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Motorsågsutbildning     

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

Läs mer på sidan 7
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Ledare

Ledare

TOMMY GUSTAFSSON

RÄDDNINGSCHEF 

ANEBY KOMMUN

Det har gått många år sen. När man 
första gången som brandman väcktes 
av personsökarens ljud mitt i natten. På 
med kläderna, snabbt till bilen för att 
möta resten av styrkan på brandstatio-
nen. Sedan bege sig ut med tjutande 
sirener och röda ljus till en brand eller 
olycka. Det var en pojkdröm som gick i 
uppfyllelse. Jag funderar nu på, när jag 
har blivit erbjuden att skriva under ledar-
sidan, om det kommer att vara ett drö-
myrke i framtiden. Jag tror att det kom-
mer att vara så, men inte bara för pojkar.

Nya år, nya tider. 
När man var yngre levde man i tron att det man 
lärde sig var evig kunskap. Men så fungrar det inte. 
Utvecklingen går framåt, det kommer ny rön och nya 
upptäckter och det man lärt sig är gammal kunskap 
om några år. Så är det med brandkåren, som blev 
räddningstjänst, och som säkert kommer att bli 
någon form av risk- och säkerhetsteam i framtiden. 
Vi blir bättre och bättre på att förebygga bränder 
och olyckor. Antalet omkomna och skadade minskar 
för varje år, både genom teknisk utveckling, med 
material och smarta övervakningssystem, och genom 
ökad kunskap och utbildning kring risker och olyckor. 
Det förebyggande arbetet är en framgångsfaktor för 
att skapa trygghet i samhället, det arbetet får aldrig 
upphöra, et är ett evigt arbete. Hela tiden genom ny 
kunskap och nya rön. 

Trygghet i framtidens samhälle. 
I det bredare perspektivet, tror jag, kommer fram-
tidens risk- och säkerhetsteam att bestå av en 
bredare kompetens. Funktioner kommer att hantera 
olyckor, bränder och sjukvård, men även miljö, sociala 
och polisiära uppgifter i samma enhet. 

Räddsam F
Jag är helt övertygad om att ett framgångskoncept 
är den typ av samarbete som sker genom Räddsam 
F men i ett ännu bredare perspektiv. Det kommer 
säkert att vara ett lika spännande och varierande ar-
bete i framtiden men det fordras nya kunskaper och 
kompetenser för att kunna ingå i teamet. Framförallt 
kommer det att behövas en bredare social kompe-
tens att för kunna möta människor i olika situationer.

Jag kommer med spänning att se fram emot om jag 
hade rätt i visionerna när jag om några år lutar mig 
tillbaka.

 

För alla tjejer och grabbar i framtidens risk- och 
säkerhetsteam.  Det är en spännande framtid som 
kommer och utveckling går aldrig att stanna. Det 
man däremot kan, det är att påverka, om man 
vill. Men man får inte glömma bort att ta med sig 
erfarenheten och historian in i framtiden, annars 
kommer man att göra om många fel och misstag.
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Samverkan

RäddSam F:s arbete vid stormen Egon

Under första veckan i januari 2015 kom 
indikationer på att det skulle bli storm 
den kommande helgen. Därför började 
RäddSam F och F-samverkan att följa 
SMHI:s väderleksprognoser i  
början på veckan. 

På onsdagen indikerade SMHI att det kunde bli en 
klass1-varning till helgen. Fredric Jonsson, som ar-
betade med analysfunktionen, fick information från 
SMHI att det fanns risk för en klass-2-varning över 
Jönköpings län. Utifrån det enades RCB, TIB Region 
Jönköpings län, TIB Länsstyrelsen, Vakthavande befäl 
på polisen och SOS Alarm om att planera för att 
bemanna JILL på lördagen från kl 18:00 och framåt.
Man valde också informationsväg till kommunerna 
via RCB-BIB-IL.

Klass 2-varning
På lördagens förmiddag lade SMHI ut klass 2-varning 
över Jönköpings län och då sjösattes den planerade 
organisationen, dessvärre avstod Trafikverket från att 
delta i den gemensamma staben och detta ställde 
till en del problem i planeringen. Ett antal scenario 
identifieras :

• Träd över vägar och järnvägar 

• Träd över elledningar

• Stormskador fastigheter

Operativ inriktning
En operativ inriktning fastställdes med lydelsen att 
I Jönköpings län skulle vi hantera nedblåsta träd via 
respektive väghållare i första hand. Räddningstjänst 
och/eller polis skulle hantera behov av varning och 
avspärrning. Informationen till allmänheten samord-

nades via hemsidor och budskap på 113 13. Under 
kvällen hävde Arbetsmiljöverket tillfälligt de nya 
bestämmelserna kring motorsågning när det gällde 
räddningstjänstuppdrag. 

Många ärenden
Under natten kom det in ett 100-tal ärenden via SOS 
Alarm, räddningstjänsten och polisen. Dessutom 
hanterade länets räddningstjänster fyra avblåsta tak, 
tre bilar som hade kört in i nedfallna träd, varav två 
med personskador. En handfull ambulanstransporter 
eskorterades av räddningstjänst under natten. Vin-
darna kulminerade strax efter midnatt med byvindar 
på upp emot 30 m/s och på morgonen blåste det 
fortfarande kraftigt i länet. Varningen sänktes till en 
klass 1-varning på förmiddagen, och togs sedan bort 
helt för länet. Generellt var det ett relativt utdraget 
skede under natten.

