som vänder
sig till bybor/byar som ligger långt
från räddningstjänst, ambulans
och polis. Projektet finansieras
genom Leader/EU-stöd och är ett
samarbete mellan ett antal byar i
Jönköpings län samt Brandskyddsföreningen i länet, Räddningstjänsterna i länet och Polisen.
Brandskyddsföreningen som är
projektägare har sökt Leaderstöd
i fem områden i länet och har fått
samtliga ansökningar beviljade.

Nu rullar projektet SäkerBy igång…
Genom projektet SäkerBy vänder man sig till ett
antal byar långt från räddningstjänst, ambulans
och polis. Man vill öka kunskapen och därmed
tryggheten i form av utbildning i brandskydd och
sjukvård, placera en Hjärtstartare lättillgängligt i
byarna samt att Polisen informerar om Grannsamverkan. Även försäkringsbolag medverkar genom
att erbjuda brandskyddsprodukter till ett mycket
rabatterat pris.
Många byar i Jönköpings län ligger långt ifrån
räddningstjänst, ambulans och polis. Befolkningen i stan har närmare till ambulanssjukvård och
där finns hjärtstartare utplacerade på många offentliga platser. Genom SäkerBy erbjuds ett antal
byar två utbildningskvällar:

Kväll 1

Brandskyddsutbildning
Polisen informerar om Grannsamverkan
Försäkringsbolag medverkar

Kväll 2

Förstahjälpen+ HLR/AED-utbildning
En Hjärtstartare + värmeskåp till varje by

Brandskyddsutbildning

På en brandskyddsutbildning lär sig byborna
bland annat om hur en brand uppstår och vilka
risker som finns i hemmiljön. Utöver det får man
lära sig hur man varnar andra, räddar nödställda
och vilken sorts brandskyddsutrustning man bör
ha hemma. Man får också öva att släcka en brand
med släckare samt släcka brand i kläder.

Första hjälpen och HLR/AED-utbildning

De första minuterna efter en olycka kan vara
avgörande för hur stora chanser en skadad har
att överleva och hur allvarliga följderna blir.
Kunskaper om första hjälpen och HLR, hjärt- och
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lungräddning, kan rädda liv.

Hjärtstartare

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av
hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå.
Oftast sker detta därför att hjärtats normala rytm
ersatts av ett elektriskt kaos, hjärtinfarkt är den
vanligaste. En person som drabbas av plötsligt
hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om
ingen behandling används ökar dödligheten vid
hjärtstopp med ca 10 % per minut.

Leader

Leader är en metod för att utveckla sin bygd utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde
tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt
fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden
bygger på samarbete mellan olika sektorer och
aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och
förutsättningar. I Leaderområdet finns en styrelse
för verksamheten, LAG. Det är LAG som utifrån
utvecklingsstrategin för området bestämmer
vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar.
Jordbruksverket fastställer LAG:s beslut.
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till utveckling i ett Leaderområde kan söka stöd för att genomföra projekt.
Detta förutsatt att projekten följer den utvecklingsstrategi som finns för området. Du kan läsa
mer om Leader på jordbruksverkets hemsida.
MARIA BOQVIST
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Samverkan
+

Ydre Brandstation

Inre befälen på besök i Ydre och Aneby
Torsdagen den 9 mars reste större delen
av inre befäls-gruppen till Ydre och Aneby för att hälsa dem välkomna till gemenskapen då dessa kommuner anslöt
sig som IB kommuner vid årsskiftet.
Vi började i Ydre där vi möttes av platschefen LarsGöran Svensson och större delen av styrkeledarna
samt Sven-Inge Karlsson som är kommunalråd i
Ydre kommun. Efter att fått en välbehövlig fika
visade och berättade Sven-Inge Karlsson om alla
fördelar med att bo, verka och arbeta i kommunen
men även historien kring kommunvapnet och inte
minst sägnen om jätten Bule som trollband alla
åhörare.
L-G berättade om hur räddningstjänsten är
organiserad, bemanning, återställande av beredskap och allt annat som är av gemensamt intresse.
Undertecknad informerade om hur arbetet för IB
på ledningstorget och samverkan med SOS går till.
Därefter diskuterades våra önskningar och förväntningar på varandra i vår gemensamma strävan
efter att hjälpa Greta på bästa sätt. Det hela avslutades med en rundvandring på stationen och det
sedvanliga öppnandet av skåpen på alla fordon.

Studiebesök

Efter en trivsam lunch på Ydregården åkte vi på
studiebesök till pelletsfabriken i Kammarp för en
rundvandring innan vi styrde kosan mot räddning-

stjänsten i Aneby.
På brandstationen möttes vi av räddningschefen
Bo Christensson och majoriteten av styrkeledarna. Av Bo fick vi en liknande dragning om
kommunen som i Ydre men inga berättelser om
kommunvapnet eller sägner från bygden utan
istället om planerna på en ny brandstation och
om verksamheterna med störst risk i kommunen.
Även räddningstjänstens organisation och
förväntningarna på varandra avhandlades innan
rundvandring och fordonskontroll vidtog.

Viktigt att mötas

Det är både intressant och viktigt att få träffas
under ordnade former för att ha förståelse för
varandra och de beslut man tar när man i övrigt
bara kommunicerar via Rakel. Att få se stationen,
fordon, materiel, utrustning och prata med
befälen om hur de brukar formera styrkorna i
olika larmsituationer ger en bild av förmågan som
finns lokalt när man verkar med varandra med
milsvid åtskillnad.
Några veckor efter besöket var hela personalstyrkan i Ydre, uppdelade på två tillfällen, på besök
hos IB och SOS i Jönköping. Ciceron vid dessa
tillfällen var Ydre kommuns lokala förkämpe i
Jönköping.
JERKER STUREDAHL
BRANDMÄSTARE
JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Samtlig pesonal inom Soc i Jönköpings
kommun erbjuds brandutbildning. En tretimmars grundutbildning och därefter en något
kortare repetionsutbildning vart tredje år. En
utbildning som i vardagen gör skillnad!

Säkerhet för vårdoch omsorgspersonal
Brandsäkerhet
Förebygga brand
Åtgärder vid brand

Pressmeddelande från Räddningstjänsten

Mindre brand på Kålgården

Kl 19:36 larmades räddningstjänsten till ett äldreboende på Kålgården där det automatiska brandlarmet
larmade. Framme visade det sig att ett lysrör exploderat och startat en mindre brand. En brand som personalen föredömligt släckt med en handbrandsläckare. I
skrivande stund ventilerar räddningstjänsten källaren.
Inga personskador har rapporterats från händelsen.

Din snabbguide till en brandsäkrare vardag...

Prenumerera på nyheter
Du kan prenumerera på alla nyheter på
RäddSam F:s hemsida. På hemsidan kan man
ange sin e-post och därefter få en påminnelse
om när det finns nya kurser, nya rutiner eller
annan information att hämta på hemsidan.
Detta gäller både hel och deltid. Adressen är
www.raddsamf.se

Vill du ha ett eget nummer av
Räddningsplankan?
Mejla till; maria.boqvist@jonkoping.se

Räddningsplankan
ges ut av RäddSam F

Redaktionskommitté
RäddSam F-kontoret

Ansvarig utgivare
Göran Melin
goran.melin@jonkoping.se

RäddSam F
Kansli på Höglandets
räddningstjänstförbund

Redaktör
Maria Boqvist
maria.boqvist@jonkoping.se

Postadress
Höglandets räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö
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Webbplats
www.raddsamf.se
Telefon
0383-46 77 00
E-post
hoglandet@raddningstjansten.com

