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Ledare

Ledare
Resursutnyttjande och förtroende 
måste bli vårt mantra
Att förlora ett förtroende kan ske 
snabbt och i takt med att medi-
adrevet går förändras samhällets 
perspektiv från dag till dag. Lägger 
vi på en ekonomisk verklighet med 
minskade skatteintäkter så förstår 
vi alla att utvecklingen inte kan stå 
still. Vi måste inse att hur vi använ-
der våra resurser kommer att bli en 
avgörande trovärdighetsfråga. Min-
skade resurser är inte bra, men att 
tvingas ifrågasätta hur vi använder 
våra skattemedel är alltid nyttigt. 

Hur vi nyttjar våra och övriga sam-
hällets resurser
I de fall som det finns en heltids-
styrka i en kommun eller ett förbund 
kretsar mycket kring utvecklingen 
av metod, teknik och teknikval hos 
”heltidarna”. Den djupa skadeavhjäl-
pande kompetensen som finns på 
en heltidstation måste kopplas ihop 
med ”deltidarnas” breda kunskap 
och vilja. De som ansvarar för 
räddningstjänsterna har ett otro-
ligt privilegium jämfört med andra 
arbetsgivare. Vilken fabrikör kan få 
merparten av sina anställda utbil-
dade och coachade av annan ar-
betsgivare? Jag tror på att det finns 
mycket kompetens och resurser 
som går till spillo då räddningstjän-
sterna inte nyttjar deltidsorganisa-
tionens alla yrkeskårer. Detta är en 
resurs- och trovärdighetsfråga.

I vår bransch känner alla till tids-
faktorns betydelse för en lycklig 
utgång. Vi kämpade hårt för att 
landstinget skulle låta oss hjälpa till 
med hjärtstoppslarm, eftersom vi 
var snabbast framme till hjärtstoppet 
inom stora delar av länets yta. Nu 
måste vi våga ställa frågan vem som 
är snabbast framme på en brand 
eller trafikolycka. FIP är ett bra 
steg men det räcker inte. Kommu-
nerna, med räddningstjänsten som 

drivkraft, måste arbeta mer aktivt 
med IVPB (I Väntan På Brandkår) 
eller UnO-person (Undvika Olycka-
person). I min kristallkula ser jag att 
hemtjänstens personal specialutbil-
das i både olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande metoder samt 
utrustas med RAKEL som aktiveras 
vid larm. Alternativt kan väktare 
eller sotare få hjärtstoppslarm när 
de ändå är i närheten. Jag hoppas 
innerligt att detta blir realiserat inom 
kort. Driver vi inte denna utveckling 
så är vi inte trovärdiga i ett större 
sammanhang. Ingen kan ersätta oss 
men många kan komplettera oss. Vi 
måste utnyttja alla resurser för att 
hjälpa Greta, och inga larm är ”våra” 
larm.     

Från hjältar till ifrågasatta brand-
gubbar
Det är dags att inse att vi inom 
räddningstjänsten kommer att bli 
mer ifrågasatta i framtiden. I Umeå 
blev kommunen (räddningstjänsten) 
stämd av ett försäkringsbolag för 
att en brand på en spis återantände 
och resulterade i en vindsbrand i ett 
flerfamiljshus. Den allmänna trenden 
är att allt ifrågasätts mer och mer. Vi 
kommer inte att undgå skarp kritik 
och dagligen blir räddningstjänster 
filmade med mobilkameror och up-
plagda på youtube. En felsägning 
eller ett skämt vid fel tillfälle kan få 
mycket stora konsekvenser. Att falla 
från hjälte till ifrågasatta brandgubbe 
kan ske på några minuter. Vi måste 
hjälpas åt att undvika att hamna 
där. Ett sätt att undvika förödande 
”tabbar” är att ha en bra kvalité på 
våra övningar. Det är av yttersta 
vikt att de är väl planerade, utvalda 
utifrån kommunens riskbild och 
inte minst att de genomförs på ett 
kvalitetssäkrat sätt. I denna tidning 
finns en intressant artikel kring 
kvalitetssäkring och jag har höga 
förväntningar på detta RäddSam 
F-projekt. Det är viktigt för oss alla 

att vi som individer kan känna oss 
trygga i våra uppdrag och att alla 
känner till de förväntningar som 
finns. 

Resurseffektivitet skapar trovär-
dighet. Att agera (på och utanför 
stationen) som om en liten Greta 
satt på din axel skapar trovärdighet. 
Utan trovärdighet blir mötet med 
allmänheten och politiken hårt. Där 
ska vi inte hamna.   

JOHAN NILSSON

TF. RÄDDNINGSCHEF, 

GISLAVED-GNOSJÖ
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Rökdykning 
- hur kan vi riskminimera ?
Rökdykning, att gå in i en potentiellt brännbar blandning av bränsle och syre kan vara mycket riskfyllt. Det är 
något som vi bör undvika och om vi väljer att gå in så ska vi aktivt minska riskerna före och under tiden vi är 
inne. Men hur avgör vi om det är rimligt att gå in? Ja det är en knepig fråga och det är många olika faktorer som 
måste beaktas innan ett beslut kan tas. 