Dagen efter
Staben följde även el- och teleläget och totalt var 
sammanlagt 1200 teleabonnenter och cirka 10 000 
elabonnenter berörda i länet. Under morgonen gick 
staben ut med information om att man inte skulle 
ge sig ut och röja upp stormfällda träd om man inte 
hade rätt utbildning och utrustning. Vidare gick man 
ut och varnade för att det fortfarande kunde finnas 
träd på vägarna och att många viltstängsel hade 
tagit skada av fallande träd. Trafikverket och el- och 
teleoperatörerna påbörjade återställningsarbetet på 
söndag förmiddagen och fick arbeta med återstäl-
landet någon vecka.

 

PÄR LILJEKVIST

RCB JÖNKÖPINGS LÄN

F-samverkan är 
forumet för samverkan-
de myndigheter i  
Jönköpings län. 

Arbetets fokus ligger 
på att ge underlag för 
myndigheternas gemen-
samma planering.
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”Den 29:e januari hade Länsstyrelsen bjudit in både kommunernas räddningsche-
fer och beredskapssamordnare för att presentera ett förslag till strategi för gemen-
samt arbete med krisberedskap under mandatperioden. Syftet var att börja samla 
arbetet i länet till en helhet. 

Under en och en halv timme presenterade Läns-
styrelsen en strategi för att samla ihop arbetet med 
risk-och sårbarhetsanalyser, planering och planverk, 
geografiskt områdesansvar, övning och utbildning, 
rapportering samt höjd beredskap under den kom-
mande mandatperioden. Det bygger dels på de 
önskemål och behov som kommunerna uttryckt 
och dels på kraven i överenskommelsen om kris-
beredskapsarbete mellan staten och kommunerna 
i Sverige. 

ERICA STORCKENFELDT

RISKINGENJÖR

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Det var mycket information att ta in på kort tid, så 
förslaget till strategi kommer att fortsätta dis-
kuteras. Förslaget till strategi kommer att tas upp 
i F-samverkans AU och styrgrupp, för att kunna 
presenteras på det regionala rådet i mars. Alla 
synpunkter och kommentarer till Länsstyrelsen är 
varmt välkomna!”

90 Sekunder 4/2014 - med lokalanknyning!

Filmen innehåller Brottsförebyggande arbete i Jönköping och Nätverk 
för förebyggande av naturolyckor, båda inslagen med kunniga repre-
sentanter från oss!

Övrigt innehåll: Containerexplosion i Kanada, Avancerad indikering 
svensk-dansk samövning samt trailer - Skogsbrand i Västmanland.

Filmen finns att låna i Jönköping!

Från vänster till höger:  Börje Karlsson, Lst, Marianne Norberg, Gislaved/Gnosjö, Thomas Andersson, Habo, Anders Björck, Värnamo, Ber-
til Fång, Tranås, Fredric Jonsson, Jönköping, Fredrik Björnberg, Vaggeryd, Daniel Berlin, Aneby, Lars-Göran Andersson, Sävsjö, Tommy 
Gustafsson, Aneby.

Samverkan

Strategi vid krisberedskap
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Aktuellt

Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för all-
mänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, 
VMA, som SMS till mobiltelefoner som är registrerade 
på en adress i ett drabbat område.

Systemet som lanserades i september 2014 har tidigare endast kunnat 
leverera VMA via talmeddelande till fasta telefoner i ett drabbat om-
råde. Systemet kompletterar de traditionella kanalerna för VMA såsom 
radio, TV och utomhusljudsignalen Hesa Fredrik.

- Vi är glada över att kunna ta nästa steg i processen att genomföra 
det uppdrag som vi fick av staten 2013, säger Karin Andersson, tf. Af-
färsområdeschef 112/Räddning och Krisberedskap och som även är 
projektledare för implementeringen av nytt kompletterande system för 
VMA. 

- Nu hoppas vi på att även få igenom den lagändring som krävs för att 
kunna positionera människor vid ett VMA. Det skulle innebära att vi 
kan nå många fler och skapa större trygghet i en händelse, fortsätter 
Karin Andersson.

Hesa Fredrik i din mobil

Jönköping och Ing2 övade
Torsdagen den 29 januari samarbetade räddningstjänsten i Jönköping med ett 
dykarteam från Ing2 i Eksjö. Det var en övning/uppdrag att i kanalen mellan 
Munksjön och Vättern leta efter ett försvunnet föremål. Föremålet hade försvun-
nit helgen innan under en vattenövning med brandpersonalen från Jönköping. 

Efter ca en timme i det tvågradiga 
vattnet hittade dykare nummer två 
föremålet på botten under brostugan. 
Uppdraget var slutfört och insatsen 
avslutades med en värmande  
gemensam lunch.

Föremålet som söktes: 
En för påseende lånad U/V-scooter.
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Utbildning

Inom RäddSam F bedrivs en omfattan-
de övnings- och utbildningsverksam-
het i olika former och på olika platser. 
Detta sker både lokalt och RäddSam 
F-gemensamt. Behovet av att sam-
ordna, bedriva och följa upp all denna 
verksamhet på ett mer likartat sätt har 
framkommit, det handlar också om att 
höja och säkerställa kvalitén. 

Vi vill dessutom kunna utnyttja våra resurser på ett 
effektivare sätt, ha en god framförhållning i den 
gemensamma planeringen, undvika onödiga kol-
lisioner mellan utbildningar samt tillhandahålla god 
uppföljning till ansvariga.

