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

Sommarens skogsbränder
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Ledare

Sommaren 2018 blir garanterat en sommar som 
många kommer att blicka tillbaka på med minnen 
som är både positiva och negativa. Semesterfi-
rare har haft soliga varma dagar. Brandpersonal 
har haft ansträngda arbetsdagar. Bönderna har 
haft stora bekymmer med skördar och vatten till 
djuren. Äldreomsorgen har jobbat med att minska 
värmepåverkan på de äldre. Eldningsförbud, 
bevattningsförbud, ( grillförbud) mm.
Hur har vi hanterat denna sommar utifrån vårat 
uppdrag. Lokalt, Regionalt, Nationellt, Internatio-
nellt.

Räddsam-F 
Vi har hanterat 250 skogsbränder mellan 1 juni 
till15 augusti 2018. Detta är fyra gånger mer än 
normalt.

Varför har länet inte haft några stora skogsbrän-
der???
Jag vill hävda att vi i länet är otroligt bra på att:

• Jobba med analyser ifrån smhi:s verktyg FWI 
och omsätta/ tolka dessa värden samt  ta 
fram åtgärder för att möta extrema brandbe-
teenden.

• Åtgärder har b.la  varit att dubblera larm-
planer.

• Dubblera ledning.

• Ökad flygbevakning samt focusområde där 
åskan har slagit ned.

• Tillgång till RCB som har börjat jobba i 
Natostandarden i inre staben. När vi inte haft 
tillräckligt med brandpersonal i staben så 
har även Regionen och Länsstyrelsen stöttat 
med stabspersonal. 

• Vår brandpersonal har varit förberedda med 
extra utrustning för skogsbrand på släckbilar 
mm.

Vi har i samverkan kunnat få polishelikopter att 
vara geografiskt placerad i länet (Axamo) när vi 
hade extrema FWI värdena för att stötta / leda 
insatserna i skog och markbränder i länet men 
även för att stötta hela södra Sverige.
Räddsam-F, F-samverkan är ett välomtalat var-
umärke nationellt med vilken enorm förmåga vi 
har att kunna samarbeta och leverera till andra 
regioner i Sverige. 

När blir vårat uppdrag att åka iväg ner till  
Euoropa?? 
Vi har tillsammans på alla nivåer återigen visat att 

vi är en stor tillgång med en hög kompetens vid 
stora påfrestningar.

Att få vara en liten del i en sådan här stor me-
kanism är lärorikt. Att få se hur det fungerar 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
gör mig ödmjuk över hur vi alla förmår att hjälpa 
medborgare som i sommar fått kämpa mot  
skogsbränder.

Fortfarande har vi mycket att utveckla MEN vi 
har i länet en enorm kapacitet i ledning, i opera-
tiva insatser och att tillsammans med andra myn-
digheter och andra samverkanspartner kunna 
hantera stora påfrestningar inom vårat geograf-
iska område men ändå kunna leverera stöd till 
andra regioner. 

Det är starkt.

LARS-GÖRAN ANDERSSON

RÄDDNINGSCHEF 

SÄVSJÖ KOMMUN
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Samverkan

RäddSam F har tillsammans med Östergötland 
och Kalmar län medverkat vid skogsbränder 
i Dalarna, Jämtland och Hälsingland under 
tre veckors tid. Från RäddSam F har totalt ca 
200 personer deltagit och i denna förstärkning 
ingick också personal från Frivilliga automobil-
kåren (FAK). 

Denna samarbetsform etablerades 2016 och 
användes första gången under skogsbranden 
i Lanna 2017.

F-samverkan 
Länet har haft fyra grupper med ISF ( inrikt-
nings-och samordningsfunktioner).  
F-samverkan är en väl beprövad och bra 
fungerande mekanism länet. Analyser ifrån 
dessa fyra grupper har varit till stor nytta för 
berörda verksamheter i kommunerna.

MTE
Inom F samverkan har en Motortransporten-
het, MTE, bildats tillsammans med Frivilliga 
automobilklubben. Dessa har engagerat över 
100 frivilliga som övas och utbildas regelbun-
det. Intresset för MTE ökade under sommaren 
som en följd av uppmärksamhet i media runt 
verksamheten och i september 2018 har 
medlemsantalet ökat till närmare det dubbla. 
Resursen får stöd från MSB med utbildning 
och kommunerna, länsstyrelsen, polisen och 

regionen svarar för kostnader för främst 
lagerlokaler. 

Stöd
En förutsättning inför framtiden är att det går 
att söka ekonomiskt stöd för frivilligverksam-
het inte bara för utbildning utan också 
driftbidrag för att klara av hyror och underhåll 
av materiel och fordon. Mycket av resurserna 
har tillkommit.

Nationellt
MSB har varit mycket mer aktiva i år än vid 
Västmanlandbranden 2014. Nationell stab 
upprättades enligt ”Särskild organisation 
Skogsbrandrisk och torka” . En viktig up-
pgift i MSB:s operativa roll är att följa hän-
delseutvecklingen, inklusive resurstillgång 
och behov. Det gjorde vi huvudsakligen 
genom regelbundna samverkanskonferenser 
samt genom den samlade lägesbilden. När 
vi såg att lokal och regional nivå behövde 
stöd, gick vi in med förstärkning (med eller 
utan förfrågan). Vi stöttade i första hand de 
största skogsbränderna i mellansverige men 
ju längre tiden gick och fler nationella och 
internationella resurser ställdes till förfogande 
så kunde  MSB;s Särskild organisation Sk-
ogsbrandrisk och torka,  fördela dessa till de 
mest prioriterade områdena i Sverige. 

Samarbete i sydsverige
Lars-Göran Andersson om sommarens händelser

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Arbeta med underlag
Jag själv fick vara med och jobba i staben i 
Karlstad under dessa hektiska veckor mel-
lan den 21 juli till 2 augusti. Arbetet bestod 
i att tolka FWI, ta fram beslutsunderlag för 
beslut om att söka mer eller mindre hjälp 
ifrån ERCC, ta fram nästkommande dag 
inriktningsbeslut på nationell nivå mm. Vi 
fick frågor och begäran om stöd till kom-
munal räddningstjänst via MSB;s Tib  och 
var tvungna att prioritera vilka som skulle 
få , skopande flygresurser, helikoptrar för 
vattenbombning, 150 polska brandmän, 
Tyska brandmän , Danska brandmän, MSB;s 
skogsbrandscontainrar mm.  Jag hade varje 
morgon en dialog med jourhavande meteo-
rolog på smhi för att stämma av prognoserna 
för dagen och dagarna framåt. 

Prognoser för åska
Åskprognoser togs fram med stöd av b.la 
MSB GIS personal. De tog fram kartor som 
stöd för att se vad åskan slagit ned  till lokal 
räddningstjänst. Det var ett otroligt intensivt 
arbete där vi var med och gjorde bedömnin-
gar av stöd till ca 70 -100 skogs/markbrän-
der per dag när det var som mest intensivt.

Internationellt
När de nationella förstärkningsresurserna 
inte är tillräckliga, kan MSB vid förfrågan 
från länsstyrelserna eller räddningstjänsterna 

Regionalt råd

F-samverkan 
strategisk

ISF Skogsbrand ISF Lågt vatten ISF Höga temperaturer ISF Lantbruk

Deltagare DeltagareDeltagareDeltagare

efterfråga internationellt stöd. Den snabbaste 
kanalen för det är ofta genom EU:s 
samordningsorgan ERCC, men vi kan också 
skicka en bilateral direktförfrågan till berörda 
som har en resurs.

Värdlandstöd
Om Sverige ska ta emot internationellt stöd 
behövs det aktiveras ett så kallat "Värd-
landsstöd", på engelska "Host Nation  
Support", HNS. Det innebär i korthet de 
åtgärder som behöver vidtas för att inkom-
mande hjälp ska kunna användas så snabbt, 
effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 
Omfattningen på behovet av värdlandsstö-
det skiljer sig åt från situation till situation, 
beroende på hur det inkommande stödet 
ser ut. Internationellt stöd kan ju utgöras av 
alltifrån enstaka experter till flera stora team 
med mycket personal och utrustning.

Vid behov
Vid behov av internationella förstärkning-
sresurserna kontaktar räddningsledare eller 
länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, 
TiB, via telefon 054-150 150, samtalet kop-
plas till MSB via SOS Alarm AB.

LARS-GÖRAN ANDERSSON

RÄDDNINGSCHEF 

SÄVSJÖ KOMMUN

Samverkan

Delar av första gänget, som reste till Ytterhogdal. Från vänster: Jörgen Bloemsma Hjältevad, Anders Petterson Jönköping, 

Daniel Carstensen FAK, Fredrik Holmström Korsberga, Leif Roos Eksjö, Micael Carlsson Eksjö, Jonas Lövgren Landsbro, 

Christer Ståhl FAK, Bosse Carlström Jönköping, Sebastian Söder Jönköping, Andreas Johansson Anneberg, Peter Svensson 

Reftele.

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Två av fyra grupper från RäddSam F som hjälpte till i Dalarna vid sommarens skogsbränder.

Övre gruppen från vänster 

Översta raden: Daniel Thell, Emil Melkersson, Alexander Josefsson, Viktor Legfors, Jonas Isaksson, busschaufför Len-

nart Biewendt, Ingemar Skaar, peter Heimdahl.

Nedre raden: Kenneth Molin, Gottfrid Bolin, Pierre Karlsson, Johan Remnemark, John Wendefors.

Nedre gruppen från vänster.

Marcus Gustavsson Jönköping, Mikael Karlsson Jönköping, Therese Karlsson HRF, Jonny Karlsson Sävsjö, Roy Sandeg-

gen Mullsjö, Johan Cedergren Hestra, Jonas Karlsson HRF, Johan Antonsson HRF, Göran Axelsson HRF.

Samverkan
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2016 vid sydlänskonferensen för räddnings-
chefer beslöts att sydlänen skulle etablera 
ett system för förstärkningsresurser mel-
lan länen i händelse av stora olyckor som 
till exempel skogsbränder. I april 2018 var 
anvisning för förstärkningsresurser klar och 
varje län fick i uppdrag att fatta beslut om att 
ansluta sig till den. 

Arbetet påbörjades i södra Sverige men 
avsikten är att hela landet ska kunna 
ansluta sig till anvisningen. Tjänsteman i 
beredskap, TIB på MSB har en uppdaterad 
resursförteckning med kontaktvägar till 
ingående räddningstjänstregioner.

Begäran om stöd
Tisdag 17 juli kl 23:00 inkom begäran från 
resurssamordnande funktion i Dalarnas 
län till RCB i Göteborg. RCB i Göteborg 
sammankallade då motsvarande funktion 
i Västra Götaland, Halland, Skåne och 
RäddSam F för ett telefonmöte. Vid mötet 
deltog också TIB från Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län. Vid mötet framkom följande 
akuta behov:
Dalarna
Skogsbrand Älvdalen (ca 3000 ha), 
Skogsbrand transstrand (500 ha)
Gävleborgs län
Fem skogsbränder (50, 40, 750, 60 resp 530 
ha), 
Vid mötet beslöts att Jönköpings län skulle 
stödja Dalarna med branden i Älvdalen. 
Jönköpings län (RäddSam F) ställde i sin tur 
en fråga till Östergötlands och Kalmar län om 
de kunde stödja tillsammans med Räddsam 
F vilket de också gjorde. 

Resurser från länet
Jönköpings-, Östergötlands och Kalmar län 
skickade tillsammans 7 förstärkningsmoduler 
bestående av 7 räddningsenheter (RE), 7 
vattenenheter (VE) samt 3 ledningsenheter 
(LE) under tre veckor. I förstärkningen ingick 
också Motortransportenhet, MTE med frivillig 
personal.
45 brandmän och befäl samt 15 personal 
från MTE fanns på plats under tre veckor. 
Sammanlagt 400 personal deltog i arbetet. 
Ett tjugotal fordon ingick i förstärkningen.
Resursen hade egen ledning bestående 

av tre ledningsenheter och i stort sett höll 
samman under hela insatsen. Resursen 
påbörjade insatsen i Dalarna, men flyttas 
sedan till Jämtlands län för att till slut avsluta 
insatsen i Gävleborgs län.

Dagliga kontakter
Inom klustret bestående av Östergötlands, 
Kalmar och Jönköpings län etablerades 
dagliga telefonkonferenser under drygt tre 
veckor där förstärkningen till mellersta Sverige 
var den primära uppgiften under tre veckor, 
men under tiden förflyttades fokus till att 
handla om förstärkningar mellan länen i södra 
Sverige. I slutskedet av arbetet beslöts att 
utvärdera samverkan under sommaren mellan 
de tre länen.

Resursfördelning
SOS index för skogsbrand ”Normal 
omfattning” under extrem brandrisk 
dubblerades till: Fyra räddningsenheter 
(RE), två vattenenheter (VE) samt två 
ledningsenheter (LE).
SOS index för skogsbrand ”Hög omfattning” 
dvs snabb spridning dubblerades ytterligare 
en gång till 8 RE, 4 VE, 4 LE. Denna nivå 
nyttjades vid en handfull bränder i både 
Jönköpings län och som förstärkning till 
grannlän.
När FWI översteg 28 (5E) dubblerades 
bevakningen med skogsbrandsflyg. Av 250 
skogsbränder upptäckte skogsbrandsflyget 
ett sextiotal och var behjälplig med vägledning 
på ytterligare lika många.
Flygbevakning fokuserades på områden 
där åskan slagit ner. Särskilda lägesbilder 
beställdes från SMHI som visade på alla 
åsknedslag efter varje åskoväder.

Natostandard
Tillgång till RCB samt stab uppbyggd enligt 
Natostandard var en framgångsfaktor. I 
staben fanns en personalfunktion (F1) som 
svarade för personalförsörjning till mellersta 
Sverige samt en kommunikationsfunktion 
(F7) som avlastade inre befäl och RCB med 
korrekt mediahantering. Under helger fanns 
dessa funktioner i beredskap. Under vissa 
helger stöttade Regionen och Länsstyrelsen 
med personal till räddningstjänstens 

Erfarenheter från sommarens  
skogsbränder

Samverkan

Artikeln fortsätter på nästa sida
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stabsfunktion.
Under hela sommaren arbetades det aktivt 
med fyra ISF  inom ramen för F samverkan.
I länet finns normalt 11 ledningsenheter i 
beredskap/jour. Under de veckor med störst 
risk ökades beredskapen med ytterligare fem 
ledningsenheter. 

Polishelikopter
Genom samverkan med polisregion öst 
begärdes stöd med polishelikopter för att 
leda och dirigera vattenbombning från luften 
samt ledning av räddningsstyrkor från luften. 
Polisen bistod med en helikopter under 
de mest kritiska dagarna som baserades 
i Jönköping som stöd för södra Sverige. 
Helikoptern bemannades med brandbefäl från 
RäddSam F. Helikoptern ökade effektiviteten 
och bidrog till bättre säkerhet i bedömningar 
av brandspridning. Polishelikopterns 
värmekamera medförde att vattenbombande 
helikoptrar kunde precisionsbomba 
brandfronter som inte syntes under röken.

Radion som aktör
SR Jönköping tog kontakt utifrån sin 
roll som public service och aktör inom 
krisberedskapen och önskade en daglig 
lägesbild från samma röst under de värsta 
veckorna. Genom denna kanal uppmanades 
allmänheten och markägaren att bevaka 
skogsområden där åskan passerat. Vid flera 

GÖRAN MELIN

BITR RÄDDNINGSCHEF

JÖNKÖPING

skogsbränder fanns allmänhet och markägare 
på plats och bistod räddningstjänsten med 
värdefull vägvisning och lokalkunskap.

Drunkning
Utöver skogsbrandsrisken hade RCB ett 
särskilt fokus på drunkning pga varmt väder. 
Beredskap för drunkningslarm prioriterades.

Sammanfattning
• Gemensam analys av brandriskdata tre 

ggr per vecka gav underlag för kloka 
beslut inom länen i södra Sverige och 
bidrog kanske även till att det skapades 
en nationell helikopterberedskap i södra 
Sverige-

• FIP med pulversläckare och släckning 
med torr metod bidrog till att begränsa 
flera bränder samt effektiv vägledning och 
rekognosering av bästa vägar.

• Inom F samverkan har en 
Motortransportenhet, MTE 
bildats tillsammans med Frivilliga 
automobilklubben. Dessa har engagerat 
över 100 frivilliga som övas och utbildas 
regelbundet. 

När skogsbränderna är släckta ska materialet tillbaka till sin rätta 

ägare. På bild en uppsamling av material som har varit och vänt i 

Ljusdal.

Samverkan

Jag vill härmed framföra mitt tack 
till Er för att ni under extraordinära 
förhållanden deltagit i de omfat-
tande insatserna i samband med 
sommarens skogsbränder. Den 
nationella beredskapen har svarat 
upp med räddningstjänster från 
hela landet, myndigheter och 
tusentals volontärer. 

Regeringen är mycket tacksam för 
era insatser. Ni har visat en sann 
anda av solidaritet och att vi vid en 
kris står redo att hjälpa varandra. 

Mitt djupaste tack för er insats och 
den beredskap ni upprätthåller. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 

MORGAN JOHANSSON

JUSTITIEDEPARTEMENTET
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Aktuellt

För tredje året i rad åker Räddningstjänsten 
i Jönköping ut till utvalda stadsdelar i kom-
munen för att spela fotboll mot ungdomarna 
på plats. Ett lyckat projekt med främst Rädd-
ningstjänsten och Fritid Jönköping inblandade. 
Projektet startade sommaren 2016 med besök 
på Öxnehaga (sydvästra Huskvarna).  

Besöken blev populära bland ungdomarna 
där de fick utmana oss i fotboll, titta på 
brandbilar, mingla mm. Projektet fortsatte 
sommaren 2017 med besök på Öxnehaga 
men även Österängen (Östra Jönköping). 
Likt Öxnehaga möttes vi av många glada och 
nyfikna ungdomar på Österängen.

Då tongångarna varit positiva besökte 
räddningstjänsten i Jönköpings även denna 
sommar Öxnehaga och Österängen med 
samma upplägg. Besöken har skett två 
vardagskvällar i veckan, cirka en timme på 
plats.

Fotboll på 
Öxnehaga och 
Österängen

Syftet
Syftet har varit att vi ska utmana ungdomarna 
på fotboll, visa upp brandbilarna samt att 
allmänt prata med killarna och tjejerna om 
brandmansyrket. Vi har även kunnat bygga 
relationer med ungdomarna och gett dem 
en chans att träffa oss när vi inte är på 
utryckning

Fördelarna med att förebygga vet vi ger 
resultat. Vi har inte haft problem mot 
blåljuspersonal i kommunen likt storstäderna 
har haft. Vi hoppas att det fortsätter så 
och att vi kan möta kommuninvånarna på 
liknande sätt fler gånger i framtiden.

SAMI BELGE

BRANDMAN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING  
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Aktuellt

Händelserapporter
Jag ingår i en arbetsgrupp tillsammans med MSB för att se över nuvarande 
händelserapport och förfina den. Är det så att du har något du skulle vilja ändra 
eller något du tycker är ”trubbigt” i rapporten så maila mig dina önskemål så ska 
vi ta upp det i gruppen.  
Nästa möte har vi den 13/11 i Stockholm.

Årets julplanering från  
Brandskyddsföreningen

HLR-flashmob
på Asecs
I samband med Internationella HLR-dagen (Heart Restart Day den 16 oktober) körde 
Räddningstjänsten i Jönköping en flashmob på Asecs. Till låten Staying alive dök fler och fler 
kollegor upp på torget i den nybyggda delen av Asecs och gjorde kompressioner i takt. Till slut var 
vi ca 20 personer. Ett kul och annorlunda sätt att visa vikten av att alla bör lära sig HLR! 

KENNETH HERMANSSON

BRANDINGENJÖR

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Planering för årets julkampanj är i full gång 
med Angelica vid rodret.
Kalendrar, klisterdekaler samt kampanj i 
sociala medier är årets plan. 
Brandskyddsföreningen kommer starta upp 
ett instagramkonto inom kort.



10 Nr 3 • 2018plankan

+

Mellan den 12-19 september pågick Klimat-
veckan 2018. I Jönköpings län arrangerades 
veckan av Klimatrådet (och har gjort å sedan 
2014). Syftet är att bidra till att nå visio-
nen om att Jönköpings län senast är 2050 
ska vara ett plusenergilän. Veckan präglas 
av gränsöverskridande, lättillgängliga och 
motiverande aktiviteter som ska ge kunskap, 
inspiration och en ökad medvetenhet om 
fördelarna med ett aktivt klimatarbete. 

Klimatrådet i sig är en samverkans-organisa-
tion med medlemsorganisationer från sam-
hällets olika hörn, både privata och ideela 
organisationer, myndigheter samt kommuner. 
Räddningstjänsten Jönköping sitter med 
i klimatrådets fokusgrupp för anpassning 
till klimatförändringar. I gruppen arbetar vi 

med att driva fram anpassningen av sam-
hällsstrukturerna efter de nya förutsättningar 
som klimatförändringarna innebär. 

Räddningstjänten medverkade
Som en del i detta så medverkade  
räddningstjänsten under klimatveckan med 
att ställa ut lite av vårt material för övers-
vämning samt informerade om vad den en-
skilde kan göra för att förbereda sig. Vi hade 
även med krisberedskapslådor med mat och 
utrustning och informerade om dessa.

 

ERIK HOLGERSSON

BRANDINGENJÖR/CIVILINGENJÖR I RISKHANTERING

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Klimatdagen

Aktuellt
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Invigning av tillbyggd 
brandstation
Den 17 september invigdes den tillbyggda 
brandstationen i Unnefors i Jönköpings kommun. 
42 kilometer, eller minst en halvtimmes bilfärd 
(under goda förhållanden) från stationen på 
Rosenlund.
Unnefors är Jönköpings kommuns enda värn. 
Det vill säga, till skillnad från en deltidsstation 
där brandmännen har beredskap var tredje 
vecka,  åker brandmännen på ett värn på larm 
om de har möjlighet. Det är alltid ett befäl 
i beredskap. Brandmännen i Unnefors ser 
dock vikten av sin station och sitt arbete och 
deltagandet vid larm är högt. 
- Har man möjlighet så åker man, säger Yngve 
Ragnarsson, styrkeledare sedan många år och 
som har sin huvudarbetsplats på sågen i byn.
Stationens yta har ökat rejält och nu finns 
ett nytt stort rum för gym och möten. I 

byggnaden i övrigt finns kök, garage samt 
omklädningsrum.
På invigningskvällen slöt byggden upp och 
100 personer kom för att se stationen, möta 
brandmännen, gå tipspromenad och fika. 
Unnefors platschef, Jerker Sturedahl, hade 
överraskat sin personal med porträtt av sina 
kollegor som nu hänger i entrén.

Aktuellt
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Artikeln fortsätter på nästa sida

Axamodagarna 2018

Utbildning

Årets Axamodagar genomfördes mellan 29 augusti och 11 oktober. Ca 550 brandmän och befäl 
från länet har genomfört en heldag med övningar och genomgång av 7 olika moment, ett Nivå-
10-larm och sex Nivå5-larm. Efter genomförd Axamodag skickades en enkät ut till stora delar av 
deltagarna och utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda. 

" Så bra att få träna på många olika moment under lagom press. Att ha snack & ge feedback efteråt ger enormt 
mycket(konstruktiv kritik!)"

När ett moment inte gått som tänkt har man på ett mycket bra vis växlat om det till utbildande där vi på ett balanserat 
vis instrueras."

" Åter igen mycket överraskande moment som gör att man får tänka till lite extra och bra genomgångar efteråt."

" En bra dag värd att ta ledigt för".

Invändig brandsläckning
• Att komma igång snabbt för 

att kunna svara på frågorna; 
var det brinner, vad som 
brinner och lämplig metod 
för släkning.

• Täta kontakter mellan rök-
dykarledaren och SL som 
ansvarar för släckningsar-
betet.

• Rökdykarledaren trogen 
baspunkten för att kunna 
assistera sina rökdykare.

• Rökdykargruppen får med 
sig tillräckligt med slang in i 
byggnaden.

• Backuprör med ej trycksatt 
slang vid baspunkten som 
riskminimering som även 
ger möjlighet för släckning 
när stora vattenvolymer 
krävs.

• Planera för avlösning, be-
hov kan uppstå tidigare än 
vad som kan förväntas.

De grupper som hade kortast 
uppstartstid var de som hade 
övat uppstart brand på hem-
maplan.

Det är viktigt att personalen 
är trygg med sin personliga 
utrustning i avseende att ta på 
sig utrustning och använda den 
korrekt.



plankanNr 3 •  2018 13 

+

Artikeln börjar på föregående sida

Utbildning

Axamodagarna 2018

Olycka med ATV
Momentet innehöll främst 
sjukvård, bla ville vi öva tour-
niquen och utvärdera reslutatet 
av införandet inom räddningstjän-
sten.

Vi ville öva flödet LABCDE, hur vi 
utför.

I denna övning var det lätt att 
fastana i de tekniska lösningarna 
och människan kunde hamna lite 
åt sidan.

Fastnat i träd
En instruktörsutbildning i RäddSam Fs regi ska enomföras i vår så att vi ökar 
förmågan att använda vår taksäkringsutrustning gällande:

2.8.5 Livräddning via bärbar stege, medvetslös person.

3.5.1 Rappellering, takarbete.

3.5.3 Rappellering, stegräddning.

3.7.3 Nedtagning av skadad linjemontör.

Viss grundläggande förmåga vid brunnslivräddning.
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Vi besöker

Vi besöker 
Mariannelund

En del av RäddSam F

I Mariannelund har man ca 75 larm om året 
och det vanligaste larmet är trafikolycka. 
Här finns en släckbil (med mer slang än vad 
man vanligtvis har på bilarna i övriga länet), 
1 losstagningsenhet/räddningsbil samt 1 FIP. 
Mariannelund är en deltidsstation och här 
arbetarman 1+4 med beredskap var tredje 
vecka.

Mariannelund tillhör Eksjö kommun och 
är en av tre deltidssationer i kommunen. 
Upptagningsområdet är stort med till största 
del landsbygd och man gränsar till Vimmerby 
och Kalmar län i Öster och Hultsfred i Söder. 
Närmaste stationer är Rumskulla i Kalmar 
län och Hjältevad i Eksjö kommun, även de 
deltidsstationer.

Magnus Andersson och Eric 
Lewenhaupt på trappan till 
randstationen. En vacker 
stenbyggnad som har fått 
behålla sin gamla charm 
både in- och utvändigt.
Magnus har arbetat som 
deltidsbrandman i 18 år. 
Sin huvudarbetsplats är 
i svenska kyrkan som 
kyrkvaktmästare. Två 
yrken som fungerar bra att 
kombinera.

Eric Lewenhaupt är 
brandmästare och har varit 
Insatsledare i lite mer än 
ett år. Han har även varit 
deltidsbrandman i flera 
år. Båda trivs med sina 
omväxlande arbeten och 
ser möjligheten att hjälpa 
andra som sina stora 
drivkrafter.
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I Mariannelund, som på många andra mindre 
samhällen, är det svårt att rekrytera. De flesta 
som bor här pendlar en bit till sina arbeten, 
vilket gör det svårt att hitta nya brandmän på 
orten. 

Samarbete
I dagsläget samarbetar kåren med Hjältevad, 
som är 1+3. Båda stationerna har FIP och vid 
ett larm dras den andra kårens FIP för att öka 
upp antalet.
- De som arbetar här är fantastiska, säger 
Magnus Andersson, som är en av tre 
styrkeledare.
- Arbetsgivarna i området är förstående och 

ser fördelarna med att ha en brandstation i 
området.

Rekrytering
Eric Lewenhaupt är insatsledare och utgår 
från Eksjö. Han har även personalansvar för 
deltidsstationerna i Eksjö kommun. Idag är 
även han i Mariannelund.
- En viktig del vid rekrytering av 
deltidsbrandmän är att huvudarbetsgivaren är 
positiv.
- Vi vill närma oss företagen och få 
en bra kontakt med våra brandmäns 
huvudarbetsgivare, att vi från båda hållen får 
en förståelse, säger Eric lewenhaupt.

Brandstationen är delvis 
renoverad. Köket från 
trettiotalet är bevarat och har 
fått en uppfräschning med 
nymålade kösluckor och 
väggar samt nytt golv.
Magnus Andersson har genom 
åren tillbringat många timmar 
här.

På väggarna finns många 
attiraljer från svunna tider...
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ges ut av RäddSam F

Ansvarig utgivare 
Göran Melin 
goran.melin@jonkoping.se

Redaktör 
Maria Boqvist 
maria.boqvist@jonkoping.se

Redaktionskommitté 
RäddSam F-kontoret

RäddSam F 
Kansli på Höglandets  
räddningstjänstförbund

Postadress 
Höglandets räddningstjänstförbund 
571 80 Nässjö 

Webbplats 
www.raddsamf.se

Telefon 
0383-46 77 00

E-post 
hoglandet@raddningstjansten.com

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

Kom ihåg att gå in på RäddSam F:s hemsida och se 
vilka utbildningar som finns! 
http://raddsamf.se/skolan/

Tips inför julen
MSB:s Aktiv mot brand-kampanj vill både 
påverka privatpersoner att ha fungerande 
brandskyddsutrustning hemma och 
öka antalet som regelbundet testar sin 
brandvarnare. 
Kampanjen är en långsiktig satsning och 
startade 2012. Olika lokala, regionala och 
nationella aktörer som på olika sätt arbetar 
med brandskydd i bostäder kan delta.
På hemsidan finns material fritt för 
användning:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/
Brandskydd/Kampanj-Aktiv-mot-brand/Om-
kampanjen