Risk kontra nytta? 
Så vilken risk för rökdykarna är 
acceptabel, att någon ska dö, att 
någon ska skadas svårt, att någon 
ska skadas lätt? Och för vilket pris, 
att rädda ett liv, att rädda mycket 
egendom, att rädda lite inventarier? 
Ur arbetsgivarens perspektiv är det 
inte så svårt, ingen skall skadas på 
sitt arbete. Det är lättare sagt än 
gjort men det är utgångspunkten 
som vi arbetar mot. Ur arbetstaga-
rens synpunkt är det samma sak, 
ingen vill skada sig eller dö på sitt 
arbete.

Risker
Det är omöjligt att ta bort alla 
risker i vårt yrke, men det är vår 
skyldighet att identifiera dem och 
hantera dem så att riskerna hålls 
på en acceptabel nivå i förhållande 
till det vi kan uppnå med insatsen. 
Om vi har en tillräcklig kunskap 
och skapar oss en bra bild över 
situationen så bör inte en rökdykar-
insats innebära några större risker 
för rökdykarna.

Läsa branden
Vad händer med branden just nu, 
och hur kommer branden att se ut 
om 1, 2, 5 minuter är vårt uppdrag 
att avgöra. Om vi inte kan läsa 
branden så kan vi inte göra kor-
rekta riskbedömningar eller sätta in 
rätt åtgärder. Färgen på röken, has-
tigheten på röken, temperaturen, 
in och utlopp i luftströmmarna, 
flammande förbränning osv är alla 
faktorer som vi måste läsa av för att 
med detektivsinnet skapa oss en 
bra bild av branden.

Läsa byggnaden
Att läsa branden är viktigt men att 

läsa byggnaden är lika viktigt, både 
för vår säkerhet och för effektiviteten 
i insatsen. Vi måste veta att vissa 
byggnadstyper inte klarar värmebe-
slastning, att stora rumsvolymer och 
höga takhöjder skapar stora risker, 
att solpaneler kan vara livsfarliga, 
att risken för spontanventilation 
kan ha mycket stora konsekvenser 
och listan kan göras mycket lång. 
Att framförallt ni som är befäl tar er 
tid att bedömma om byggnaden är 
kritisk, för att bestämma er för om 
det är rimligt att skicka in rökdykare 
inne i byggnaden.

Vad kan vi göra före vi går in?
För att öka säkerheten men också 
för att öka effektiviteten i vår insats 
så skall vi alltid överväga om vi kan 
få släckmedel på brandhärden eller 
i varma brandgaser utifrån innan vi 
går in. Att så tidigt som möjligt få 
ner temperaturen på branden gör 
underverk för brandens utveckling. 
Gör vi rätt så kanske vi lyckas trycka 
tillbaka branden till en bränslekon-
trollerad brand och då kan ventilera 
ut röken i byggnaden med mindre 
risk för att branden ska öka i intens-
itet. 

Ventilera korrekt
Genom att tidigare kunna ven-
tilera korrekt så ökar vi inte bara 
säkerheten utan vi även påskyndar 
livräddningen av potentiella drab-
bade. Detta släckmedel utifrån 
kan vara ett strålrör genom ett 
fönster, en pulversläckare genom 
brevinkastet, en släckgranat, en 
dimspik genom förnsterkarmen eller 
vad som helst som tar energi från 
branden. För att skapa störst effekt 
ska samtidigt all syretillförsel hållas 

så låg som möjligt genom att hålla 
dörrar och fönster stängda.

Det finns inga enkla svar, inga 
checklistor
Tyvärr så är brandsläckning, och 
rökdykning speciellt, komplic-
erade uppgifter som inte låter sig 
sammanfattas i korta artiklar eller 
checklistor ute på olycksplatsen. 
Det är vår skyldighet att lära oss 
så mycket som vi kan för att kunna 
agera säkert och effektivt i vårt 
yrkesutövande. Vad är det jag 
inte vet som kommer att sätta liv i 
fara, eller vad är det för något som 
jag tror att jag vet men som inte 
stämmer som kommer att sätta liv 
i fara? 

Utmana oss själva
Vi måste kontinuerligt utamana 
oss själva för att göra effektiva och 
säkra insatser. Framförallt är det 
ni som är befäl som har tagit på 
er arbetsmiljöansvaret som har en 
tung skyldighet att säkerställa att 
rökdykarna inte går in i en miljö 
som är orimligt farlig. Men vår 
arbetsmiljö är också allas ansvar 
och den kan bara bli säker om vi 
alla försöker lära oss så mycket 
som möjligt!

LARS ÅGERSTRAND

INSATSLEDARE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO

Värderingar
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Brandutredning

Eldstadrelaterad brand i villa
Branden inträffade i en 1-plans villa byggd på mitten av 1980-talet. Villan är uppförd med regel och stomme 
av trä med ytskikt på gips. Yttre väggbeklädnad är utförd av stående träpanel. Byggnaden är försedd med två 
eldstäder, den ena placerad på en altan och den andra inne i byggnaden. Eldstäderna är placerade så att man 
får intrycket av att de står rygg mot rygg och delar en murad vägg. Eldstaden inne i byggnaden har en så kallad 
braskassett. Byggnaden skyddas av brandvarnare.