Räddsam F-skolan
RäddSam F:s sätt att möta dessa behov är att gå 
vidare med det vi kallar RäddSam F-skolan. Under 
2014 så togs en arbetsmodell för RäddSam F-skolan 
fram. Den bygger på att det finns en ansvarig 
studierektor (Rasmus Frid) som har tre huvudsakliga 
arbetsuppgifter:

1. Att samordna de olika gemensamma övningar 
och utbildningar som genomförs inom RäddSam F. 

2. Skapa och ajourhålla en kurskatalog som pre-
senterar all gemensam övning och utbildning som 
genomförs inom RäddSam F.

3. Skapa och drifta ett uppföljningssystem för ge-
mensamma övningar och utbildningar som genom-
förs inom RäddSam F.

En viktig funktion är RäddSam F:s övnings- och ut-
bildningsgrupp som numera är en del av RäddSam 
F-skolan. Denna grupp står för sakkunskapen inom 
de olika arbetsområdena och är dessutom en viktig 
kanal ut till respektive räddningstjänst övningsans-
variga. I denna grupp är tanken att övergripande 
frågor avseende övning och utbildning inom 
RäddSam F ska hanteras, inriktningar föreslås och 
beslutsunderlag tas fram. Gruppen leds av studier-
ektorn och träffas ca 6 gånger per år för avstämn-
ings- och arbetsdagar

Det direkta framtagandet och genomförandet av 
övningar och utbildningar (t ex preparand) hanteras 
inom respektive arbetsområde som finns beskrivet i 
bilden. För varje arbetsområde finns det en ansvarig 
inom RäddSam F.

På motsvarande sätt fungerar förebyggandegrup-
pen för det arbetsområdet.

FREDRIK BJÖRNBERG

RÄDDNINGSCHEF

VAGGERYD KOMMUN

Räddsam F-skolan
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Utbildning

Från och med årsskiftet gäller 
skärpta regler för kunskaps-
krav vid användning av motor-
kedjesågar. Den arbetsgivare 
som låter en anställd utföra 
arbete med motorsåg måste 
kunna visa upp dokumenta-
tion på ett godkänt prov för 
motorsågsanvändning. För 
att minska olyckorna och öka 
kunskapen har Arbetsmiljöver-
ket tagit fram nya föreskrifter 
inom området. 

Skärpta krav för motorsågshantering
Arbete med motorsåg, motorkap och vinkelslip är 
riskfyllt och sker ofta under stress och tidspress. 
Det är viktigt att arbetena föregås och att en 
riskbedömning av närmaste arbetsledare görs 
samt att man efter insatsen dokumenterar. Rutinen 
för Räddsam F är att den som arbetar med dessa 
verktyg ska med godkänt resultat ha avlagt teo-
retiskt och praktiskt prov som visar att denne har 
kunskaper. Ett antal instruktörer har utbildats inom 
Räddsam F. De har tagit motorsågskörkort A, B och 
F och ska repetera denna utbildning vart femte år. 
Brandpersonalen utbildas sedan i sin tur av instruk-
törerna och genomgår teoretiskt och praktiskt prov 

efter genomförd utbildning.  I den teoretiska delen 
får man lära sig om säkerhet, skyddsutrustning, 
handhavande, riskbedömning, metoder och under-
håll.

Brandmannen ska bland annat klara följande; ta hål 
i en vägg eller ett golv, ta hål i ett yttertak stående 
på taket, ta hål i ett yttertak från höjdfordon eller 
arbetsplattform, fälla träd med max 10 cm diameter, 
ta hål i en vägg eller en buss med motorkap, kapa 
stålbalkar typ vägräcken.

Planen är att alla ska vara utbildade under våren 
inom Räddsam F.

En ruggig februarikväll var det Unnefors tur att utbilda sig praktiskt på Axamo övningsplats. En blandad 
skara med engagerade deltidare, både vana och mindre vana vid motorsågar. 11 brandmän arbetar i Un-
nefors varav fem är styrkeledare. Befälet har beredskap var tredje vecka, övriga är värn.

Brandman, 
anställd januari 
2015
Utbildad under-
sköterska och bor 
i Långarum, en bit 
utanför Unnefors

- Jag har inte ar-
betat med motorsåg 
tidigare och lärt mig 
massor. 

Hanna Karlsson Yngve Ragnarsson

Styrkeledare, an-
ställd januari 2006
 
Arbetar på sågen och 
är deltidsbonde, bor i 
Karsbo väster om Un-
nefors.

- Det är bra med de 
skärpta kraven. Det är 
farliga grejor, mo-
torsågar. Teoridelen var 
svårast, ibland fick man 
tänka till. I den prak-
tiska delen kände jag 
till det mesta eftersom 
jag arbetar i skogen en 
del.

Bernt Gunnarsson, utbildare från Nordfor, Marcus Liljeblad, Jkpg, Ulf Tinnis, Bottnaryd, Anders Nilsson, 
Värnamo, Viktor Norén, Jkgp, Nicklas Axelsson, Norrahammar samt Lars Karlsson, Habo.
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Brandutredning

Artikeln fortsätter på nästa sida

Bilbrand som blev garage-
brand som blev vindsbrand

När larmet kom om bilbrand i Breda-
ryd lade sig SOS på larmplan ”Bilbrand 
Nivå 10” och larmade styrkorna från 
Bredaryd samt Värnamo. Bredaryd kom 
först till platsen, därefter insats- och 
räddningsledare Lars Ågerstrand. Det 
uppdagades att bilen stod mycket 
nära ett garage och spridningsrisken 
var mycket hög till fastigheten. Utifrån 
denna information höjde IL till nivå 20 
under framkörningen, något som inte 
fungerade som förväntat.

