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GRIB  

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

nya utbildningssystemet i gång
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Ledare

SAMVERKAN är ordet! 
När man läser detta nummer av RäddSam 
F:s webbtidning ser man att vår samverkan 
inom länet är nyckeln till framgång. Vid alla 
operativa räddningsinsatser som redovisas 
i tidningen så är många olika räddningstjän-
ster inom RäddSam F inblandade. Vi såg 
också vid den största branden vi hade i länet 
2017, den vid Fly mosse i Värnamo kommun, 
så fungerade även samverkan med närlig-
gande räddningstjänstregioner vilket ökar 
den operativa förmågan ännu mer.

I Räddningstjänstutredningen 2017, som ska 
redovisas senast 30 juni 2018, kommer det 
att tryckas på vikten av samarbeten mellan 
inblandade organisationer och RäddSam F, 
men även den samverkan inom krisbered-
kapsområdet kallat F-samverkan, är bra 
exempel på detta.  
Vi måste vara rädda om dessa samverkan-
sområden och vi gamla ”kulturbärare” måste 
sprida kunskapen till den nya personalen på 
alla nivåer i organisationen så att vi kan ut-
veckla oss ännu mer. Cheferna måste se till 
att personalen kan prioritera uppdrag inom 
de två samverkansformerna. 

Det kommer nya utmaningar för kommu-
nerna i framtiden. Vi ska bygga upp det civila 
försvaret igen, även om det inte kommer att 
se ut som i den gamla civilförsvarsorgan-
isationen som fanns tidigare. Vi ska se till 
att ha en beredskap, inte bara för kris, utan 
nu pratar man åter om krig på grund av det 
förändrade läget i världspolitiken.  
Kommunerna ska ge stöd åt Försvarsmakten 
och det är ett nytt tänk.

Även i detta arbete kommer samverkan vara 
nyckelordet! Internt inom kommunerna och 
mellan olika myndigheter och frivilligorgan-
isationer. Detta arbete ska ske parallellt med 
det ”vanliga” säkerhetsarbetet ute i kom-
munerna som ofta ligger under räddning-
stjänsten när man jobbar med det breda 
uppdraget.

Det kommer att kräva resursförstärkningar, 
de bidrag som staten ställer upp med kom-
mer inte att räcka långt om vi ska lyckas 
med denna utmaning!

Det kommer att genomföras en Krisbereds-
kapsvecka 28/-3/5.  
Under denna vecka kommer det att genom-
föras olika arrangemang ute i kommunerna 
och det kommer även att delas ut en folder 
till alla hushåll i landet där det informeras 
om vilken beredskap man själv ska ha för att 
klara en krigs- eller krissituation.  
Det är MSB som på regeringens uppdrag ger 
ut detta informationsmaterial.

För att lyckas med alla utmaningar vi står 
inför så krävs att vi samverkar inom de olika 
områden som ligger under vårt ansvarom-
råde, Räddningstjänst, kris- och beredskaps-
frågor men även säkerhetsfrågorna i kommu-
nerna. Ensam är INTE stark.

Bertil Fång 

Räddningschef i Tranås och Ydre kommuner
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Aktuellt

De flesta av Sävsjös deltidsbrandmän har 
genomgått grundutbildning för bemötande av 
suicidal person på Ryhov i Jönköping. 

- Vi har upplevt ett behov av att än mer öva 
dessa svåra uppdrag som vår personal ställs 
inför. Tankarna runt samarbete med riktiga 
skådespelare har funnits i flera år säger Lars-
Göran Andersson, räddningschef i Sävsjö 
kommun. 
- I år har vi fått möjlighet att tillsammans 
med våra lokala skådespelare jobba fram ett 
par scenarior som återspeglar verkligheten. 
Skådespelarna har ramarna men beroende på 
hur vår brandpersonal samtalar eller utför sina 
försök till att ge hjälp så blir det olika lösningar 
i mötet mellan den drabbade och vår per-
sonal. 
Övningen genomförs som en vanlig insats 
där styrkan delas på fem man i två grupper. 
Detta gör att alla får vara med framme och 
samtala/förhandla /ta hand om den drab-
bade. Det finns två olika scenarier, ett med en 
företagare där konkursen är ett faktum och 
ett där en ung mamma med sitt nyfödda barn 
har mist sin sambo i en dödsolycka och livet 
känns meningslöst. Varje övningsmoment tar 
ca 20-25 minuter. Efter detta bryts övningen 
och personalen får feedback ifrån den drab-
bade (skådespelarna) hur hon/han upplevde 
bemötandet. En observatör som funnits med 
under hela scenariot och fört anteckningar på 
reaktioner ger även han feedback.  
- Feedbacken tar ca 15-20 minuter och den 
blir personlig där vi bara samtalar om insat-
sen. Feedback stannar i rummet och detta gör 
att vi kan föra ett mycket konstruktivt samtal, 
säger Lars-Göran. 
Efter fem minuters paus får man skifta up-
pdrag och övar att möta ytterligare ett fall.  