Händelsen
Husets ägare hade eldat i den 
invändiga eldstaden på dagen. 
Nästkommande dag väcks han av 
att brandvarnaren löst ut. Han ser 
att det ryker på altanen och att det 
brinner i väggen bakom den ut-
vändiga eldstaden. Han hämtar en 
brandsläckare och försöker släcka 
branden, men då slår det upp lågor 
även på andra sidan av eldstaden 
och i taket över eldstaden. I det 
läget tar han sig till grannen som 
larmar räddningstjänsten via 112.

Vid räddningstjänstens framkomst 
är villan i det närmaste övertänd. 
Vissa inventarier kan räddas, men 
villan brinner ner till grunden. 
Brandplatsen spärras av dels med 
hänsyn till kommande teknisk 
undersökning och dels på grund 
av risken för att murstockarna ska 
falla.

Utredningsresultat

Man kan konstatera följande: Den 
invändiga eldstaden har en bras-
kassett som saknar det sedvan-
liga rökröret som leder de varma 
rökgaserna upp i skorste-
nen. Avsaknaden av detta 
rör medför att värmen i 
stället koncentreras mot 
bakkanten av eldstaden.

Den murade väggen är 
det samma som bak-
kanten av den invändiga 
eldstaden, vilket innebär 
att väggen får en förhål-
landevis hög temperatur 
vid eldning. Mellan de 
båda eldstäderna går yt-
terväggen, som är utförd 
av trä.

På utsidan av den mu-
rade väggen finns rester 
av en gipsskiva. 

Under undersökningen framkommer 
att grannen haft en liknande brand 
för ett antal år sedan. Då brann 
det i väggkonstruktionen innanför 
en eldstad. Här visade det sig att 
avståndet mellan eldstaden och 
brännbar byggnadsdel var alltför 
litet.

Slutsatser
Primärbrandplats kan inte faststäl-
las, men med hänsyn till ägarens 
berättelse och ovanstående byg-
nadstekniska lösningar kan det 
inte uteslutas att branden börjat 
i den delen av ytterväggen som 
finns mellan eldstäderna. Man kan 
konstatera att byggnaden har haft 
ett antal byggnadstekniska brister 
som tillsammans medfört att den 
brännbara väggkonstruktionen 
långsamt torrdestillerats så att den 
till slut börjat brinna. Man kan också 
konstatera att bristerna, kanske med 
undantag av avståndet mellan den 
murade väggen och träkonstruk-
tionen, inte brutit mot några byg-
gregler. 

Erfarenheter
Vid nybyggnation är det viktigt att 
man uppfyller gällande byggregler. 
Vid nybyggnation är det viktigt 
att byggnationen avsynas av en 
sakkunnig person.

Det kan vara svårt att vid en 
brandskyddskontroll utröna hur den 
bakomliggande konstruktionen ser 
ut utan att riva densamma.

Det är en relativt vanlig villfarelse 
att en gipsskiva skyddar en träkon-
struktion mot långvarig uppvärmn-
ing. En enkel gipsskiva skyddar 
normalt en brännbar konstruk-
tion mot brand i cirka 15 minuter. 
Därefter har den ingen skyddande 
funktion eftersom det vatten som 
finns i en sådan konstruktion då 
kokats bort.

En fungerande brandvarnare är en 
billig livförsäkring.

PÄR LILJEKVIST

BRANDUTREDARE

VÄRNAMO
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Aktuellt

Nytt i videoteket

Filmerna från MSB finns att låna på Räddningstjänsten i Jönköping

Säkerhet på väg
Den 16 januari kallades Rädd-
ningstjänsten i Jönköping på en 
trafikolycka på E4:an söder om 
Jönköping. En personbil hade kört 
in i ett TMA fordon (ett fordons-
monterat energiupptagande skydd 
som Trafikverkets entreprenörer 
använder vid alla arbeten på väg).

TMA fordonet var tomt, personen 
i personbilen avfördes till Ryhov 
med ambulans. 

Sedan 2009 finns en RäddsamF 
rutin som är fastställd av räddning-
scheferna. Den heter ”Rutiner 
säker olycksplats” och i denna 
finns säkerhetsanvisningar där det 
bl.a. går att läsa; ”Personal som 
bemannar buffertfordon bör efter 
genomförd skyltning flytta sig till 
en säker plats. Ett exempel är långt 
ut i sidoområdet. De skall dessu-
tom ha kontinuerlig uppsikt över 
ankommande trafik.”

Det är viktigt att detta efterföljs 
så att ingen kommer till skada 
när vi är ute på vägarna vid olika 
räddningsuppdrag!

KJELL-ÅKE ROMFORS

BRANDMÄSTARE

JÖNKÖPING

 

90 sekunder 4/2013 (Nr 592)

Innehåll:

• Brand i Oslofjordstunneln

• Alternativa metoder för skogsbrandsövning

• Gränsövning i Magnor

• Frivilliggrupp i Köpenhamn

Filmen är ca 26 minuter lång.

Brandlarm och utrymningslarm
Den största nyttan med en brandlarmanläg-
gning är när en brand uppmärksammas 
så tidigt att den kan släckas av någon på 
plats. Tack vare automatiska brandlarman-
läggningar räddas människoliv och varje 
år sparas hundratals miljoner i minskade 
brandskadekostnader.

I många fall kombineras brandlarmet med 
ett utrymningslarm som ger signal till per-
soner i lokalerna att de ska utrymma.