1. Läsa olyckan och göra riskbe-
dömning
Branden startade i bilen som stod utanför garaget, 
gick uppför väggen på utsidan och in på garage-
vinden. Vid ankomsten brann bilen kraftigt och det 
var oklart med spridningen till det intilliggande 
garaget. Bilen drogs bort och släcktes och man in-
riktade sig därefter på väggen mellan garaget och 
villan.  Lars Ågerstrand är självkritisk:

- SOS borde bytt larmplan till Brand i byggnad istäl-
let för bilbrand då larmet höjdes till nivå 20, och jag 
borde ha upptäckt misstaget tidigare. Misstaget 
gjorde både att för lite räddningsstyrkor blev lar-
made och ambulans saknades på platsen. En styrka 
blev dessutom placerad som stationsvakt utan att 
IL blev meddelad om detta. Detta gjorde i sin tur 

att personalen fick slita hårt, vi var för få på platsen 
och ingen avlösning fanns.

- Mitt andra misstag var lägesbilden. Garaget 
var rökfyllt och jag antog felaktigt att det brann 
därinne, något jag skulle verifierat långt tidigare 
än vad som nu gjordes. Branden var från början 
enbart på garagevinden, och delvis på angrän-
sande garagevind där spridning skett via takfoten 
förbi brandväggen. Då jag även trodde att väggen 
mellan garagevind och villavind var hel hade jag en 
helt felaktig bild av läget, vi kämpade mot en brand 
som inte såg ut som vi trodde.
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Brandutredning

Artikeln börjar på föregående sida

- Jag borde ha skapat mig en egen och bättre 
lägesbild, menar Lars.

2. Identifiera åtgärder
- Vi försökte stänga in branden på garagevinden, 
detta lyckades vi dock inte med eftersom det 
fanns ett stort hål mellan garagets och villans vind, 
berättar Lars Ågerstrand. Enligt ägaren var det en 
lucka mellan garagets och villans vind, jag trodde 
att det var en stängd lucka och han menade 
egentligen att det var en lucka i väggen med ett 
hål.

- Resultatet blev bilbrand, en rejält brännskadad 
garagevind, brandskadad villavind samt vattens-
kador i hela huset. Villan på andra sidan garaget 
blev även den vattenskadad på grund av dålig 
kommunikation.

- Jag beordrade att förbereda för håltagning och 
dimspik, men brandmännen uppfattade det som 
att börja spruta vatten, berättar Lars.

3. MMI (Mål Med Insatsen)
Inget uttalat MMI under insatsen.

4. Sätta organisationen
- Vi var totalt 21 man på plats. Under insatsen var 
det ganska klart vad varje person förväntades 
göra. Dock skulle en ytterligare IL tidigt på plats 
som det är tänkt, utgjort ett mycket bra stöd som 
kritiskt kunde ha granskat de misstag som gjordes, 
menar Lars Ågerstrand.

5. Kommunicera och samverka
- Två missar i kommunikationen gjorde att dels up-
pfattade jag att det brann i garaget, vilket det inte 
gjorde, och dels så uppfattade brandmännen det 
som att börja spruta vatten i villa Nr 2 när jag beor-
drade förberedelse av dimspiken, fortsätter Lars.

Det var dock bra kommunikation mellan övriga 
inblandade som polis och kommun. Någon 
ambulans blev inte larmad från början på grund 
av den felaktiga larmplanen, men hade behövts. 
En granne hade dragit i sig rök då han upptäckte 
branden och försökt släcka med en pulversläckare 
och detta slutade med hjärtproblem. IL fick avdela 
resurser för att hjälpa honom när ingen ambulans 
fanns på plats.

6. Skapa uthållighet
- Ett resursproblem uppstod då vi var färre per-
sonal än vad vi behövt vara. 

- Alla på plats fick jobba hårt och det blev svårt 
med uthålligheten då vi inte fick någon åter-

hämtning. IL skulle tidigare tänkt på att följa upp  
med ytterligare styrkorna, som i detta fallet inte 
lamades. 

- BiB på plats ordnade föredömligt depå-funktion 
och IL från Gislaved i ett senare läge, då proble-
men hade uppdagats och åtgärdats.

7. Uppföljning
- Säkerhetstänket fungerade bra, det är alltid en 
risk med takarbeten, men tänket var hela tiden det 
rätta. 

- Det slarvades dock en del med andningsskydden, 
detta är ett eget ansvar som är viktigt att följa.

- Hjälpbehovet fungerade också bra, det fanns 
hela tiden personal som kunde stötta de boende 
och de fick även information om vart de kunde 
vända sig för att få stöd och hjälp vid behov. BiB 
skötte all denna kontakt och även media på plats.

- Viktigt att ändra larmplanen vid behov och att 
man kommunicerar kring detta.

- Viktigt att IL/Räddningsledaren skapar sig en 
egen lägesbild, avslutar lars Ågerstrand.