När båda momenten är klara så görs en 
storsamling och man stämmer av upplevelser 
under kvällen. Denna storsamling tar inte 
upp personlig feedback utan helheten under 
övningen. 

Ord från skådespelarna 
Hans-Åke Andersson och Linda-Elaine Byman 
från Femtinge Teater är skådespelare och har 
jobbat med yrkesrollsträning i många år, bland 
annat på Polishögskolan i Stockholm, med 
militär personal, militärpolisen och vårdper-
sonal.  
- Vi skådespelare är tränade i att följa våra 
impulser, så varje fall/ Case blir helt unikt. Vi 
reagerar på det som händer i stunden och på 
så sätt blir mötet levande, säger Hans-Åke 
Andersson. 
- Grundförutsättningar och ingångsvärden är 
samma i starten i varje övning, men utvecklas 
i hur gruppen jobbar och bemöter oss under 
spelets gång. Övningsdeltagarna får bekräf-
telse på vad kroppsspråk, röstläge, personligt 
bemötande och agerande gör för mötet med 
personen i kris. Deltagarna vågade utmana 
sig själva att gå utanför sina egna ramar i 
övningarna.

Erfarenheter 
- Efter en höst där alla grupper har varit med 
om denna övning så bedöms detta vara en 
av de bästa övningar vår brandpersonal varit 
med om. Den har skapat många tankar och 
öppnat upp för många samtal mellan grup-
perna. Vi är otroligt priviligierade som får ha 
två yrkeskådespelare i Sävsjö som gjort detta 
möjligt, avslutat Lars-Göran Andersson.

Räddningstjänsten 
i Sävsjö övar  

bemötande av  
suicidal person
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Artikeln fortsätter på nästa sida

Brandutredning

Brand i villa, Strömsholm, Jönköping
Lördagen den 17 mars vid strax innan 14 
larmades räddningstjänsten till en brand i en 
villa på Strömsholm. Inringare var en granne, 
dit den boende i villan sprungit. Grannen 
försökte ta sig in i byggnaden för att göra 
ett släckförsök men hindrades då röken var 
alltför kraftig.

Initialt larmades ett Nivå 10-larm med styrkor 
från Jönköping. Vid framkomst konstater-
ades rökutveckling från skorsten samt takfot 
och beslut togs att höja upp till  
Nivå 20 med resurser från Bankeryd samt 
Forserum (skärsläckare). Informationen var 
att det brann i köket på våning två. Ordern 
blev rökdykning med syfte brandsläckning 
då den boende uppger att han var ensam i 
huset, samt att förbereda stege mot fasad 
för en vattenstråle in i en ventil in till vinden. 
Rökdykare tog sig snabbt upp till andra 
våningen och påbörjade släckning. Branden 
i köket var kraftig och hade spridit sig i kon-
struktionen upp mot vinden.

Byggnaden 
Byggnaden är en villa i två plan samt källare 

och kallvind, byggt 1946. Fasaden är av te-
gel, källaren och bjälklag upp mot bottenplan 
är betong. Innerväggar är till största del av 
betong eller stenmaterial. Bjälklag upp mot 
vind är av trä samt isolering av spån. Vinden 
var delvis tilläggsisolerad med mineralull. 

Köket 
Köket var av äldre modell med väggar av 
stenmaterial, beklädnad i tak var träpanel. En 
imkanal mynnade ut i skorsten.

Fortsatt insats 
Då informationen från rökdykarna kom att 
det spridit sig upp i bjälklaget togs ett snabbt 
beslut från ledningsteam 1080 och 1180 att 
vi måste ta oss upp på vind för att arbeta 
med värmekamera och dimspik. Ledning-
steamet delade upp uppgifterna, 1080 fick 
ansvar för den operativa delen med brand-
släckning i kök och på vind. 1180 funderade 
på omfallsscenario, samverkan med andra 
myndigheter, ägare samt försäkringsbolag 
och RVR-ledare.

Ungefär samtidigt meddelade ägaren att 
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Artikeln börjar på föregående sida

Brandutredning

han har en hyresgäst i del av bottenvåningen 
och att han inte visste om denne var hemma. 
Då bottenvåning och källare var helt rökfria 
tog 1180 ett snabbt varv för att konstatera att 
hyresgästen inte var hemma.

Fläkta ut röken 
En fläkt placerades i dörröppningen på botten-
våning på låg fart, ett fönster i köket öppnades 
samt en taklucka från vinden. När sikten blivit 
bättre plockades fläkten bort och det ansågs 
inte vara rökdykning längre utan arbete med 
luftpaket som självskydd med arbetsledare. 
Arbetet gav effekt och branden hindrades från 
att sprida sig i konstruktionen, utan endast en 
mindre del brandskadades. Fortsatt arbete be-
stod av att såg upp påverkad del av bjälklag, 
lämpa ut brandpåverkat material, säkerställa 
att spån och bjälklag mot vind inte hade någon 
glöd eller högre temperaturer. 