På denna dvd behandlas både brandlarm 
och utrymningslarm. Säkerhetschefer från 
vårdsektorn, hotell, industri och offent-
liga lokaler medverkar och ger sin syn på 
brand- och utrymningslarm.

På dvd:n finns flera valbara avsnitt som be-
handlar processen från beslut till installation 
och åtgärder under drift som exempelvis 
provning, besiktning och larmlagring.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Årlig utbildning för insatsledare
 
Under tre dagar i slutet av januari 
genomfördes en utbildning för nya 
insatsledare och inre befäl inom 
RäddsamF, där sista dagen var en 
repetitionsdag för befintliga insatsle-
dare och brandingenjörer. De två 
första dagarna innehöll bland annat 
gemensamma värderingar, det breda 
uppdraget, statlig räddningstjänst, 
dokumentation och flera andra ämnen 
för att tillgodose både nya insatsledar-
es och inre befäls behov att utbild-
ning. Sista dagen var välbesökt med 
ett 25-tal deltagare från hela länet och 
då avhandlades naturolyckor med 

Erica Storkenfeldt som föreläsare, 
Peter Olsson på SR Jönköping 
pratade om kontakten med media 

JERKER STUREDAHL

BRANDMÄSTARE 

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Peter Olsson, nyhetschef på 

P4 Jönköping.

och avslutningsvis Samuel Nyström 
om taktik vid brand i stora lokaler. 
Inre befälen kommer att få ytterligare 
två dagars utbildning i slutet av mars. 
Tanken är att köra en liknande ut-
bildning årligen för att möta behovet 
av nya insatsledare, inre befäl och 
brandingenjörer och att byta ämnen 
på repetitionsdagen för att kunna ge 
de befintliga befälen en kontinuerlig 
vidareutbildning.
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Utbildning

Kursen är indelad i två block
Del ett innehåller byggnadstekniskt 
brandskydd och brandfarlig vara. 
Det är på sex dagar med tre dagars 
internat. Det andra blocket inne-
håller tillsynsmetodik och är på fyra 
dagar. Detta block riktar sig till de 
som ska arbeta med tillsyn.

- Blocket byggnadstekniskt brand-
skydd innehåller allt från bran-
dregler, branddynamik, brandceller 
och tekniska system, det vill säga 
sådant som insatspersonal har 
nytta av vid brand i byggnad, säger 
Samuel Nyström, Jönköping som 
tillsammans med Clas Lövgren 
ansvarar för blocket om byggnad-
stekniskt brandskydd. För om 
man inte har kunskap i byggnad-
stekniskt brandskydd, hur ska man 
då kunna ge en inriktning på en 
insats?

Tillsynsblocket
I tillsynsblocket kommer fokus ligga 
på vilka lagar som styr den admin-
istrativa delen av tillsynen, system-
atiskt brandskydd, en genomgång 
av MSB:s nya tillsynshandbok samt 
praktisk tips vid tillsyn.  
- Det är viktigt att tillsynen blir 
rättssäker och att den enskilde 
tillsynsförrättaren tittar på rätt 
saker, säger Pär Liljekvist som är 
kursansvarig.

15-talet elever
- I år har ett 15-tal elever ge-
nomgått utbildningen. Det som 
varit speciellt roligt är att vi haft del-
tagare från Värends räddningstjän-
stförbud i år, säger Pär Liljekvist. 
Planen är att genomföra en likadan 
utbildning våren 2015, så är du in-
tresserad så planera in denna kurs i 
din almanacka! 

Utbildning i förebyggande brandskydd, tillsyn och 
brandfarlig vara
För andra året i rad har RäddSamF genomfört en utbildning i förebyggande brandskydd, tillsyn och brandfarlig 
vara. Kursen riktar sig dels till befäl som ska ge en inriktning vid en bygdebrand och dels till blivande tillsynsför-
rättare.  Målet med utbildningen är: Efter kursen ska eleven kunna utföra enklare tillsyn (Bostadshus, förskola, 
verksamheter med låg riskbild, litet personantal, friliggande handelsanläggning). Kursen ska ge sådan kunskap i 
byggnadstekniskt och produktionstekniskt brandskydd att man kan ge inriktning på räddningsinsats. Kursen ska 
ge förkunskap inför vidareutbildning inom brandförebyggande verksamheten

Hemuppgifter
Under de tre avslutande dagar för 
block 1 i Jönköping har deltagarna 
bland annat fått redovisa sina 
hemuppgifter, vilket bestod i att 
beskriva sitt hem, hur och med vilka 
material det är byggt, konstruktioner 
mm.  
- Vi har lärt oss att se skillnader 
i olika hustyper, byggnation och 
material beroende på när husen 
är byggda. Mitt hus är byggt på 
60-talet och det visade sig att en 
annan deltagare som också hade 
ett hus från samma årtionde hade 
väldigt likartad byggkonstruktion. En 
annan sak som jag har insett är att 
takstolarna i mitt hus inte är byggda 
med spikbläck och det är positivt 

Glada kursdeltagare som förkovrar sig inom byggnadstekniskt brandskydd. Längst 

fram till vänster ses Mats Pettersson och Hans Bengtsson, andra raden från vänster: 

Sebastian Söder, Joakim Håkansson, Rickard Wertheimer. Längst bak från vänster 

Leif Ahlinder, Anders Edborg, Peter Heimdahl och Krister Madsen.