INTERVJU MED LARS ÅGERSTRAND

IL OCH RÄDDNINGSLEDARE FÖR HÄNDELSEN
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I det gamla bergrummet under Stads-
parken, som också synts i TV- serien 
”Hemliga svenska rum”, har det under 
senaste året läckt in vatten. Bergrum-
met har sedan det kalla kriget stått i 
stort sett orört och sägs under en tid ha 
innehållit en stor del av Sveriges guld-
reserv. 

Det finns fortfarande oöppnade skåp som ingen 
vet något om, om de innehåller något eller ej. Det 
finns också flera stora idag tomma bankvalv. Berget 
har också innehållit en luftförsvarscentral och en 
civilförsvarscentral. 

Läckage
Det är i denna sista del som läckage uppstått med 
påföljande mögelpåväxt. Omkring 1960 lade man 
ner verksamheten och stängde… Vissa åtgärder 
har nu gjorts och kommer att göras för att rädda, 

sanera och eventuellt återställa för visning i 
framtiden. Tekniska kontoret förvaltar berget och 
räddningstjänstens uppgift har varit att försöka 
dokumentera, sanera samt packa ner civilförsvars-
delen för framtiden. Åtgärderna som hittills utförts 
är:

• Installation av avfuktare som sänkt fuktigheten 
till omkring 50 %.

• Mögelsanering av kartor, bord, bänkar och ma-
teriel. Arbetet utfört av undertecknade iklädda 
filtermask och overall.

• Packat ner enligt dokumentation och flyttat allt 
till ett av de gamla valven som är torrare.

• Efter detta skall väggar och golv saneras samt 
dropplåtar i tak bytas ut så att vattnet tar rätt 
väg.

• Därefter är det osäkert vad som kommer att 
hända…

BÖRJE ANDERSSON OCH MICHAEL KARLSSON

JÖNKÖPING

Skrivborden var likadana förr…

Aktuellt

Hemliga svenska rum
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Utbildning

Nya lyftkuddar i norra regionen
Andreas Melin och Kjell-Åke Romfors, 
Jönköping, har haft utbildning på en ny 
kilkudde för deltidsbefälen på Axamo. 
Dessa nya kilkuddar kommer att finnas 
hela norra regionen.

Kilkudden är en lågtryckskudde som är mycket 
smidig att använda. Den har en höjd på 60 cm 
och en lyftkapacitet på 5 ton samt ett lyfttryck på 
1 bar. Kilkudden har en unik konstruktion för att 
den inte ska kunna gå sönder. Den kopplas till ett 
andningsskydd via en slang som är kopplad till re-
servluften, där reduceras lufttrycket från 300 bar till 
ca 8 bar. En säkerhetsventil är inbyggd i kilkudden. 
Användningsområdet kan vara tex: person under bil 
eller att en person har fått något tungt över sig, ex: 
träd eller cementblock som behöver lyftas.

Övning
Deltidsbefälen kommer att öva 
med sina räddningsstyrkor innan 
kudden placeras på bilarna. Plac-
eringen kommer att bli på deras 
räddningsenheter.

- När vi hade utbildningen så var 
flera andra räddningskårer med 
och blev informerade. De var väl-
digt imponerade av smidigheten 
och användningsområdet för 
denna kilkudde, berättar Kjell-Åke.

Varför skaffar vi då kuddar till 
deltidsstationer?
- Det är en trygghet att omedel-
bart kunna hjälpa någon som är 
fastklämd och inte behöva vänta 
på hjälp utifrån. Det kan vara skill-
naden mellan liv och död, säger 

Kjell-Åke.

I Jönköping finns det ett tungbärgarflak sedan flera 
år som är utrustad med lite större kuddar och stöt-
tor och som kan larmas som en resurs i övriga länet 
vid tex: bussolyckor och lastbilsolyckor.

Kjell-Åke Romfors visar lyftkuddar.
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Utbildning

Nytänkande på deltidsstation
nyinköp av CAFS släckbil som kan köras med B-körkort

I Ryd finns en 
splitter ny lätt 
släckbil som kan 
framföras med 
B-körkort. 2 43-
1920 är en Mer-
cedes Sprinter 
som är försedd 
med CAFS, ett 
skumsläcknings-
sytem. Bilen är 
levererad av 
Hedin Bil och 
påbyggnaden är 
utförd av Karos-
san AB fordonet 
kommer att tas i 
tjänst under våren.

Förutom CAFS finns utrustning för sjukvård som hjärtstartare och syrgas, utrustning för vattenlivräddning 
och lite basala verktyg som kofot, spade och spett. Verktygen i bilen ska hantera de första minutrarna innan 
styrkan samlas med ytterligare resurser. CAFS-systemet drivs av en separat bensinmotor och är levererat av 
One-Seven.

På bilden sker utbildning 
av räddningsstyrkan i 
teknik och metod av 
CAFS. Systemet är primärt 
till för att dämpa eller 
släcka bränder utifrån i 
väntan på att ytterligare 
resurser kommer till plat-
sen. CAFS-insatsen kan 
snabbt startas av en eller 
två personer, vattnet i for-
donet räcker för en insats 
på lite drygt 3 minuter. 

CAFS är ett släcksystem som omvandlar vattendroppar och luft till skumbubblor. Vatten och skum blandas i 
en skuminblandningsutrustning och därefter tillsätts tryckluft från en separat kompressor. Skummet gener-
eras med hjälp av tryckluften och ger vattnet bättre förutsättningar att förångas. Förutom att One-Seven 
är ett CAFS system fungerar det kortfattat som dess namn, one seven, från en vattendroppe får man sju 
stycken skumbubblor. I och med detta ökar släckeffekten per vattendroppe med 80%. 

Fortsättning på nästa sida
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Utbildning

Låg vikt
Skillnaden mot traditionell skumsläckning är att 
skummet är färdigblandat redan innan det kom-
mer i slangen. Det färdiga skummet distribueras i 
slangen fram till strålföraren vilket innebär att slan-
gen blir  lätthanterlig tack vare av den låga vikten. 
Eftersom CAFS-skummet innehåller mycket luft och 
lite vätska är det användbart vid bränder i elektrisk 
utrustning.  

Förbrukar mindre vatten
Ett CAFS-system förbrukar väsentligt mycket min-
dre vatten än släckningsarbete med vatten eller 
"vanligt skum", därav fås mindre vattenskador 
vid insatser. Skumblandningen som kommer från 
CAFS har sådan konsistens att den fastnar och 
bildar ett synligt skyddande lager som förhindrar 
återtändning, vilket gör det enkelt för brandma-
nnen att se vilka områden som är skyddad och för 
att skydda objekt kring en brand. 

En annan fördel är att det blir mer släckmedel på 
en liten bil då de tre hundra liter vatten som ryms 
på bilen kan blandas med luft för att räcka längre. 
Vid en bilbrand kan man vid gynnsamma förhål-
landen släcka branden med några hundra liter 
vatten jämfört med en kubik vatten vid traditio-

nell släckning, detta för att släckmedlet stannar på 
bilen och inte rinner av. One-Sevensystemet kan 
sprutas ut ur strålrör, skumspik eller lättskumsag-
gregat. Skumblandningen som används är också 
fullt biologiskt nedbrytbart.

Bilen kommer i framtiden att vara en länsresurs.

Artikeln börjar på föregående sida

Skumspiken används vid bränder i slutna utrymmen då man lätt når alla 
ytor då skummet fördelas både bakåt och framåt. Den gör sig bra i dolda 
utrymmen, bilar eller genom fönster vid brand i byggnad.

Ryd-Bottnarydsstyrkan testar CAFS.
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Ryd-Bottnaryd

Fortsättning på nästa sida

Räddningsplankan besöker

Räddningsplankan besöker

Ryd-Bottnaryd är en av Jönköpings kommuns sju deltidsstationer och består av 
en styrka med tre lag, uppdelade på två platser, Ryd och Bottnaryd. Tillsammans 
består de av 18 brandmän, varav en är kvinna. 

Lagen är alltså blandade med Ryd- och Bottna-
rydsbor  men måste alltid innehålla minst två från 
Bottnaryd på grund av sjukvårdslarmen. Bottnaryd 
är störst av de två samhällena/byarna och härifrån 
utgår också de flesta av brandmännen. Här finns 
11 av brandmännen, i Ryd arbetar 7 brandmän och 
styrkans enda kvinna.

I Bottnaryd finns det en standard släckbil utrustad 
med hydraulverktyg och en alldeles ny Mitsubishi 
terrängbil utrustad för bland annat sjukvårdslarm. 
I Ryd finns en mindre släckbil utrustad med CAFS, 

som tas i bruk i dagarna. Denna bil kan framföras 
med B-körkort. Normalt larmas fem man men på 
sjukvårdslarmen åker man två till tre personer, då 
bara från Bottnaryd.

I Bottnaryd finns några mindre industrier inom 
metall, plast och snickeri. Här arbetar flera av Bottna-
rydstyrkans brandmän. Andra yrken som är repre-
senterade i kåren är snickare, journalist, begravning-
sentreprenör och lastbilschaufför.

- Industrierna är en nödvändighet för att kunna ha 

Längst upp från vänster: Erik Zackrisson, Bengt Wallismo, Marcus Svenningsson, nästa rad: Ulf Tinnis, Ingemar  
Levinsson, nästa rad: Jan Bergman, Eva Strand, Linus Wallismo, Rickard Nyberg, främst: Gustav Hultegård,  
Jonas Nilsson och Fredric Malm.
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Artikeln början på föregående sida

en deltidskår i Bottnaryd. Just nu är vi fullt i styrkan, 
men det är inte alltid enkelt att rekrytera. Vi har ett 
gott samarbete och byter jourpass med varandra, 
säger Rickard Nyberg, deltidare i Ryd.

Jourveckan startar med övning på måndagskvällen. 
Laget övar ett par timmar, har tillsyn på bilarna och 
vissa gånger städas utrymmena. Utöver detta har 
styrkan övning några gånger per år i sjukvård samt 
rökövningar i Jönköping. I år har de även motorsåg-
sutbildning och i dagarna har man haft genomgång 
av Ryds nya lilla släckbil.

Vad är då det bästa med att vara deltidsbrandman i 
Ryd-Bottnaryd?

Namn:   Marcus Svenningsson

Ålder:   22 år

Arbetar som:  Utbildad väktare, just nu endast    
  som deltidsbrandman.

Bor:   Ryd

Intressen:  Spelar fotboll i Bottnaryds IF, div VI

- Gemenskapen är en viktig bit. Det är roligt att 
arbeta i en bra arbetsgrupp, vi har kul ihop och 
avslutar ofta övningen med en gófika, säger 
Rickard.

- Sedan tycker jag det är viktigt med deltidssta-
tioner. Vi ligger rätt långt bort från Jönköping och 
vid en olycka är vi snabbt på plats och kan hjälpa 
till.

- Vi kompletterar också varandra bra då vi har så 
olika bakgrunder och kunskaper som vi kan ta 
med oss in i vårt arbete som brandman. Det är en 
styrka!

Namn:   Ulf Tinnis

Ålder:   52 år

Arbetar som:  Driver en byggdfirma i Bottnaryd,     
  fd platschef för Ryd-Bottnaryds    
  deltidskår.

Bor:   Bottnaryd

Intressen:  Jakt. Gillar också att jobba i skogen på en   
  liten gård som jag och mina bröder driver    
  tillsammans.

Räddningsplankan besöker
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Aktuellt

Rökdykarledaren – den bortglömda ledaren
Den ungefärliga bemanningen 1+4 har funnits 
väldigt länge i Sverige, jag vet inte exakt men det 
är få som minns hur det var innan. Och positionen 
rökdykarledare (RDL) går även den tillbaka en lång 
tid, i alla fall innan -70-talet. Men rollen har förän-
drats mycket under tiden och nu är det nog dags 
för en översyn igen, vad ska egentligen en RDL 
göra? Rollen som RDL började som och har igen allt 
mer börjat likna en assistent till rökdykarna (RD). 
Rollen som RDL innefattar att hjälpa RD med vad 
de behöver för att utföra sin insats, det är trots allt 
RD som faktiskt påverkar branden och gör någon 
skillnad. Så att hjälpa till med slangen, att gå in med 
verktyg, hjälpa till med skyddskläder och så vidare 
är alla uppgifter som RDL kan hjälpa till med. Men 
det är inte huvudsyftet med RDL-rollen och inte 
heller något som RDL faktiskt Måste göra, RDL har 
viktigare uppgifter som måste prioriteras.

Ledaren för rökdykarna
RDL förväntas för det första att vara en ledare för 
RD. Detta är nog delvis bortglömt i Sverige, vi har 
generellt en dålig utbildning för RDL och därför är 
det svårt att ta den ledarrollen för någon som inte 
har mycket erafarenhet av att vara RDL. Och stor er-
farenhet av att vara RDL i Sverige är det få som har. 
Som ledare för rökdykarna tillkommer en hel del 
ansvar, ansvar som resulterar i uppgifter som RDL 
förväntas utföra innan, under och efter rökdyknin-
gen. Jag kan inte nämna alla men jag ska poängtera 
en uppgift, och det är en viktig uppgift. 

Syret styr (troligen) branden
Någonstans, ingen vet riktigt när, men någonstans 
så blev RDL till en aktiv RDL. Det innebar att RDL 
skulle röra sig in och ut och aktivt arbeta med att 

assistera RD. Tanken 
med detta var god, men 
någonstans glömde vi 
också bort konsekvenser-
na av detta. En kubik-
meter luft innehåller 
tillräckligt mycket syre 
för att ett rum ska gå till 
en övertändning. Tänk 
på den informationen 
lite, vad innebär den? 
Det betyder att om det 
kommer in en långsam 
luftström i botten av dör-
ren så räcker den för att 
rummet som rökdykarna 
befinner sig i ska kunna 
gå till övertändning.  

RDL:s uppgift är att hindra syret från att nå branden 
genom att stänga till dörren mot slangen.

Vattnet ska stanna i röken
När RDL började låta dörren stå öppen bakom RD 
så började vi inte bara släppa in syre till branden, vi 
började också släppa ut den magiska vattenångan vi 
bildar vid brandgaskylning. Den brandgaskylning vi 
ska göra som RD, åker ut genom den öppna dörren 
och brandgaserna förblir brännbara, det räcker inte 
med att kyla brandgaserna en gång utan vi måste 
även fortsätta hålla dem obrännbara. RDL ska alltså 
stänga dörren bakom RD för att behålla vattnet, den 
termiska barlasten, i röken så att den inte antänds.

Reträttvägen ska inte kunna antändas
Den öppna dörren bakom RD släpper i många fall 
in syre och den släpper ut varma brandgaser. När 
varma brandgaser och syre blandad i angreppsvä-
gen bakom RD så kan den blandningen antändas.  
RDL måste hålla dörren stängd mot slangen för att 
den blandningen inte ska ske bakom RD, och vid 
behov även kyla brandgaserna för att säkerställa att 
de är obrännbara.

RD ska inte kunna hamna i skorstenen
De brandmän som varit på en skorstensbrand vet 
hur varmt det är i toppen av skorstenen, det kan 
vara otroliga temperaturer om inloppet i pannan är 
öppen. På samma sätt kan en husbrand bete sig, om 
brandmän hamnar i utloppet av branden precis som 
skorstenen så kan det ha katastrofala konsekvenser. 
Genom att stänga dörren bakom RD så kan RDL 
minska den risken då dörren inte kan fungera som 
ett utlopp till branden.

Stäng dörren mot slangen!
Så länge branden är ventilationskontrollerad ska 
RDL stänga dörren mot slangen bakom RD, eller så 
kan en brandgasgardin användas för att få samma 
funktion. RDL har en massa andra viktiga uppgifter 
men denna måste 
alltid fungera. När vi 
senare fått en släck-
effekt på branden, 
när branden blivit 
bränslekontrollerad 
ja då ska vi ventilera 
så fort som möjligt 
för att få en bra 
miljö!

BrandgasgardinStängd dörr

LARS ÅGERSTRAND

LICENSIERAD BRANDNÖRD
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Aktuellt

Personalnytt

Jag heter Marianne Norberg och är sedan årsskiftet 
ny enhetschef för SIS- enheten (Samhällsinriktat 
säkerhetsarbete) på räddningstjänsten i Gislaved/
Gnosjö. 

Min enhet jobbar främst med utbildning, extern 
information och vi kommer även att arbeta med 
kommunens krisberedskap. 

Nu närmast kommer jag från Oskarshamns kommun 
där jag var säkerhetssamordnare. 

Jag ingår i MSB´s nationella övningspool som stöttar 
myndigheter med planering och genomförande av 
övningar inom verksamhetsområdet. 

På min fritid utforskar jag gärna Sverige, umgås med 
släkt och vänner. Jag tycker även om att läsa och 
handarbeta med olika typer av material.

Under 2012 och 2013 in-
träffade två trafikolyckor 
där brandmän omkom i 
samband med utrycknings-
körning. Dessutom har ett 
flertal mer eller mindre all-
varliga trafikolyckor inträffat 
under utryckningskörning. 
Med anledning av detta så 
har Mattias Sjöström, olycks-
utredare på Räddningstjäns-
ten i Halmstad, undersökt 
ett flertal av dessa olyckor. 

Mattias undersökning har skett i samverkan med 
andra myndigheter och organisationer och han har 
identifierat ett antal intressanta frågeställningar 
kring utryckningskörning med tunga fordon. Utifrån 
detta så bjöd RäddSam F in Mattias den 10 februari.

Lärdomar
Totalt deltog närmare 40 personer på dessa infor-
mationstillfällen. Två av de viktigare lärdomarna är 
dels att hastigheten måste sänkas vid utryckning-
skörning och dels att man måste använda bilbältet 
även under utryckningskörning. 

Andra risker som kommit upp är mängden lösa 
föremål i hytten som kan komma att fara runt vid en 

olycka. Även placering och funktion på navigatorer, 
telefoner, mic till RAKEL-terminaler.

Organisatoriska frågor
Sedan finns det ett antal organisatoriska frågor 
såsom hur mycket övar vi på att köra tunga fordon, 
är alla lämpliga att köra tunga fordon på utryckning, 
samt sist men inte minst, behöver vi alltid köra for-
tast på ALLA larm?

Mattias presentation finns utlagd på RäddSamF:s 
hemsida under fliken dokumentbank, utbildnings-
material olycksundersökning.

Olycksutredning
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Aktuellt

Många var  
nyfikna på 
släckgranat

KENNETH HERMANSSON

BRANDINGENJÖR

JÖNKÖPING

Som en större 
konservburk 
som kan hållas 
i en hand...

Räddningstjänsten i Jönköping 
prövade nyligen släckgranater 
för att se och lära hur de släck-
er. Inbjudan hörsammades 
av många och ett stort gäng 
samlades på Axamo i slutet av 
februari. För att kunna jämföra 
testade vi även med att släcka 
samma utrymme med en pul-
versläckare genom att borra 
ett hål i en fönsterkarm och 
det fungerade också.

FIP-verktyg 
Släckgranaten lämpar sig när man kommer först 
fram till ett brandtillbud eller där det är lite sämre 
tillgänglighet till branden. Det handlar alltså om 
yttre släckning. Släckgranaten är i första hand 
framtagen som ett FIP-verktyg för användning i 
slutna brinnande objekt. FIP - första insatsperson, 
är den som kommer först fram till en händelse och 
försöker stoppa en skadeutbredning vare sig man 
är deltidare eller heltidare. 

Granaten är ett komplement till handbrandsläck-
aren. Aerosolen från släckgranaten sänker tempera-
turen i brandutrymmet med cirka 100 grader per 
halvminut vid tester gjorda i en sluten container 
på ca 30 m3. Släckgranaten kan dämpa/släcka en 
brand innan den får tid att växa i omfattning och 
köper tid tills insatsstyrkan är på plats.

För att inte göra reklam för någon enstaka till-
verkare finns här några länkar: www.brandposten.
se/fip.php www.nefp.se/se/index.php?page=ne 
wspage&newspage=140311
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Information Yrkesförarkompetens/YKB
Det krävs inte något YKB för förare av fordon som 
"används av eller står under kontroll av" räddning-
stjänsten (Transportstyrelsen, 2 kap. 4 §, 2:a punkt-
satsen i lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens). 
Detta gäller oavsett om fordonet används i en 
räddningsinsats eller för annat ändamål. I klartext 
innebär det att räddningstjänstpersonal INTE om-
fattas av kravet på att inneha yrkesförarkompetens 
och YKB. Läs mer på: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071157.htm

http://www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkom-
petens

Denna information handlar om det lagstadgade 
kravet på särskild kompetens och den specifika 
utbildning som finns för detta. Det är viktigt att 
kommunerna ändå tar ansvar för att personalen har 
tillräcklig kompetens för att framföra räddningsfor-
don och för att påkalla fri väg. Det är därför rimligt 
att förutsätta att det krävs någon form av komplet-
terande utbildnings- och fortbildningsinsats för att 
upprätthålla denna förmåga hos personalen. Viktigt 
också att dessa utbildningsinsatser dokumenteras 
så att ni kan påvisa att personalen har fått sådan.

MAX EKBERG

HANDLÄGGARE

SKL

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