Efterarbete 
Efter att räddningstjänst avslutats efter ca 2 
½ timme fortsatte arbetet med att samman-
föra RVR-ledare som arbetade på distans, 
försäkringsbolag samt saneringsbolag. Botten-
våning bedöms vara beboelig för hyresgästen, 
fastighetsägare kunde bo hos anhöriga. 
Efterbevakning skedde kontinuerligt samt med 
punktbevakning under 24 timmar. Skadorna 
var ett brand- och sotskadat kök, sot på hela 
övervåningen, röklukt på bottenvåning samt 
skador på begränsad del av bjälklag upp till 
vind.

Framgångsfaktorer för att 
skadorna blev relativt små

Snabb rapportering utåt från rök-
dykarna om brandens spridning

• Informationen om hur vinden 
kunde nås och snabbt ta sig upp 
dit

• Arbete med värmekamera 
och dimspik i bjälklag

• Konstruktionen i innerväggar, 
att dessa inte var lättväggar med 
tretex eller liknande.

• Att imkanal var förbunden 
med skorsten i direkt anslutning 
till köket. Den fungerade som 
ventilation för varma brandgaser 
som då inte spred sig till resten 
av huset.

Christoffer Carmestedt 
Brandingenjör 

Räddningstjänsten Jönköping
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Aktuellt

Skogsbrandflyg och eldningsförbud
2018 är det åter FFK (Frivilliga Flygkåren) 
genom flygklubbarna i Eksjö, Jönköping, 
Värnamo och Anderstorp som flyger skogs-
brandflyget över Jönköpings Län.

Länet är uppdelat på två slingor som flygs 
var för sig. Den östra slingan (F1) flygs 
12.00 – 14:00 och går över Sävsjö, Kvillsfors, 
Hjältevad, Aneby, Tranås och Gränna. Den 
västra slingan (F2) flygs vid 17.00 – 19.00 
och går över Värnamo, Gränna, Visingsö, 
Mullsjö och Smålandsstenar. Därutöver finns 
det slingor i södra Sverige som kompletterar 
varandra både geografiskt och tidsmässigt.

Bedömning 
I Jönköpings län och Ydre kommun är det 
Brandingenjör i beredskap region syd som 
gör bedömningen när bevakning med flyg 
ska ske. Vid en händelse där skogsbrand-
flyget deltar, så fås besked via SOS vilket 
anropsnummer skogsbrandflyget nås på. I 
samband med skogsbrand kommer SOS att 
koppla samman (gruppkombinera) skogs-
brandflyget med aktuell RAPS-talgrupp. I det 
fall räddningsledaren önskar få upp skogs-
brandflyget vid rekognosering vid en skogs-
brand, ska sökning ske via SOS Alarm.

Kostnader 
Det är staten som står för kostnaden för 
förebyggande bevakning, medan respektive 
kommun står för flygning i samband med en 
inträffad skogsbrand. 
2018-års planering för skogsbrandflygbev-
akning finns på RäddSam  F:s hemsida.

Eldningsförbud 
Länsstyrelsen och kommunerna har rätt att 
utfärda eldningsförbud inom sina respektive 
områden. Brandingenjör i beredskap region 
syd gör en samlad bedömning, med hjälp 
av brandriskkartorna på MSB:s respektive 
SMHI:s hemsidor, av situationen och rekom-
menderar vid behov berörda kommuner att 
meddela föreskrifter om eldningsförbud. Den 
enskilda kommunen föreskriver om eldnings-
förbud och anslår detta på kommunens 
anslagstavla och hemsida.  
Endast länsstyrelsen och lokal räddning-
schef, eller motsvarande, har rätt att medge 
lokalt undantag från eldningsförbudet. Detta 
ska ske efter särskild bedömning.

Pär Liljekvist 
Räddningstjänsten  
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Vid en händelse stod vi inför att kapa ett räcke 
på E4:an på begäran av bärgaren som ville 
flytta lastbilen som kört ner räcket. 

Åtgärder som vidtogs:

• vi gick så pass långt ifrån olyckan att 
räcket var rakt (på båda sidor om olyckan)

• vi stod på insidan utav den böj som blivit 
på räcket närmast olyckan 

vi kapade efter en stolpe och stod på ”stolpsi-
dan” utav räcket för att få extra skydd.Kapnin-
gen gick bra och var odramatisk. Enligt uppgift 
är det inga krafter i balken och den rör sig 
”max en liten bit”. Vi blev rekommenderade att 
vi skruva isär räcket i en skarv dock gick det 
mindre bra då det var svårt att få något mothåll 
på bulten som snurrade med muttern.

Knäckt räcke vid trafikolycka

Lärdom 
Lärdomen är att vi har all rätt att vara försik-
tiga.Räcket släppte och sköt ut med tillräcklig 
kraft för att skada en människa, ca 30 cm 
respektive 45 cm. Ena kapningen gjordes med 
ett lastbilsdäck som skydd en liten bit ifrån 
balken vilket fungerade bra.

Kraft 
Stolparna är enbart till för att hålla uppe 
balken och balken med dess bockning står för 
upptagning utav krafterna. Väl värt att tänka 
på!

Krister Madsen 
Brandman 

Räddnignstjänsten Jönköping

Olycksundersökning
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Den 1 december 2017 kom ett nytt väg-
märke "A41 Varning för olycka". Det har lett 
till att flera räddningstjänster hört av sig och 
undrat om det ersätter varningsanordning 
X6. Vi rekommenderar att räddningstjänster-
na även i fortsättningen enbart använda var-
ningsanordning X6 och de övriga vägmärken 
och andra anordningar finns beskrivna i 
vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö. 

MSB, Trafikverket och Polismyndigheten har 
sammanställt ett dokument för att klara ut 
vad som gäller vid varning i samband med 
trafikolyckor och andra insatser i vägtrafik-
miljö. Läs mer i: Information till alla kommu-
nala räddningstjänster angående varning vid 
trafikolyckor och vägmärke A41. 
Informationen finns  på www.msb.se  
sökord X6.

MSB

Aktuellt

Nytt vägmärke för olycka

Den 25 januari genomförde RäddSam F-
skolan en endagarsutbildning i Jönköping för 
blivande dörrforceringsinstruktörer. 

Det var 20 deltagare från länets räddning-
stjänster som deltog i utbildningen som hölls 
av Jalle från polisens insatsstyrka i Malmö.

Metod 
Dörrforceringsmetoden som RäddSam F nu 
utbildar i utgår från att vi börjar dörrforcerin-
gen med att först 
bryta låspunkten 
vid dörrhandtag-
et och därefter 
bryta övriga 
låspunkter i ord-
ningen nerifrån 
och upp. (Denna 
beskrivning 
gäller för en utåt-
gående dörr.)

Övningsdörr 
En övnings-
dörr lastad på 
en släpkärra 
kan lånas inom 
RäddSam F. 

Dörrforcering

"Vi rekommenderar att  
räddningstjänsterna även i 

fortsättningen enbart använder 
varningsanordning X6"

Dörrforceringsinstruktörerna i länet kan 
boka nämnda kärra av  
Håkan Joakimson.

hakan.joakimson@jonkoping.se 
036-10 20 08

www.msb.se


plankanNr 1 •  2018 9 

+

På morgonen den 21 januari 2018 
utbröt en brand i en metallindustri i 
Hörle norr om Värnamo. Branden om-
fattade en 3000 m2 stor industrilokal. 
Räddningstjänstskedet avslutades efter 
fyra dagar och efterbevakningsskedet 
höll på i ytterligare ett par veckor. Det 
senare skedde på försäkringsbolagets 
bekostnad.

Brandplatsundersökningen har gett att 
branden började i styrutrustningen till 
en maskin. På grund av stora mängder bränn-
bart material vid och ovanför maskinen spreds 
branden snabbt till takkonstruktionen. Takkon-
struktionen bestod av så kallad Träullit täckt 
av ett tunt lager cement med gummiduk och 
takpapp. Träulliten ligger på I-balkar ovan på 
en fackverkstakstol. Träullit är ett 60 cm brett, 
25 cm högt och 2 meter långt block av 2,5 mm 
tjock träull doppad i cement. För att få bärighet 
ligger det två trästörar ingjutna i blocket.

Tiden 
Det stora räddningsproblemet var takkon-
struktionen och problematiken att få bort den 
utan att skada de underliggande maskinerna. 
Detta medförde att insatsen drog ut på tiden. 
Efter brandplatsundersökning och besiktning 
av de kvarvarande maskinerna beslutade 
försäkringsbolaget att riva takkonstruktionen 
inifrån och neråt.

Tillbud 
Under räddningsinsatsen inträffade ett tillbud 
där några brandmän riskerade att falla ner från 
taket. En arbetsmiljöanmälan om detta med 
tillhörande rapport skrivs av Robert Bang, 

Gislaved-Gnosjö Räddningstjänst. Cirka 1000 
mantimmar har gått åt för räddningsinsatsen 
och cirka 250 mantimmar för efterbevaknin-
gen.

En olycksundersökning för att dra erfarenheter 
från insatsens genomförande kommer göras 
av Lars Isaksson, Ljungby. Undersökningen 
ska fokusera på analys och utvärdering av 
räddningsinsatsen utifrån sjustegsmetoden. 
Undersökningen ska begränsas till tiden fram 
till räddningstjänstskedet avslutas. Dock ska 
även planeringen för den fortsatta insatsen 
utvärderas.

Ett stort tack till er som deltagit från såväl 
räddningstjänsten Värnamo som från före-
tagsledningen.

Anders Björk 
Räddningschef  

Träull       Trästör

Brandutredning

Räddningsinsatsen på Hörle Wire
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Brandutredning

Larm om brand i byggnad i Gripenberg inkom 
kl. 16:48 som ett nivå 20 larm. Uppgifter från 
inringaren var att det rök kraftigt från vinden 
och att det även slog ut lågor vid takfoten på 
den norra sidan av byggnaden.  
Byggnaden är en klubblokal tillhörande 
Gripenbergs bollklubb. Byggnaden består 
av två sammanhängande huskroppar, en 
del som innehåller omklädningsrum, dusch 
och bastu, den sammanbyggda delen är en 
klubblokal med en källare som används som 
materialrum.

Kraftig rökutveckling 
Bil 3010 var först framme på plats kl. 16:59 
och styrkeledaren lämnade vindruterap-
port om kraftig rökutveckling från vinden 
samt att det slog ut lågor från takfoten men 
att alla fönster var hela. Det togs beslut om 
rökdykning och att angrepp skulle ske via 
entrédörren som visade sig vara låst. En 
klubbmedlem från Gripenbergs bollklubb 
som fanns på plats hade dock nyckel vilket 
gjorde att rökdykning kunde påbörjas 
snabbt. Det uppmättes mycket hög brand-
gastemperatur och rökdykarna inriktade sig 
på kylning av brandgaser initialt för att kunna 
tränga in i lokalen. Vid rökdykarinsatsen 
uppstod en övertändning (se bild) som fick 
rökdykargruppen att retirera.

Lång tid 
Det hade ansamlats stora brandgasmängder 
på vindarna i de båda sammanhängande 

byggnaderna troligtvis under en lång tid. 
Några skolkillar som hade passerat fas-
tigheten på väg till skolan på morgonen 
hade känt ”bastulukt” som de uttryckte 
det. När styrkeuppbyggnaden var klar, där 
räddningsstyrkor från förutom Tranås, även 
Ydre, Aneby, Eksjö och Gränna deltog, så 
gjordes angrepp med dimspikar på de två 
vindarna och mot brandrummet på olika 
fronter. Släckning från hävare utfördes 
också. När temperaturen sänkts inne i den 
del som innehöll bastu genomfördes också 
invändig släckning.

Vatten 
Ett problem i samhället Gripenberg är att 
brandpostsystemet är mycket känsligt för 
stora vattenuttag så det togs beslut om att 
köra vatten från öppet vattentag som fanns 
i närheten. Detta säkerställde vattentillgån-
gen som var lite kritisk initialt.  
Fastigheten blev förstörd av brand och vat-
tenskador. För klubben ovärderliga han-
dlingar, priser, diplom m.m. kunde räddas, 
liksom det material som fanns i källaren, 
såsom bollar, matchdräkter och annan ma-
terial. Troligen har branden uppstått i bastun 
som hade använts efter träning kvällen 
innan och troligtvis var orsaken ett tekniskt 
fel.

Brand i klubblokal utanför Tranås

Bertil Fång 
Räddningschef/Insatsledare 

Tranås
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Brandutredning

Larm om brand i byggnad inkom 14.38: 
”Brand i ugn” nivå 20. Tillverkningen på den 
aktuella industrin utgörs av produkter och 
komponenter av, eller baserade på, stål, 
rostfritt och aluminium i form av plåt, rör, profil 
och band.

3080 var först på plats, åkte mot huvudentrén 
men blev visad till baksidan på fastigheten 
av personal på företaget, och förmedlade 
informationen vidare till 3010 om angrepps-
väg på baksidan. Branden var i en tillbyggd 
del, ihopbyggd med en större byggnad och 
ytterväggen på den större byggnaden var 
numera mellanvägg mot tillbygget. Brandper-
sonalen blev informerad om att det troligen 
var en elmotor som börjat brinna och att den 
var placerad uppe på en lackeringsugn. Nivå 
20- larmet uppgraderades till nivå 30.

Bra information 
3010 fick bra information om hur det såg ut 
innanför angreppsdörren och styrkan gick in 
med rökdykare. Lokalen var rökfylld och man 
lyckades ta sig fram ca 20 meter till ugnen där 
det brann med öppna lågor upp i takkonstruk-
tionen. Vatten kom snabbt på branden med 
bra resultat. 3080 ställde upp på framsidan, 
där en ledningsplats upprättades. Branden 
släcktes snabbt inne i byggnaden men den 
hade spridit sig in i konstruktionens väggar 
och tak. 
Flera styrkor började anlända och 4180 kom 
till platsen. Ledningsbeslut i samverkan kom 
fram till att Jonas Petri 4180 blev Räddning-
sledare och Mikael Ericsson 3080 blev Skade-
platschef. Räddningschef Bertil Fång kom 
till platsen tidigt och blev pressansvarig och 
kontaktperson mot företaget. 

Sektorer 
Indelning av det fortsatta arbetet blev ganska 
given i tre sektorer.  
1 Tak – hävare, dimspik 
2 Yttervägg - dimspik 
3 Inre släckning i vägg med dimspik, innerta-
ket revs. 
Arbetet fortgick under kvällen med att hitta 
alla glödbränder i väggar och tak. Led-
ningsmöten hölls i ledningsbussen med ca 90 
minuters intervall mellan Jonas Petri,  Mikael 
Ericsson, Bertil Fång och sektorcheferna. 
Antalet styrkor på plats minskades kon-
tinuerlig och vid 02:00 lämnade två styrkor. 
Tranås placerade en mindre styrka för efter-

Brand på industri  
i Tranås

bevakning. Tranås hel- och deltidsbrandmän 
var på brandplatsen så det bestämdes att 
ankommande styrka placerades på Tranås 
brandstation för att lösa eventuella kom-
mande larm i kommunen.

• Lärdom 
En anledning till slutresultatet var att per-
soner på Stoeryds AB visade närmaste 
vägen till branden och informerade oss 
tydligt hur det såg ut i lokalen.

• Det bestämdes tidigt att inte bryta upp 
vägg- eller takplåtar. Branden ringades in 
med hjälp av dimspik.

• Som sista säkerhetsåtgärd plockades 
takplåtar på stora byggnaden bort, ca 1 
metar från nederkanten. 

• Restvärdesräddning kom igång i ett tidigt 
skede och saneringsföretag påbörjade 
återställning av lokalerna.

• Klockan 05:00 började arbetet som van-
ligt för personalen på Stoeryds AB med 
undantag för lackeringsavdelningen.

• Bertil Fång och Mikael Ericsson hade un-
der förmiddagen två informationsmöten 
med ledning och personal på verksam-
heten.

Alla inblandade utförde ett bra jobb och 
samarbetet inom RäddSam F fungerade som 
vanligt bra.

Mikael Ericsson Insatsledare 
Bertil Fång Räddningschef 
Räddningstjänsten Tranås
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Brandutredning

Branden startade förmodligen i köket, fönstret till höger gick som tur var sönder först när rök-
dykarna var framme och hade påbörjat invändig släckning. Även ett flertal fönster på ovanvånin-
gen hade sprickor i glaset på grund av värmen.

HENRIK NILSSON 
MIKAEL ERICSSON 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN TRANÅS

Vid halv sju på lördagskvällen den 24 mars 
fick vi larm om rökutveckling från en villa i 
Rydsnäs i Ydre kommun. Räddningsstyrkor 
från Ydre, Eksjö och Tranås larmades tillsam-
mans med ambulans och polis till platsen. 
Ydrestyrkan var först framme på platsen och 
kunde konstatera att hela 1,5-plansvillan var 
rökfylld och att det rörde sig om en ventila-
tionskontrollerad brand. 

Entrédörren var låst men på baksidan fanns 
en bakdörr som var olåst vilken valdes till 
angreppsväg. När rökdykarna började arbeta 
sig inåt genom att kyla alla brandgaser över 
100 grader fann de snabbt att det brann i 
köket. Eksjöstyrkan anlände i detta läge och 
angrep branden via entrédörren.  

Ventilering 
När initialbranden var släckt och brandgas-
erna kylts till under 100 grader valde vi att 
öppna upp och ventilera via självdrag (hade 
det fortfarande varit livräddning i detta läge 
hade vi använt oss av fläkten till dess att 

SLÄCK-VENTILERA-SÖK
villan var genomsökt). Vid genomsökningen 
fann vi fyra avlidna husdjur (två hundar, en 
katt och en kanin).Branden startade förmod-
ligen i köket, fönstret till höger gick som tur 
var sönder först när rökdykarna var framme 
och hade påbörjat invändig släckning.  
Även ett flertal fönster på ovanvåningen hade 
sprickor i glaset på grund av värmen. 

Spridning 
Branden hade spridits sig upp till innerta-
ket och bjälklaget ovanför köket, även den 
oinredda vinden ovanför köket började 
rökfyllas. Konstruktionsbränderna fick vi 
stopp på genom att brandgubbarna gjorde 
ett fantastiskt bra jobb och arbetade meto-
diskt med dimspikar, värmekameror och 
borrmaskiner. Kofötter, sågar och annat otyg 
gömde vi undan fram till dess att branden var 
släckt. 
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På Msb:s hemsida finns en hel del material 
som kommunerna kan ladda ner och använda 
vid sina lokal kampanjer.

- I Jönköpings kommun kommer vi att delta 
på Jönköpings marknad i slutet av maj, till-
sammans med Frivilliga Automobilkåren (FAK), 
berättar Patrik Nyman, beredskapssamordf-
nare i Jönköpings kommun. 

- Under krisberedskapsveckan kommer vi att 
besöka samtliga gymnasieskolor i kommunen 
och bland annat prata om hemberedskap 
och krislåda. Andra aktiviteter blir affischer 
på stan, information på kommunens hemsida 
och i sociala medier. Materialet hämtar vi från 
Msb.

Välinformerade och engag-
erade invånare är en viktig 
tillgång vid en samhäll-
skris. Därför har MSB star-
tat Krisberedskapsveckan, 
en årlig kampanj tillsam-
mans med bland andra 
kommuner, frivilligorgan-
isationer och länsstyrelser. 
2018 sammanfaller den 
med utskicket av bros-
chyren "Om krisen eller 
kriget kommer" till alla 
hushåll - ett regeringsup-
pdrag. 

I anslutning till kampanjen 2018 planerar MSB 
tillsammans med bland andra Försvarsmakten, 
Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga 
försvarsorganisationerna och länsstyrelserna 
att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om 
kriser, höjd beredskap och påverkanskampan-
jer till samtliga hushåll i landet. Informationen 
kommer även att finnas i andra kanaler, bland 
annat på webben. 

Regeringsuppdrag 
Bakgrunden till utskicket är ett regeringsup-
pdrag som förstärker och utvecklar det arbete 
som MSB redan gör för att öka riskmedveten-
heten och kunskapen hos befolkningen om 
bland annat hemberedskap. Med anledning 
av det försämrade säkerhetspolitiska läget 
och den återupptagna planeringen för att hela 
samhället ska kunna agera vid höjd beredskap 
och ytterst krig vill regeringen att informa-
tionen om hur befolkningen kan förbereda sig 
ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå. 

Kampanjen växer 
Kommunerna är huvudaktörer i Krisbereds-
kapsveckan, men ambitionen med kampanjen 
är att den ska växa från år till år och engagera 
allt större delar av samhället.

Text hämtad från www.msb.se

Krisberedskapsveckan 2018 
Stärkt beredskap och  
bättre riskkommunikation

Information
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GRiB Grundutbildning Räddningspersonal 
i Beredskap 

Utbildning

Under 2018 så har det nya utbildnings-
systemet rullat i gång. RäddSam F-skolan 
har anpassat de lokala delarna till det nya 
utbildningssystemet

Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 
3 veckor.Delkurs A -Introduktion 
till yrkesrollen, 2 veckor 
Studierna inleds med delkurs A-Introduktion 
till yrkesrollen som syftar till att utveckla 
grundläggande kunskaper inom ämnesom-
rådena brand, räddning, akut omhänderta-
gande, farliga ämnen, miljö och krisstöd att 
bygga vidare på under delkurs B.  
Delkurs A genomförs i på MSB:s skolor i 
Revinge eller på Sandö eller på någon av de 
regionala utbildningsplatserna. Jönköping är 
en sådan regional utbildningsplats tillsam-
man med bland annat Växjö.

Delkurs B-Praktik i räddningstjänst, 
1 vecka 
Under den här kursen befinner sig den stu-
derande på sin lokala räddningstjänst och 
genomgår där en praktikperiod utifrån up-
psatta mål från kursplanen. Denna kurs ge-
nomförs gemensamt vid RäddSam F-skolan i 
Nässjö vid fyra tillfällen per år. Inför delkursen  
finns egenstudier som deltagaren gör. 
Efter Praktik i räddningstjänst genomförs 
en lokal rökdykarutbildning i RäddSam F-
skolans regi under en vecka i Gislaved och 
Värnamo.  
Utbildning genomförs fyra gånger per år och 
ligger i anslutning till praktik räddningstjänst. 
Efter Kurs 1A och 1B samt lokal rökdyka-
rutbildning och lokal introduktion kan man 
påbörja utryckningstjänst inom RäddSam F. 
När den studerande genomgått kurs 1, Kom-
munal räddningstjänst med godkända resul-
tat kan kurs 2, Räddningsinsatsen påbörjas.

Kurs 2, Räddningsinsatsen,  
3 veckor 
Kursen knyter ihop de kunskaper den stu-
derande fått med sig under kurs 1 och ger 
den studerande förutsättningar till fördju-
pade kunskaper inom de olika ämnesom-
rådena. Under slutet av kursen kommer de 
studerande delta i och öva på olika typer av 
räddningsinsatser av typen vanligt förekom-
mande olyckor. Kurs 2 genomförs på MSB:s 
skolor i Revinge eller på Sandö eller på 
någon av de regionala utbildningsplatserna. 
Efter genomgången och godkänd kurs 2 

utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som 
ger möjlighet att söka fortbildning och vida-
reutbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Övergångsregler 2018 
Eftersom tillgången på MSB kurs 1A varit 
begränsad genomför RäddSam F-skolan 
en lokal anpassning utryckningstjänst på 
tre dagar som tillsammans med 1B och 
lokal rökdykarutbildning ger behörighet till 
utryckningstjänst motsvarande den gamla 
preparanden.  
De som gått preparandkurs kan examineras 
på kurs 1B samt behöver inte gå lokal rök-
dykarutbildning eftersom den ingick i tidigare 
preparandkursen. Dessa examinationsdagar 
genomförs också vid fyra tillfällen under 
2018.

Länkar 
Ni hittar alla datum till Räddsam F skolan på 
vår hemsida  
http://raddsamf.se/download/utbildningsma-
terial/RaddsamF-kalender-2018-rev.180119.
pdf 
Alla datum till MSB kurser hittar ni på 
www.msb.se  sökord Grib

Göran Melin 
Räddningstjänsten Jönköping

Utbildning i dörrforcering för "Gribare" i 
Jönköping under ledning av Håkan Joakimsson.

http://raddsamf.se/download/utbildningsmaterial/RaddsamF-kalender-2018-rev.180119.pdf
www.msb.se
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Utbildning

Första kullen rökdykare

Utbildningsgång

 På onsdagen startade branden på Hörle 
Wire och stationen i Värnamo tömdes på alla 
resurser. Efter en snabb omplanering och 
transport av Värnamos elever till Gislaved, 
samt att vi lyckades förstärkta med två in-
struktörer från Värnamo, lyckades vi få till en 
bra dag på fältet utan att behöva tumma näm-
nvärt på övningarna. Fredagen var en heldag 
i Gislaved i kemdykningens tecken, mycket 
skratt blir det när man får packa in kollegan i 
splash-skyddet för första gången.

 Noggranna utvärderingar har genomförts så 
att vi snabbt kan anpassa och finslipa utbild-
ningen. Responsen har varit mycket god och 
det var många glada miner när deltagarna 
tillslut blev godkända rökdykare. 

Martin Karlsson 
Brandman 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö

Under vecka 8 genomfördes den första Lokal 
Anpassning RökDykning (LARD) inom ramen 
för det nya GRIB:en i RäddSam F. 20 elever 
delat mellan Gislaved och Värnamo ägnade 
en mycket intensiv vecka åt rök och kem-
dykning. Dagarna inleddes med ett teoripass 
och därefter återkoppling till föregående dags 
övningar för att sedan ge sig ut på fältet för 
att implementera nya kunskaper resten utav 
dagen. 

 Mycket praktik och en tydlig röd tråd genom 
veckan har varit ledorden i planeringen av 
utbildningen. Små grupper har gett oss möj-
ligheten att genomföra många insatser med 
minimal väntetid, något som eleverna också 
verkar ha upplevt och uppskattat, eller som 
en av deltagarna uttryckte sig i utvärderingen; 
"Kanonish, mannen!" 
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Aktuellt

Vid senaste räddningschefsmötet i mars an-
togs verksamhetsplanen för 2018 års arbete 
inom RäddSam F. Varje år antar medlemmarna i 
RäddSam F en verksamhetsplan. I planen ingår 
de uppdrag samt projekt som ska utföras under 
året. Nedan följer några av RäddSam F:s satsnin-
gar under 2018.

Satsningar under 2018

• Genomförande av kurs i byggnadstekniskt 
brandskydd respektive tillsyn. 

• Implementering och genomförande av GRIB.

• Rutiner kring trafikolycka, säker arbetsplats 
samt samverkan på olycksplats.

•  Säkrare utryckningskörning, Prio 2, teoriut-
bildning.

• Befälsutbildningar och stabsutbildningar

• Utbildning instruktörer i dörrforcering

• Ökad kännedom kring explosiva ämnen vid 
operativ insats

• Genomföra utbildning i ämnet ”andra kulturer 
– bemötande på olycksplats”.

•  Delta på nätverksträff för ”Nätverket Små-
land”.

•  Goda exempel ska publiceras på RäddSam 
F:s hemsida.

•  Deltagande på NJR:s nätverksdag och på 
Brand 2018

•  Utred möjligheter att hjälpa varandra med 
deltidspersonal mellan kommunerna.

• Genomföra en utbildningsdag inom förebyg-
gandeområdet med fokus på myndighet-
sutövning.

• Ta fram en gemensam plattform för att dela 
och spara kunskap samt ställningstaganden.

• Genomför ett seminarium inom området vat-
tensäkerhet.

• Medverka genom Pär Liljekvist i projektet 

Verksamhetsplanen för RäddSam F 2018

Information från 
Inre Befäl/IB

Individ anrop till IB är 2438008. 
2438000 är en stationär radio hos 
IB, och är inte alltid övervakad.

Kom ihåg att gå in på RäddSam F:s 
hemsida och se vilka utbildningar 
som finns!

http://raddsamf.se/skolan/

”Lärande av bostadsbränder”.

•  Revidera RäddSam F rutin för brand- 
och olycksförloppsundersökning.

• Genomföra utbildningar inom F-Samver-
kan

• • Omvärldsbevakning inom stabs- och 
ledningsområdet

• • Utveckla RäddSamFs förmåga att bed-
riva ett effektivt stabsarbete.

• Skapa möjlighet till bildöverföring till JILL

•  Möjliggöra stöd med drönare.

• Drift och underhåll av 2 49-3080. Utbild-
ning av brandmän för att kunna driftsätta 
bilen samt åtgärda mindre fel.

• Ta fram sambandsplan för hur rakel samt 
analog radio (inkl. Rd-radio) skall använ-
das normalt samt under störning.

http://raddsamf.se/skolan/