Från Nässjö deltog Leif 

Ahlinder, styrkeledare och 

från Värnamo, Rick-

ard Wertheimer, för att 

fortsätta förkovra sig 

inom byggnadstekniskt 

brandskydd. 

ur brandsynpunkt, berättar Rickard 
Wertheimer. 
- Ju äldre ett hus är, ju säkrare är 
det oftast när man tittar på bran-
drisker, förr byggde man oftast med 
bra material. Däremot kan riskerna 
öka om man renoverar, rätar man 
upp väggarna så kan det bildas 
luftspalter där elden lätt kan sprida 
sig, säger Leif.

Michael Isaksson 

lyssnar spänt på 

Johan Nilsson
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Utbildning

Samverkan och parallellitet är 
nyckelord på RSK-dagarna

Lars Ågerstrand, insatsle-

dare från Värnamo, var en 

av kursdeltagarna;

- Spontant kan jag säga att 

det är bra att lära känna 

personer man kan komma 

att samverka med i en 

händelse. Det är viktigt 

att diskutera ihop och 

möta problem ur andras 

synvinkel, man blir lätt 

hemmablind. Det är viktigt 

att få lära sig hur polisen, 

ambulansen, länsstyrel-

sen och Försvarsmakten 

tänker, var finns problemen 

i samverkan och var finns 

möjligheterna?

Den 26-27 februari genomfördes 
en Regional samverkanskurs (RSK-
kurs) i Jönköping som riktade 
sig i huvudsak till befäl i yttre 
tjänst inom polis, räddningstjänst, 
ambulans och TiB- personal samt 
samverkanspersonal inom För-
svarsmakten. Kursens syfte var att 
belysa samverkan och behovet av 
samverkan under olika typer av 
större händelser. 

Från räddningstjänsten hade 
Fredrik Björnberg, Vaggeryd och 
Anders Björk, Värnamo planerat 
utbildningen. Antalet platser var 
begränsade till trettio och av dessa 
hade räddningstjänsten 12 från 
hela länet.

Målet med utbildningen
- Målet med de två dagarna var att 
dels få kunskap om F-Samverkan 
och en inblick i respektive organ-
isations operativa verksamhet, dels 
lära känna varandra under lugnare 
former och dels öva olika scenarier. 
Vi fick också möjlighet att visa upp 
vårt gemensamma ledningsfordon 
3080 som står i Nässjö och polisen 
visade sin nya ledningsbil 3900, 
berättade Fredrik Björnberg.

Grupparbeten
Dag två bestod bland annat av 
grupparbeten med 4 olika scenarier 
som alla tryckte på vikten av sam-
verkan och parallellitet och att alla 
har ett ansvar. En av händelserna 
var ett flygplan som försvann 
från radarskärmen efter start från 
Axamo flygplats. Grupperna som 
bestod av minst en person från 
varje organisation skulle genom 
samverkan ta sig an uppgiften. 

Arbetsgruppen utbildning/övning har på 
uppdrag av styrgruppen för F-samverkan, att 
planera, genomföra och utvärdera regional 
utbildnings- och övningsverksamhet inom 
länet.

Fredrik Björnberg, Vaggeryd, höll i kursdagarna från Räddnings-

tjänsten sida.

- Nyttan av personkännedom har framkommit i utvärderingarna 

av kursdagarna som mycket viktigt, säger Fredrik Björnberg.
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Aktuellt

Livräddning eller brandsläckning?

Journummer för försvunna 
barn införs i Sverige

Sverige har som ett av EU:s 
medlemsländer krav på att införa 
ett EU-gemensamt journummer 
för att anmäla försvunna barn. 
Journumret, 116 000, ska vara 
tillgängligt dygnet runt, året om 
oavsett i vilket EU-land man be-
finner sig i, när sådana händelser 
inträffar. 

Den 16 december infördes  
116 000 i Sverige. Ärenden som 
inkommer kommer att hanteras 
likt ett 112-ärende vilket innebär 
förmedling till polis.

116 000

Kvalitetsprojektet
Kvalitetsprojektet i RäddsamF är ett gemensamt arbete för att öka kvalitén 
på vår utryckande verksamhet. Det är ett brett arbete där både enheters 
och individers förmåga ska tydliggöras och i slutänden mätas för att 
säkerställa att vi lever upp till både vad vi själva tror att vi kan och vad vi 
lovar våra medborgare.

Uppgiftskatalogen är det doku-
ment som definierar vad individer, 
enheter och i slutänden våra kom-
muners förmåga ska vara. Därför är 
dokumentet otroligt viktigt och det 
påverkar hur du övar och vad som 
förväntas av dig. Detta dokument 
har växt under åren då uppgifterna 
som vi ska lösa har blivit fler och 
mer komplicerade, något som lett 
till att vi nu har delvis orimliga krav 
på vad individer och enheter ska 
klara av. En revidering av detta do-
kument pågår nu för att om möjligt 
skapa ett tydligare dokument där 
vi se ser över vad som faktiskt är 
rimligt att vi ska klara av.

Kompetensbeskrivningar
Till varje uppgift i uppgiftskatalo-
gen har tidigare en mängd kom-
petenser specifierats kring vad 
som krävs för att vi ska kunna lösa 
uppgiften. I den nya revidering så 
kommer ett separat dokument att 
skapas för varje uppgift där dessa 
kompetenser beskrivs tydligare. De 
kommer även att delas upp på de 
olika befattningarna i länet vilket är 
brandman, styrkeledare, insatsle-
dare och brandingenjör.

Övningsunderlag
Till dessa olika befattningarna så 
kommer även ett övningsunderlag 
att finnas. Detta övningsunderlag 
är ett generellt underlag för hur 
övningen ska genomföras och vilka 
resurser som finns för att genom-
föra den. Tillsammans så skapar de 
en grund för att nå upp till målet för 
uppgiften.

Kvalitetssäkring
E-learning är en del utav 
kvalitetssäkringen som också kan 
möjliggöra en individuell kom-
petensutveckling. Vi kommer att 

testa, utvärdera och implementera 
någon form av system för e-learning 
i RäddsamF framöver. I framtiden 
kommer även någon form av kontroll 
att skapas till varje uppgift, det kan 
vara ett kunskapsprov, ett moment-
prov och/eller någon form gruppex-
amination. Men i närtid är vårt fokus 
att kvalitetssäkra systemet som ska 
skapa vår operativa förmåga.

Uppföljning
Våra kommuner har olika system för 
hur vi följer upp till exempel övnings-
tid och kompetenser. Detta är något 
som vi tittar på och ser om vi kan 
hitta gemensamma rutiner eller sys-
tem för uppföljning som fortfarande 
tillåter en individuell anpassning för 
de olika personalsystem som vi har. 
Till viss del så kan ett användande 
av e-learning skapa en uppföljning 
då resultat av kvalitetssäkringen 
sparas som dokumentation och 
feedback till individen och organisa-
tionen.

En gemensam miniminivå
Detta kvalitetsarbete syftar till 
att hitta och kvalitetssäkra den 
miniminivå som vi kräver av alla 
medlemmar inom samarbetet. Uti-
från denna miniminivå är det fritt för 
varje medlemskommun eller förbund 
att höja nivån efter egna amibitioner 
och resurser. På sikt kanske denna 
gemensamma miniminivå justeras 
eftersom vårt samarbete utvecklas 
och hela systemet ska ses som en 
levande process.

Har du frågor eller synpunkter på 
kvalitetsprojeketet?

Kontakta Fredrik Björnberg, 
räddningstjänsten Vaggeryd.

LARS ÅGERSTRAND

INSATSLEDARE

VÄRNAMO
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Brand i flerbostadshus
Larm om rök från lägenhet i 
flerbostadshus på Björngränd 8. 
Huset är i 4 plan, byggt och taget i 
bruk år 2012.

Då larmet kom var 1010 på väg till 
Ryhov efter att ha hjälpt ambu-
lansen med lyfthjälp, och kunde 
därför åka direkt till adressen. 1080 
var på brandstationen.

Vid framkomst kunde vi konstatera 
att det trängde ut rök i loftgången 
från en lägenhet på plan 2 och vi 
kunde även se att lägenhetens 
fönster mot Kanalgatan hade 
krackelerat. 

Insatsens inriktning bestämdes 

Brand i en lägenhet, Jönköping.

En lördag i februari 2014

till livräddning med inbrytning via 
lägenhetsdörren.

Medan lägenhetsdörren öppnades 
placerades och startades PPV-fläkt 
i loftgången. 1040 reste stege mot 
fönstret på Kanalgatan. Då dörren 
var bruten kunde vi konstatera att 
lägenheten var helt rökfylld från golv 
till tak.

Order gavs om att slå in fönstret från 
stegkorgen samtidigt som PPV-fläk-
ten placerades i dörröppningen när 
rökdykarna gick in. Effekten blev en 
omedelbar tömning av all rök och en 
mycket bättre miljö för rökdykarna 
som genast konstaterade att det inte 
fanns någon person kvar lägenheten 

och kunde sedan enkelt släcka 
branden i vardagsrummet.

Branden hade varit koncentrerad till 
ett soffbord och en soffa men ett, 
troligt, långsamt pyrande förlopp 
med mycket brandgaser gjorde 
att lägenheten och alla inventarier 
måste betraktas som totalskadade.

Efter kontroll av övriga lägenheter 
kunde vi tillsammans med OCAB 
konstatera att bara viss luktsaner-
ing var nödvändig i vissa av dem.

Som vanligt efterbevakade vi huset 
under natten.

JAN CALLAS

BRANDMÄSTARE

JÖNKÖPING

VAD GÖR VI FÖR DIG?

Foto: Patrik Svedberg

FÖRSVARS- & BLÅLJUSDAG
Hovrättstorget, Jönköping

26 april 10.00-15.00

Foto: Lars HedelinFoto: Louise Sparr Foto: Johan W Avby

Foto: Maddelena Lago

HITTA DITT NYA JOBB!

Lördagen den 26 april mellan kl.10-15 händer det mycket i Jönkö-
pings city. Försvarsmakten, räddningstjänsten, polisen och ambulan-
sen visar upp sina verksamheter med fokus på rekrytering. Man vill 
bland annat skapa en möjlighet för nyfikna, framtida medarbetare att 
få en inblick i verksamheterna. Från räddningstjänstens sida informe-
ras det även om VMA, viktigt meddelande till allmänheten i samarbete 
med Länsstyrelsen.
Program för Blåljusdagen 

Uppvisning av militära band- och hjulfordon, 

ambulanser, brand- och polisbilar.

• Man möter militärer, brandmän, poliser 

och ambulansjukvårdare som kan 

svara på frågor kring sina yrken.

• Militär- och polishundar

• Farlig ammunition

• Hur är det att arbeta som militär 

utomlands?

• Hemvärnet

• Brottsförebyggande åtgärder, 

livräddning

• Information kring VMA

• Marschmusik

• Tal av Landshövdningen

För information om innehåll och hålltider gå in på 

facebooksidan – Försvars-och Blåljusdag 2014.

Brandutredning
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Sjöräddningssällskapet har tillgång till fler svävare
Sjöräddningssällskapet (SSRS) Vadstena-Motala har 
utökat flottan med ytterligare en räddningssvävare, 
dvs vi förfogar nu över två räddningssvävare. Båda 
dessa resurser står på trailer och kan förflyttas för 
insats var som helst i länet och angränsande län. 
Resursen är helt kostnadsfri för er vid insatser. 

Svävarna är utmärkta på vatten, is och en kombina-
tion av dessa. Resurserna är operativa året runt då de 
är bra för strandnära sök, men dess stora egenskap är 
just på is då andra enheter har svårt att göra insatser 
då.

Vi larmas enklast via Sjö- & Flygräddningscentralen 
JRCC.

Sjöräddningssällskapets station på Visingsö förfogar 
även de över en öppen svävare. 

ERIK MOLANDER

SSRS VADSTENA-MOTALA

076-87 93 191

Visingsös svävare: Rescue S-14
Anropsnamn VHF-16: Rescue 
S-14

SSRS
Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för 
över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla 
räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd 
att ställa upp dygnet runt, året om. 

Sällskapet består av 2000 frivilliga sjöräddare längs 
den svenska kusten och de största insjöarna. 

SSRS står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, 
utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger 
på gåvor, medlemskap och ideella insatser. 

SSRS arbetar även med att förebygga olyckor till 
sjöss genom att sprida kunskap om sjösäkerhet.

Sjöräddningssällskapet Visingsö
www.ssrs.se/visingso

RS Visingsö grundades 1980 och idag 8 frivilliga som 
på sin fritid arbetar som sjöräddare. När larmet går 
ska de vara i båten och på väg ut ur hamnen på min-
dre än 15 minuter. Under 2010 gjorde RS Visingsö 95 
uppdrag varaav 65 var sjuktransporter från Visingsö. 
(info hämtad från hemsidan)

Jourtelefon: 070-580 81 52 
e-post: rs.visingso@ssrs.se 
Rakel: ISSI 474284, MSISDN 4747908 
Uppsyningsman Ingemar Zander: 076-879 31 90, 
031-761 42 90

Aktuellt

Personalnytt

Brandmästare Håkan Joakimsson, Jönköping, har från sommaren övergripande ans-
var för utbildnings- och övningsverksamhet för hel- och deltidspersonal på räddning-
stjänsten, bland annat planerar han Axamodagarna. Han kommer även att medverka i 
RäddsamFs utbildningsgrupp och kvalitetsgrupp samt tjänstgöra som IB.

Hampus Aronsson har sedan janu-
ari  månad arbetat  på Höglandets 
räddningstjänstförbund med placer-
ing i Nässjö. Till att börja med kom-
mer hans arbetsuppgifter främst 
att bestå i tillsynsarbete enligt LSO 
och LBE, tillståndshandläggning för 
hantering av brandfarlig vara och 
remissärenden i byggprocessen. 

Han har studerat i Lund och Rev-
inge till brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddning-
stjänst. Han har även hunnit med sex veckors praktik på 
räddningstjänsten i Jönköping. De första veckorna har varit 
roliga och lärorika och han  ser även fram emot att träffa och 
lära känna alla som arbetar runt om i Jönköpings län.

 Fredrik Björnberg tillträder tjänsten som ny 
räddningschef i Vaggeryds kommun den 1 
april. Han efterträder Lars-Göran Anders-
son som blir ny räddningschef i Sävsjö 
kommun.

Lars-Göran Andersson Fredrik Björnberg

Håkan Joakimsson

Hampus Aronsson
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Insatsutvärdering

Sjöräddningsövning i Vättern med nybyggda 
färjan Braheborg

Styrkeledare Fransson från Gränna är först på plats och kan konstatera att 
en olycka har hänt med färjan Braheborg. Första informationen är att 30-40 per-
soner kan vara drabbade.

Personal från räddningstjänst, ambulans och polis transporterades via Buster-
båt till färjan för att undsätta drabbade.

Ett tiotal svårt skadade transporterades via svävare (4 stycken till antalet och tillhörande SSRS Visingsö, 
Motala och Vadstena samt Nerikes brandkår) från färjan till uppsamlingsplats på stranden, för vidare färd.

BERNT GUNNARSSON,

BRANDMÄSTARE 

JÖNKÖPING
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Brandutredning

Brand på bensinstation orsakad av statisk elektricitet

Påfyllnadsrör 
för Etanol med 
kulventil

Anslutning för gasåterförning

Påfyllnadsrör för bensin 
98 och 95 oktan

I samband med att man höll på att fylla bensinstationens cistern för bensin 95 oktan skulle chauffören skulle 
även fylla bensinstationens cistern för bensin 98 oktan. Han öppnade locket för att ansluta tankbilens slang. I 
samband med att han förde fram tankbilens slang för att koppla den till påfyllningen antändes bensinångorna 
från cisternen. Chauffören tog tankbilens brandsläckare och släckte branden. Anslutningspunkten för potential-
utjämning var inte ansluten till tankbilen.

Påfyllnadsplatsen
Innanför en låst skyddshuv finns 
såväl tankarnas påfyllnadsrör, 
anslutning för gasåterföring som 
anslutning för överfyllnadsskydd.

Påfyllnadsrören är sammankop-
plade med en kabel för potential-
utjämning. På sidan av skyddshu-
ven över påfyllnadsplatsen finns 
en anslutningspunkt för potential-
utjämning. Enligt rutinerna behöver 
denna endast anslutas vid påfylln-
ing av Etanol.

På påfyllnadsrören till cisternen 
för Etanol finns en kulventil för 
att förhindra att ångor avgår från 
röröppningen vid anslutning.

Tankbilens slangar är invändigt 
försedda med kabel för potential-
utjämning.

Tankbilen har dessutom en separat 
kabel för potentialutjämning.

Slutsatser
Utredningen ger att branden or-
sakats av en gnista som orsakats av 
statisk elektricitet. Den statiska ele-
ktriciteten har med stor sannolikhet 
alstrats i samband med fyllningen av 
cisternen för bensin 95 oktan.

I det fall tankbilen varit anslutning till 
påfyllnadsplatsens punkt för poten-
tialutjämning hade denna händelse 
troligtvis förebyggts.

Erfarenheter
Genom att tankbilschauffören 
genomgått brandutbildning kunde 
han snabbt släcka den uppkomna 
branden.

Genom att montera ventil på påfyll-
nadsröret förhindras att brännbara 
ångor kommer ut och kan ge antän-
dbar atmosfär

Rutiner
En rutin att alltid ansluta jord-
klämma vid potentialutjämning-
spunkten oavsett vilket bränsleslag 
som fylls bör införas. För påfyllning 
av diesel finns normalt inte detta 
behov. Dock, för att rutinen ska 
vara ”levande” kan det vara bra 
att ansluta jordklämman även vid 
påfyllning av diesel.

Det är viktigt att potentialförbind-
ningen testas regelbundet. Detta 
gäller såväl tankbilens kablage som 
bensinstationens.

PÄR LILJEKVIST

BRANDUTREDARE

VÄRNAMO



Räddningsplankan 
ges ut av RäddSam F

Ansvarig utgivare
Göran Melin 
goran.melin@jonkoping.se

Redaktör
Maria Boqvist

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

Personal 
Kampanj för deltidare

Alla nya rutiner som antas av räddning-
scheferna publiceras på hemsidan  
www.raddsamf.se  
Se till att du är prenumerant!

Just nu pågår en kampanj om att 
rekrytera deltidsbrandmän på TV. 
MSB har tagit fram en film för SVT:s 
Anslagstavlan som ett stöd vid 
rekrytering av räddningstjänstper-
sonal i beredskap. Du kan se filmen 
på:  https://www.msb.se/sv/Utbild-
ning--ovning/Utbildning/Raddning-
stjanst/Raddningsinsats/Filmer-RiB/.  
Inslaget är 60 sekunder långt och 
visas minst en gång i veckan i SVT 
1 och SVT 2. Sändningen startade i 
början av mars och inslaget kom-
mer att visas återkommande under 
våren. 

Filmens syfte
Filmen syftar till att upplysa allmän-
heten om att det behövs räddning-

stjänstpersonal i beredskap för att 
räddningstjänsten ska fungera i alla 
Sveriges kommuner. Både kvinnor 
och män med andra jobb uppmanas 
att bidra till att öka säkerheten och 
tryggheten där de bor och på sin 
arbetsplats genom att söka sig till 
räddningstjänsten som räddning-
stjänstpersonal i beredskap. I filmen 
hänvisas intresserade att ta kontakt 
med räddningstjänsten i sin kommun 
för att få veta mer. 

Underlätta rekrytering
Räddsam F har också utarbetat ett 
paket innehållande bland annat en 
trycksak för att underlättar rekryterin-
gen av deltidsbrandmän. Läs mer på 
www.raddsamf.se.

Jan-Erik Johansson arbetar som 

deltidsbrandman i Bottnaryd. 

En av sju deltidsstationer i 

Jönköpings kommun.

Använd checklista
När nya medarbetare ska intro-
duceras på våra arbetsplatser är 
det viktigt att detta görs utifrån den 
checklista som finns framtagen. 
Detta är för att säkerställa att ingen 
information ska glömmas bort. 
Introduktionen hålls för att förse den 
nyanställde med den grundläggande 
information som medarbetaren 
behöver för att på bästa sätt komma 
in i sina nya arbetsuppgifter och 
organisationen. Checklistan hittar du 
på Insidan Personal/Introduktion nya 
medarbetare. 

 CECILIA GERHARDSSON 

BITR FÖRBUNDSDIREKTÖR 

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND


