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

RäddSam F är ett samarbetsorgan
för 13 kommuner i Jönköpings län
och Ydre kommun i Östergötlands
län samt SOS Alarm.
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Ledare
Omvärlden och samhällsutvecklingen – Vår vision?

Vid ett kommunbesök i Helsingborg fick vi som gäster från
Värnamo kommun en intressant föredragning om trend- och
omvärldsanalys med rubriken ”Vad
möter vi på vägen mot Helsingborg
2035”. Det intressanta låg inte just
i analysen, utan mer hur underlag
påverkade den strategiska planeringen och det gemensamma arbetet för visionen. Denna trend- och
omvärldsanalys gör man dessutom
årligen om för att återkommande
identifiera faktorer som påverka
möjligheterna att nå visionen.
Inom räddningstjänstens verksamhetsområde kan vi onekligen
återfinna en uppsjö av olika analyser
om framtiden, som pekar åt olika håll,
detta beroende på beställarens perspektiv och syfte. Exempel på framåtriktade analyser finnas både hos
MSB, SKL och inom andra branschrelaterade områden och företrädare
som både lyfter fram morgondagens
behov och det breda uppdraget.
Tidigare ledarskribenter i ”Plankan” har också lyft fram vikten av att
förstå vårt uppdrag ur olika perspektiv. Detta med utgångspunkt från
omvärldsförändringar som påverkar
oss, omgivningens uppfattning och
kunskap om vad vi gör, vem vi är
till för – ”Greta”, behovet av att anpassa resurser och förmåga till nya
krav och förväntningar. Vi pekar alla
på samma sak, att omvärlden påverkar oss och att detta ställer nya krav
och förväntningar på organisationen,
vår kompetens och på våra uppdrag.
Inom Räddsam F ser vi också
vikten av att titta framåt, förstå de
förändrade behoven och förutsättningarna och inte minst innebörden
av våra uppdrag, men kan vi göra
detta bättre och tydligare? Inte bara
för vår egen del utan lika mycket för

2

plankan

Nr 2 • 2014

medborgaren och politikern.
Personligen skulle jag välkomna
ett visionsarbete med stor och bred
delaktighet, aktörer inom och utanför
RäddsamF, från brandman till räddningschef, från förebygg till operativt,
från trygghet till krisberedskap och
från medborgare till politiker. Med
denna bredd på delaktighet och med
utgångspunkt från en trend- och omvärldsanalys kunna utforma en vision
för vårt arbete inom samverkan och
RäddsamF.
Därav tror jag att en gemensam
vision för Räddsam F skulle bidra
med en betydelsefull tydlighet av vårt
uppdrag, både för oss själva och för
våra uppdragsgivare men inte minst
för medborgaren i Jönköpings län.
Jag vill också tro att en utmanande
vision kan bidra till att RäddsamF
även i framtiden visar på ett aktivt
och framsynt länssamarbete som
bidrar till att utveckla Svensk Räddningstjänst för morgondagens samhällsutmaningar.
Med dessa visionära tankar om
både framtid och omvärld önskar jag
alla en härlig sommar och en välkommen ledighet med sol, bad och
mycket tid för familj och vänner…
och för den som är nyfiken kan jag
rekommendera Helsingborgs trendoch omvärldsanalys som tänkvärd
sommar läsning.

Anders Nyberg
Förvaltningschef
Räddningstjänsten, Värnamo
kommun

Aktuellt

På RäddSam F mötet den 25 februari i år tog
räddningscheferna i länet beslutet att anta
två nya dokument gällande ledning inom
RäddSam F. Dessa två är ”Rutin för ledning
RäddSam F” och ”Rutin för befäl inom RäddSam F” som bägge två finns att erhålla på
RäddSam F:s webbplats. Nu har vi alltså ett
par nya dokument som jag kortfattat tänkte
gå igenom och då framförallt med betoning
på förändringar sedan tidigare dokument.

Ledningsutveckling
inom Räddsam F

Utdrag ur dokumenten
Ledning är en funktion som skapar inriktning och
samordning för att åstadkomma effekt. Det handlar om
att inrikta och samordna tillgängliga resurser för att hantera uppkomna nödlägen. Uppgiftsledning handlar om
ledning för att få uppgifter utförda där vi som exempel
kan nämna uppgifter från uppgiftskatalogen såsom rappellering, vattenlivräddning, rökdykning, losstagning.
Uppgiftsledning utförs oftast av våra styrkeledare.
Insatsledning är ledning av exempelvis en räddningsinsats där räddningsledaren beslutar om mål med
insatsen (MMI), fördelar uppgifter till olika organisatoriska delar samt samordar insatsens genomförande. Insatsledning utförs av våra styrkeledare, insatsledare och
brandingenjörer i RäddSam F. Systemledning handlar
om att definiera organisationens roll, definiera insatsers ram, resursförsörjning över tid till pågående insatser
samt övrig beredskapsproduktion i förhållande till risk
och hotbild. Systemledning utförs primärt av kommunernas räddningschefer men även RCB, BI och IL har en del
i systemledningen bland annat gällande beredskapsåterställning för nya och samtidiga larm. Ledningsteam
är ett team med ledningsresurser som tillsammans tolkar
skeendet och identifierar hjälpbehov och åtgärder ute
på olycksplatsen. Styrkeledare, insatsledare och brandingenjör skall i ledningsmöte snarast samråda om hur
insatsledningen skall organiseras och uppgifter skall fördelas dem emellan.

Organistation
Högst befäl på plats, (RCH-StfRCH-BI-IL-SL-ALBm), är ansvarig för insatsledningen och är även den
som sätter organisationen och beslutar vem som är
räddningsledare. Detta skall ske vid första ledningsmötet och kommuniceras via gruppsamtal i tilldelad rakeltalgrupp under lägesrapporten. Arbetsledare (AL) är en
utsedd chef för en arbetsgrupp med delegation enligt
arbetsmiljö. Däremot utan formell Räddningsledare Abehörighet. Om behov finns skall räddningsledarbeslut
tas av närmsta överliggande befäl. Räddningsledaren
skall leda insatsen, formulera MMI, genomföra ledningsmöten etc. Räddningsledaren har även en skyldighet att
tillse att arbetsmiljöuppgifter genomförs enligt gällande
arbetsmiljölagstiftning samt gällande RäddSam F rutiner.
Normalt leds N5 av SL, N10 av IL och N20 av BI.

Sjustegsmodellen ska tillämpas som beslutsmodell inom RäddSam F.
Läs olycka och gör en riskbedömning
1. Identifiera möjliga åtgärder
2. Besluta om Mål med insats (MMI) och taktisk plan
3. Sätta organisation och utse ledningsplats
4. Etablera en effektiv kommunikation och samverkan
5. Planera för uthållighet
6. Följ upp resultat
Utmärkning vid insatser är något förändrat enligt nedan
och då behov finns av förtydligande skall räddningsledarskapet förtydligas med väst.
AL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin AL roll.
SL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin SL roll.
IL bär gul hjälm och gul larmrock i sin IL roll.
BI bär gul hjälm och röd rock i sin BI roll. (Svart rock
borttagen)
Kompetenskraven på våra befäl är något högre sedan
tidigare och det finns nu även krav på bland annat ledaregenskap och personkännedom hos alla befäl. Befälen skall också ha tillit i egen organisation och primärt
insatsområde. För att kunna vara RCB finns också krav
på att befälet har chefskap i vardagen.

Det fortsatta arbetet
Vi kommer under hösten på börja med att skriva en
”Rutin före stabsarbete inom RäddSam F” och som
startskott för detta genomförs en utbildning under hösten. Det är också värt att komma ihåg att inga beslutade dokument är så beslutade att de inte kan förändras
så om ni har frågor och funderingar så kontakta någon
av oss i arbetsgruppen för ledningsutveckling; Peter
Dubrefjord, Kurt Lindberg, Christer Sjöstedt, Göran
Melin, Jonas Petri och Anders Björk.

Två kommande utbildningar inom ledningsutveckling
Stabsutbildning genomförs på JILL för RCB och övriga TIB/VB inom länet någon gång i höst och man anmäler sig till en av dessa heldagsövningar. Utbildningen
innefattar TIB/VB rollen inom F-samverkan inkl. bakre
ledningsmetodik på JILL.
Ledningsutbildning kommer också genomföras och
innehåller utbildning/övning som utgår från våra två nya
dokument om ledning och befäl. Målgrupp på dessa
utbildningar är IL, BI, RCB. Det är två datum som gäller även här med anmälan till en av dessa och inbjudan
kommer via hemsidan.
Anders Björk,
rbetsgruppen för

Anmälan sker via Räddsam F:s hemsida så snart utbildningarna är upplagda.

ledningsutveckling
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Lilian, John och
deras föräldrar tog
emot Jan Callas och
några av hans kollegor en vecka efter
branden.

Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus
Ur lägenhetsbranden på Råslätt den 20 mars kom
det fram en historia som nådde Jan Callas, insatsledare under branden. Han fick höra talas om två
barn, boende ovanpå lägenheten som brann.
När de upptäckte röklukt hindrade de sin mamma
från att gå ut i det rökfyllda trapphuset. Istället stannade de kvar i lägenheten och ringde 112. Det hela
slutade bra och barnen fick efter att ha blivit räddade
av stegbilen besöka Ryhov för att kolla upp sina lungor. Idag är de tillbaka i sin lägenhet, men ska snart
flytta till en villa, ett beslut som föräldrarna tog efter

branden.
- Vi hade besök av Barnens brandbil på skolan förra året och lärde oss hur man ska göra om det brinner,
berättade John och Lilian 12 år gamla och tvillingar.
- Det kom rök från rören och elementen lät som om
de kokade. Det kom in rök i vår lägenhet, brandlarmet
tjöt och vi satt och andades i blöta handdukar och
väntade på brandbilen.

Nätverksträff för
kvinnliga brandmän
Från vänster: Petra Korsbeck, Habo,
Ulrika Sveningsson, Vaggeryd, Helena
Gustavsson, Katarina Andersson,
Gränna, Amanda Bäckström, Jönköping, Eva Strand, Ryd, Mikaela Karlsson, Skillingaryd, Agneta Fritzon,
Mullsjö, Andrea Höbenreich, Jönköping, och Annika Tompa, Mullsjö.

Den 3 juni träffades 10 tjejer från Jönköping, Vaggeryd, Skillingaryd, Mullsjö, Habo, Gränna och Ryd för att
knyta nya kontakter och dela erfarenheter. Det blev en träff med många skratt men även viktiga erfarenheter
som delades. Det diskuterades storlek på kläder, omklädningsrum, C-körkort, träning
Andrea Höbenreich
och mycket mer. Tanken är att gruppen i framtiden ska träffas två gånger per år.
Brandman dagtid
Jönköping
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En het!! debatt rasar i Europa mellan EU, forskare och tillverkare om bytet av köldmediet
AC-anläggningar från R134a till det mer miljövänliga R1234yf. Bakgrunden är följande...

Het debatt i Europa
Sedan 2011 måste alla nya personbilar som typas
in använda ett nytt köldmedia med beteckningen
R1234yf i bilens luftkonditionering. Från och med 2017
gäller det alla bilar som tillverkas, även om de typgodkänts innan 2011. Gasen ska ersätta den tidigare
R134a som anses utgöra ett för stort miljöhot om den
läcker ut i atmosfären.
Problemet är att produkten har en kokpunkt på -29,4
grader C, ett brännbarhetsområde mellan 6,2 till 12,3
volymprocent och en självantändningstemperatur på
405 grader C. Vid förbränning av R1234yf så bildas vätefluorid och att 20 procent av brandgaserna består av
det mycket giftiga ämnet karbonylfluorid.

Giftiga gaser
Den enklaste fluorvätesyran är mycket korrosiv och
så giftig att en brännskada stor som en handflata kan
vara dödlig. Ungefär 200 gram vätefluorid kan bildas när
en bil antänds och det räcker med ett gram vätefluorid
för att giftet ska vara dödligt. Karbonylfluorid är ännu
farligare, eftersom det penetrerar huden lättare, och ger
svåra hudirritationer. Vid inandning förstörs alveolerna
i lungorna, blodomloppet påverkas, vilket kan leda till
döden. Karbonylfluorid är till sin struktur besläktat med
stridsgasen fosgen, som dödade och skadade tusentals
soldater under första världskriget.

Olika synsätt hos biltillverkare
Under våren 2013 deklarerade Mercedes att man inte
tänker använda R-1234yf av säkerhetsskäl och ska utveckla ett eget köldmedium, ett projekt som även VW
Group deltar i. Det stora flertalet biltillverkare har dock
accepterat R-1234yf, GM, Volvo och Toyota har till exempel inte kunnat se någon ökad risk för bilbränder efter
krock.
Ett 15-tal bilmärken använder R1234yf till sina bilmodeller i Sverige och hittills är det cirka 32.000 nya bilar
som registrerats med det nya köldmediumet.
Viktigare än någonsin att vara fullt klädda i brandkläder och
med påtaget andningsskydd vid släckning av bilbränder. Även
hanteringen av fordonet efter att branden är släckt kräver stor
försiktighet.
Jerker Sturedahl
Brandmästare
Jönköpings Kommun

När insatsledaren från Värnamo anlände som första enhet brann det kraftigt i några plastsäckar innanför trapphusets entrédörr. Trapphuset var helt rökfyllt.
Insatsledaren gjorde en första insats genom att spruta in
pulver genom en dörrspringa. Detta fick en begränsad
effekt, så branden tilltog igen.

Sprayburk exploderade vid brand
Räddningstjänsten Värnamo kommun larmas den
24 mars till en brand i ett trapphus i Forsheda ca en
mil väster om Värnamo. Larmbeskedet angav att det
brann i några säckar i trapphuset.

Innan
huvudstyrkan
anlände
exploderade
en
sprayburk
innehållande
hårspray.
Sprayburken
for
igenom
ytterdörrens
tvåglasruta.
När huvudstyrkan anlände släckte man ner branden förhållandevis snabbt och lämpade ut brandresterna. Trapphuset fick kraftiga rökskador och minimala brandskador.
Tack vare att lägenhetsdörrarna var täta och stängda,
fick lägenheterna minimala rökskador. Varken brandpersonal eller boende skadades vid händelsen. Man kan
konstatera att det är viktigt med riskbedömningen även
vid sådana insatser som inledningsvis kan verka enkla.
Pär Liljekvist
Stf Räddningschef
Värnamo kommun
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Insatsutvärdering

Tillitsfull
samverkan
under första
maj

+

De senaste två åren har präglats av diskussioner och debatt om Svenskarnas parti och deras rätt att demonstrera på 1 maj. Parallellt med den debatten så har ett intensivt planeringsarbete skett tillsammans med
polisen inom Jönköpings kommun och inom ramen för F samverkan inför demonstrationerna. Arbetet har givit
flera erfarenheter som också är användbara i andra liknande situationer.
Polismyndigheten i Jönköping har haft en planeringsstab som har genomfört merparten av polisens
förberedelser inför första maj. I denna stab har Jönköpings kommun och Landstinget medverkat under
hela förberedelsearbetet. Från kommunens sida så
har i huvudsak Fredric Jonsson, Gert Kvick och undertecknad medverkat och där representerat kommunens
hela verksamhet (säkerhet, skola, socialtjänst, tekniska
kontoret). Från Landstinget har Tomas Wibble medverkat och där representerat primärvård, akutsjukvård och
ambulansverksamhet.

Effektiva räddningsinsatser
En förutsättning för att kunna genomföra säkra och
effektiva räddningsinsatser under pågående ordningsstörningar är säkerställd samverkan och gemensam
lägesuppfattning. För att uppnå detta beslutade vi att
samverka med polisen på följande ledningsnivåer:

Kommenderingschefen
Under första maj fanns en särskild kommendering
med poliser från flera olika polismyndigheter. Vid denna typ av händelse använder polisen särskilt utbildad
personal som arbetar efter SPT koncept (särskild polistaktik). Konceptet används också vid stora idrottsevenemang. I polisstaben på polishuset fanns polisens
kommenderingschef som kom från Stockholm med en
biträdande kommenderingschef från Jönköping. I staben verkade Fredric som samverkansperson och svarade för kontakter mot F-samverkan.

fordon. I detta fordon fanns också Thomas Johansson som till vardags verkar som S-PIC i Jönköpings
län. S–PIC står för särskild polisinsatschef. Detta fordon röde sig mitt i demonstrationsområdet och styrde
polisinsatsen. För att kunna samverka flexibelt mellan polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård nyttjades Jönköpingspolisens ledningsfordon 143-3900
som bemannandes med Björn Arvidsson, också han
S-PIC, tillsammans med enhetschefen för ambulansen
Rickard Joneman och undertecknad. Uppgiften för
denna funktion var att ha en säkerställd kommunikation
med PIC och göra riskbedömning inför varje räddningseller sjukvårdsinsats.

JILL
På JILL fanns bland annat RCB som var Pär Liljekvist
från Värnamo, inre befäl Leif Berglund från HRF och en
IB2 Gunnar Hansson tillsammans med TIB Landstinget,
Tomas Wibble. SOS hade två extra operatörer i tjänst.
På JILL fanns också kommunens presskommunikatör
Stefan Carlsson som tillhör kommunikationsavdelningen. Staben på JILL stod i direktkontakt med såväl yttre
personal som polisstaben.

Polisinsatschefen
Polisinsatschefen kom under demonstrationen från
Göteborg och verkade från ett ”lättsäkrat” lednings-
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Insatsutvärdering
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Beredskap på brytpunkt
På Spira fanns en brytpunkt där ambulanser och
räddningsfordon hade ställts upp. Inför demonstrationen
hade räddningstjänsten förstärkt med sju extrapersonal vilka fanns i 1110 och 1210 under ledning av Hasse
Bengtsson och Jörgen Carlsson. Under större delen av
dagen fanns också ordinarie 1010 med Ragge Nöjd som
styrkeledare på plats. En extra ledningsenhet med Bernt
Gunnarsson och ordinarie 1180 Fredrik Björnberg fanns
på Spira.
Brytpunkten vid Spira.

Larm om misstänkt farligt föremål

Sammanfattning

Första larmet inkom före demonstrationen hade startat. Ett misstänkt farligt föremål hade påträffats invid
västra torget. PIC önskade hjälp från räddningstjänst
och ambulans. När 3900 kom till platsen tog Björn kontakt med den avdelningschef som ansvarade på platsen
och satte denna i förbindelse med sjukvårdsledare och
ledningsenhet från oss. Vår personal fanns invid torget
under det att det misstänkta föremålet sprängdes. Under kvällen inkom larm om ytterligare ett farligt föremål.
Också detta sprängdes av polisen med beredskap på
plats från räddningstjänst och ambulans.

När vi summerar första maj så kan vi konstatera att
polisens insats fungerade väl, att allmänhetens samling
vid Sofiakyrkan hade en lugnande inverkan och att endast två behövde uppsöka sjukvård, att jämföra med
6-7 personer 2013. Sambandet med hjälp av RAKEL
var dock en stor osäkerhetsfaktor under hela insatsen.
Kapaciteten hade inte räckt till en större räddningsinsats parallellt med poliskommenderingen. Vi arbetade
med det gamla analoga radionätet parallellt. Räddningstjänsten och ambulansen hade i år större resurser än 2013 vilka tack och lov endast behövde nyttjas
till delar. Polisen avsatte en extra resurs hos PIC som
löpande rapporterade läget via Raps Le 1 till alla samverkande aktörer.

Larm om brand i trähus
Nästa larm var kraftig rökutveckling från ett av stadens äldre trähuskvarter på väster. Tack och lov visade
det sig vara en rökgranat… Vid detta larm insåg vi vikten
av snabb men ändå säker framkörning varvid vi justerade rutinerna något. Vid kommande ambulanslarm åkte
först 3900, därefter ambulans och sist en hundpatrull
som svarade för vår säkerhet. Detta sätt att åka med
poliseskort tar vi med oss inför kommande situationer.

Grunden för att genomföra effektiva och säkra insatser bygger på det ömsesidiga förtroende och den til�lit som byggts upp under åren inom F samverkan och
Räddsam F.

Övriga kommunala insatser
Socialförvaltningen och tekniska kontoret hade extra
personal i beredskap. Extrabevakning av kommunala
byggnader genomfördes med hjälp av extra väktare.
Vår säkerhetssamordnare Gert Kvick fanns i området
under demonstrationen och samordnade väktarinsatser.

Göran Melin
Stf Räddningschef

Artikeln börjar på föregående sida

Jönköping
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KonstruktionsVad är en konstruktionsbrand?
Ja det finns ingen tydlig gemensam definition i Sverige. brand i yttervägg
och bjälklag.
Givet är att branden på något sätt befinner sig inne i
konstruktionen av byggnaden, den kanske startade i kon- Borrmaskin +
struktionen eller så spred sig branden in dit från en brand dimspik/pulvermot fasaden eller från en rumsbrand. Det är inte helt kor- släckare samt
rekt att klumpa ihop en konstruktionsbrand med en brand skärsläckare anpå en kattvind, krypvind eller andra mindre volymer men i vänds för att göra
många hål med
detta fall gör vi så ändå.
lite släckmedel i
varje.

Konstruktionsbrand
En brand i en liten volym föjer samma lagar som en
större rumsbrand, det krävs bränsle, syre och tillräckligt med värme. Men då volymen är mindre så finns det
mindre syre för branden att starta med, och oftast är
ventilationen dålig vilket gör att tillförseln av nytt syre
är begränsad. Det gör att vi generellt hanterar ventilationskontrollerade bränder då vi pratar om konstruktionsbränder. Då borde ett rimligt antagande vara att vi
borde begränsa syretillförseln till branden, inte öppna
upp konstruktionen för att leta och komma åt branden.

Brandspridning
Men det är inte bara syretillförseln som vi måste beakta när vi ska hantera konstruktionsbranden, vi måste
också hantera var den tar vägen. Värmen från branden
sprids genom ledning, strålning och strömning. Strålning är i detta perspektiv inte så instressant. Ledningsvärmen sprids olika snabbt genom de material som
finns i konstruktionen, till exempel trä är en dålig ledare
och det tar flera minuter innan värmeskillnader syns på
andra sidan en bräda. Den i särklass mest kritiska faktorn i dessa lägen är strömning.

Luftströmmar
Vid förbränningen så hettas luft upp och det bildas
tryckskillnader, branden skapar en pump så att säga.
Branden, eller pumpen kan vi säga, drar in luft någonstans vilket vi kallar inlopp och trycker ut luft någonstans
vilket vi kallar utlopp. Desto större brand desto större
pump, och ju större inlopp med syre desto större pump,
de går hand i hand. Inloppen noterar vi sällan, vi bryter
upp en bräda och inget är synligt. Vad vi inte ser är att
vi skapade större inlopp vilket ger en större pump som
trycker ut branden i utloppen. Vi borde således arbeta
för att minska och/eller styra in- och utloppen.

Så hur gör vi?
Det finns inga patentlösningar, men om vi konstaterat
att det är en konstruktionsbrand så bör vi hålla den så
tillsluten som möjligt. Begänsa brandens möjliga in- och
utlopp för att minska syretillförseln och håll kvar all termisk barlast inne i konstruktionen. Försöka få in släckmedel (vatten, pulver, CAFS etc) in i konstruktionen utan
att släppa in syre. Små mängder på väldigt många ställen är tricket.
Min personliga favorit är en borrmaskin och en pulversläckare. Med dessa kan vi göra ett snabbt angrepp
in i konstruktioner eller andra utrymmen för att köpa
mer tid. Pulvret kyler brandgaser bra men det kyler inte
ytorna speciellt bra, därför följer vi så snart vi kan upp
med dimspikar med lite vatten i väldigt många olika hål.
Leta efter stigande värmesignaturer och gör angrepp
där. Värme försvinner långsamt ur material, därför är
stadiga temperaturer inte så intressanta då de kanske
är långsamt på väg ner. När temperaturerna är på väg
ner så är det ingen brådska att öppna upp heller. Vänta
tills att konstruktionsbranden är helt knäckt, då öppnar
vi upp för verifikation och restvärde.

Termisk barlast
Termisk barlast är allt som inte bidrar till förbränning.
Den termiska barlasten måste också värmas upp till
flammans temperatur och därmed bromsar eller förhindrar den förbränningen. Desto mer termisk barlast, till
exempel vattenånga eller pulver, vi kan ha runt förbränningen desto bättre. För att den termiska barlasten ska
ha mest effekt så måste den stanna kvar runt branden,
öppnar vi upp konstruktionen släpper vi ut den termiska
barlasten.
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Efter ca 2 timmar då alla temperaturer
var låga bröts väggar och golv upp för
verifikation och restvärde.

Lars Ågerstrand
insatsledare
Värnamo

Utbildning

"Vi måste alltid vara beredda att
möta nya hot och hantera dessa i
nära samverkan med olika aktörer
inom F samverkan. Senast i raden
har vi medverkat i en omfattande
övning med mottagande och omhändertagande av ett stort antal
smittade passagerare på Jönköping
Airport."

Samverkansövning av karantänflygplats
- mottagande och omhändertagande
Bakgrund
Jönköpings flygplats är en karantänsflygplats enligt
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa. Innebörden är att beredskap
ska finnas för att hantera passagerare med höggradigt
smittsamma sjukdomar. Jönköping Airport är en av fem
karantänflygplatser i Sverige. En sådan smitta kan t ex
vara en ny influensa.

Övningens syfte
Övningen syftade till att genom en lärande övning
testa landstingets åtgärdskalendrar för karantänsflygplats. Övningen skulle även prova hur landstingets
samlade resurser kunde optimeras genom samverkan
med andra myndigheter och organisationer för att få ett
optimalt omhändertagande av höggradigt smittsamma
personer som anländer till Jönköping Airport. Mottagning och omhändertagande av passagerare sker enligt
åtgärdskalendern i räddningstjänsten lokaler på brandövningsplatsen.

Ledning
I planeringen ingår att flygplatsen har en beredskap
att ta emot ett flygplan med misstänkt smitta, initiera
larm till TIB landsting samt anvisa flygplanet till säker
plats. TIB landsting är spindeln i nätet tillsammans med
smittskyddsläkaren. Dessa verkade från F samverkans
stab på JILL (SOS). I denna stab fanns också RCB, TIB
Länsstyrelse, Miljökontoret mfl. På flygplatsen fanns
en främre stab med sjukvårdsledare från ambulansen,
infektionsläkare, jourhavande räddningschef samt polisinsatschef och insatsledare från flygplatsen. Dessa
verkade i vårt gemensamma ledningsfordon.

skall omhänderta de misstänkt smittade passagerarna.
Första sjukvårdgrupp medförde en väska med skyddsutrustning i form av enkla andningsskydd, handskar,
förkläden och sprit. Efter övningen har en låda med
skyddsutrustning placerats i lektionssalen på brandövningsplatsen för dessa händelser. Utrustningen underhålls av personal från infektionskliniken. Det krävs alltså
inte kemskyddsdräkter för att skydda sig utan ganska
enkla skydd men däremot stor disciplin och struktur i
att tvätta händer och vara noggrann vid förflyttning mellan sjuka och hjälpare.
Sjukvårdspersonal tog omhand de sjuka, polis registrerade och räddningspersonal medverkade vid omhändertagandet. Passagerarna fördelades i tre lokaler
beroende på symptom och smittmisstanke.

Friska/sjuka
En uppenbar erfarenhet är att inte ens friska figurander står ut med sitta i ett flygplan utan ventilation. Flera
figuranter som skulle ”spela” friska fick under övningen
”svår hosta” och prioriterades på det sättet före i kön ut.
Det lär nog hända även i verkligheten.
Det första omhändertagande och triagering sker på
brandövningsplatsen. Efter omhändertagande av de
med symptom på infektionskliniken kan övriga passagerare komma att flyttas till Skillingaryds läger för att
där vistas under några dygn innan de kan återvända
hem.
En annan tydlig erfarenhet från övningen var behovet att nyttja organisationen som vi har för kemolyckor
med het, varm och kall zon. Vår plan för kemolyckor bör
kompletteras med beskrivning av detta scenario.

Omhändertagande
Den första frågan som uppstår är naturligtvis vilken skyddsutrustning som krävs för personal som

Göran Melin
Stf Räddningschef
Jönköping
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Brandutredning

En helt vanlig dag i det vanliga Sverige gick tågen mellan Falköping och Nässjö. Men just denna dag blev det
stopp i Mullsjö (trafikstopp). Dåligt underhåll av bromsarna orsakade gnistbildning, följden blev ett flertal bränder mellan Sandhem och Mullsjö. Det var ingen stor brand men lång. Cirka fem kilometer från Sandhem mot
Mullsjö. Så resenärerna i Mullsjö fick vänligen ta bussen.

Ta tåget om det går...

Fredagen den 4 april klockan 16.58 gick larmet till räddningstjänsten. Styrkor som larmades var Mullsjö, Habo,
Bankeryd, Bottnaryd, Jönköping och Falköping. Det blev en blandning av RE, VE. plus två ATV med vattentankar.
Jag valde bron över järnvägen vid infarten till Sandhem som ledningsplats. Det funkade bra med hyfsad
överblick över delar av brandområdet. En stor fördel i
inledningsskedet var att jag fick kontakt med en man
med god lokalkännedom och denne man följde med i
1080 när jag gjorde den första rek. rundan. De småvägar och stigar han inte kände i trakten är inte värt att
känna till.

Erfarenheter
•

Jätteviktigt att vara övertydlig med Inget folk på spår
eller banvallen när tågtrafiken släpps på. Repetera.

•

ATV med tank ett måste.

Branden
Branden hade startat vid brofästet där jag stod och
sedan spridit sig sydost mot Mullsjö. Allmänheten gjorde en gedigen insats med ruskor och förhindrad vidare
brandspridning till skogen. Fördelningen av styrkor går
jag inte in på, men jag konstatera att det kämpades och
svettades på alla fronter, GOTT arbetat.

•

Begär ut depåbil tidigt.

•

Tänk på avlösning.

•

Låt IB och RCB lösa kontakter och tänka
timmar framåt, be om inputs. De sitter i en
bra miljö och slipper leda på plats.

Arbeta säkert
Trafikstopp begärdes ett fåtal minuter efter larm
vilket innebar att vi kunde jobba säker på spåret och
banvallen. Vid 18 tiden begärde RCB (GM) flygspaning
för att få en uppfattning om antalet brandhärdar och utbredning, viket var lyckat även om det tog ganska lång
tid innan planet var i luften. På plats var också personal
från InfraNord så vi kunde diskutera el-läget. ( de ville ju
ha igång tågtrafiken). Strömmen var tillbaka 21:10. Tre
godståg och ett persontåg kunde rulla igång vid 23.00
från Jönköping. Bräderna var under kontroll vid 21.00
och vi gick in i efterbevakningsskede fram till midnatt,
därefter punktbevakning.

Mikael Hjärpe
STYRKELEDARE
Mullsjö
Christian Falk
Brandmästare
Jönköping
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Brandhärdar utmed tägsträckan Sandhem och Mullsjö
Brand. Gamla stationsområdet.
Visade sig i efterhand att ingen
från RTJ släckte här, endast
privatpersoner.

Sandhem

Brand. Markägare Banverket
eller kommunen.

Brand

Bron

Bränder

Lednings- och depåplats.
Brand

Brand

Mullsjö
2 bränder. Markägare på plats.

Flertal små bränder på kommunal
mark.

Mullsjö

2 bränder. Markägare på plats.

Flertal små bränder.
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Skogsbrandflyg och eldningsförbud
2014 är det åter FFK (Frivilliga Flygklubben) genom flygklubbarna i Eksjö, Jönköping, Värnamo och Anderstorp
som flyger skogsbrandflyget över Jönköpings Län.
Länet är uppdelat på två slingor som flygs var för sig.
Den östra slingan flygs 11.45 - 13.45 och går över Vetlanda, Sävsjö, Gränna och Tranås. Den västra slingan
flygs vid 16.30 - 18.30 och går över Värnamo, Mullsjö,
Ulricehamn och Smålandsstenar. Därutöver finns det
slingor i södra Sverige som kompletterar varandra både
geografiskt och tidsmässigt.

Bedömning
I Jönköpings län och Ydre kommun är det Brandingenjör i beredskap region syd som gör bedömningen
när bevakning med flyg ska ske. Vid en händelse där
skogsbrandflyget deltar, så fås besked via SOS vilket
anropsnummer skogsbrandflyget nås på. Standard
RAKEL-talgrupp för skogsbrandflyget är Jönk-Blå-5.
I samband med skogsbrand, kommer SOS att koppla
samman aktuell RAPS-talgrupp med Jönk-blå-5.

Rekognosering
I det fall räddningsledaren önskar få upp skogsbrandflyget vid rekognosering vid en skogsbrand, ska
sökning ske via SOS Alarm. Det är staten som står för

kostnaden för förebyggande bevakning, medan respektive kommun står för flygning i samband med en inträffad skogsbrand.
2014-års planering för skogsbrandflygbevakning
finns på RäddSamF:s hemsida.

Eldningsförbud
Länsstyrelsen (och kommunerna) har rätt att utfärda
eldningsförbud inom sina respektive områden. Liksom
tidigare år gör brandingenjör i beredskap region syd en
bedömning utifrån, bland annat, brandriskkartorna på
MSB:s respektive SMHI:s hemsidor om eldningsförbud
ska utlysas och i vilket område det i så fall ska ske.
Endast länsstyrelsen och lokal räddningschef, eller
motsvarande, har rätt att medge lokalt undantag från
eldningsförbudet. Detta ska ske efter särskild bedömning.

Pär Liljekvist
Räddningstjänsten Värnamo

Dagtidspersonal i Jönköping utbildad i FIP
sam F efter att 64 stycken deltidsbefäl utbildats i länet.
FIP-konceptet togs fram för att få en bättre servicegrad
åt befolkningen där det fanns deltidsstationer. I Jönköpings kommun innebär det att FIP är i snitt 3 min och 40
sek före nästa enhet, detta kan vara direkt avgörande
vid många olyckstillbud såsom bränder, trafikolyckor
och hjärtstoppslarm. Så småningom föddes tanken att
FIPkonceptet skulle vara bra att utnyttja när det gäller
personal som är ute på exempelvis tillsyn. I princip varje
person som kör ett tjänstefordon borde kunna hantera
att komma först fram till en olycka eller en händelse där
människor är i nöd av något slag. Ett tjänstefordon kan
Thomas Ågren, verkstadsförman, tar hand om en skadad cyklist.
inte köra förbi!!!
Först ut i landet med att utbilda samtlig dagtidsperSnart 200 stationer i Sverige har utbildat sin personal i
FIP och fler och fler väljer att även utbilda sin dagtids- sonal inom räddningstjänsten var Karlskrona-Ronneby,
personal. FIP har funnits i flera år i Jönköping och den därefter följde Gislaved- Gnosjö. Till dags dato finns
180 stationer i Sverige som åker FIP. FIP har ett nätverk
24 maj var det dagtidspersonalens tur.
i Sverige och finns numera även på Facebook, under
I början på 2000-talet startade ett projektarbete med FIP-nätverket Sverige med 287 medlemmar. Den 24 maj
dåvarande SRV, Räddningsverket, tillsammans med kom turen till Jönköping att utbilda sin dagtidspersonal.
brandingenjörerna Göran Melin, Jönköping och Fredrik
Björnberg, Vaggeryd. I augusti 2003 startades FIP på
Norrahammarsstationen under en provperiod på 1,5 år
och därefter gjordes en utvärdering. 1 maj 2006 drogs
Kenneth Hermansson
FIP igång i Norrahammar, Huskvarna, Gränna och BanBrandingenjör
keryd. Samtidigt kom FIP igång på bred front inom RäddJönköping
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Portlands polisdistrikt tillämpar Räddsam F:s
suicidprevention
Jens Andersson är förhandlarkoordinator hos polisen. Han blev i våras
inbjuden av Portlands polisdistrikt att
föreläsa om Räddsam F-modellen för
suicidprevention vid en konferens i
Portland, Oregon. Nu har polisen där
påbörjat ett arbete med att införa
”vår” larmplan tillsammans med
räddningstjänsten.

Portlands polisdistrikt tillsammans med 20 andra
distrikt i regionen bjöd in Jens Andersson för att föreläsa om Räddsam F:s modell. 200 poliser, brandmän
och psykologer deltog på eventet där man även fick
tillfälle att öva i krishantering och förhandling. Efter

föreläsningen har Portlands polisdistrikt tagit beslutet
att försöka applicera modellen hos sig och har nu påbörjat arbetet med att involvera räddningstjänsten vid
larm om suicid.

Nytt helikoptersystem och nya helikoptrar
Sjöfartsverket har gjort bedömningen att ett nytt
räddningshelikoptersystem är en förutsättning för att
uppnå det strategiska målet i sjö- och flygräddningsverksamheten om långsiktig operativ och finansiell
stabilitet i verksamheten. Anskaffningen av nya
räddningshelikoptrar syftar till att långsiktigt säkerställa tillgänglighet, kapacitet och flygsäkerhet i den
helikopterburna sjö- och flygräddningen, samt att
säkerställa att Sverige inte står utan denna samhällsviktiga resurs.

Sjöfartsverket anskaffar sju stycken helikoptrar av
typ AW139 i SAR konfiguration inklusive reservdelar,
specialverktyg och viss kringutrustning, för att ersätta
dagens S-76 system för operativ sjö- och flygräddningsberedskap på dagens fem befintliga baser. Utöver
grundkonfigurationen har Sjöfartsverket anskaffat ytterligare utrustning för att möta krav och behov på en god
arbetsmiljö och en förhöjd förmåga att kunna verka.
Läs mer på www.sjofartsverket.se

Nr 2 • 2014

plankan

13

Samverkan

Samverkansövning polis, ambulans och
räddningstjänst
Under fem dagar (med fint väder) i mars genomfördes för andra året övningar i samverkan polis, ambulans
och räddningstjänsten från norra regionen (i huvudsak). Sex olika övningar genomfördes med ett upplägg
liknande Axamo-övningarna, alltså två Nivå 10-larm och fyra Nivå 5-larm.
Skillnaden mellan "de vanliga" Axamoövningarna och denna är att här sker en samverkan i de olika övningarna.
Exempel på detta är att amulans, polis och räddningstjänst blir ställda inför uppgifter där det normalt inte är deras
primäruppgift. Polis och räddningstjänst fick bland annat agera mer vad gäller sjukvård och hot och våld och
Ambulansen fick komma först fram till en besvärlig gasläcka.
Målsättningen på sikt borde vara att både ambulans och polis kunde vara med i större omfattning än idag på "de
vanliga" Axamoövningarna. Samverkan myndigheter emellan är viktigt.

Trafikolycka Buss/personbil, många skadade
Gasutsläpp gymnasieskola i lab.sal, många skadade
Suicid, med våldsam person
Drunkning
Trafikolycka, bil i dike
Arbetsplatsolycka ras, flera skadade

Ledningsmöte vid trafikolycka.

"Action" vid drunkningslarm.

Fortsättning på nästa sida
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Viktig är samverkan vid suicid med
hot om våld.

Polish

unda

r delt

og i m

ånga

Trafikolycka med flera drabbade.

övnin

gar.

"Action" vid gasutsläpp.

Bernt Gunnarsson
genom
SAMVERKANSGRUPPEN
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Utbildning

Räddningsinsats i april på Axamo
Delar av utbildningen Räddningsinsats för deltidsbrandmän genomfördes på Axamo i våras. Utbildningen som totalt är på 10 veckor är uppdelad i
olika block där preparandkursen genomförs hos den
kommunala räddningstjänsten, medan grundkursen
är uppdelad dels på studier på en utbildningsort
och dels på hemmaplan i form av distansutbildning.
Själva utbildningen är på 9 poäng. Under kursen får
man kunskaper om brandskydd och brandförlopp,
brandsläckning, rökdykning, olycksförlopp, livräddning, akut omhändertagande, trafikolyckor, farliga
ämnen, psykosocialt omhändertagande, miljöpåverkan, arbetsskydd, ledning, taktik, insatsplan, hur du
kan informera om brandskydd, räddningstjänstens
roll samt lagstiftning.

Okänd elev släcker ner bilen
exemplariskt, iförd andningsskydd.

Mats Ferring från Habo kopplar slang
och förbereder åt rökdykarna.

Trafikolycka med 2 bussar och en personbil inblandad. Chauffören av bilen livräddas utanför bilen. Det finns även personer kvar i båda bussarna.

Fortsättning på nästa sida
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Kunskaperna vad gäller sjukvård som eleverna fått ta del av under kursen kom väl till
hands under trafikolyckan mellan bussar och
personbil.

Rödykare

Efter lyckad livräddning av personer på balkong återvänder
brandmännen ner till säker mark för nya arbetsuppgifter.

Nyutbildad SL Mikael Isaksson
fick chansen att praktisera sina
nyvunna kunskaper under en
insats mot villabrand.

Mikael Isaksson
BrandmAN
Jönköping
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Brandutredning

Branden inträffade i ett rum på ett äldreboende i Gislaveds Kommun. Byggnaden är försedd med ett fulltäckande vidarekopplat automatiskt brandlarm. I den aktuella bostaden finns väggmonterad sprinkler. Brandlarmet
är dessutom kopplat till det trygghetslarm som finns i byggnaden så att personalen får besked i sin telefon om
att brandlarmet löst ut och i kod var larmet löst.

Olycksförloppsutvärdering, brand på äldreboende
I den aktuella bostaden bor en person med mer
eller mindre begränsad handlingsförmåga att själv
agera (såsom bland annat rädda, larma, släcka och
utrymma) i samband med en brand. Vid den aktuella
tidpunkten arbetar fyra personal i byggnaden. Dessa
fyra är ordinarie personal och har med regelbundenhet genomgått kommunens brandutbildning. Därutöver har man även på äldreboendet övat i de lokala
förhållandena.

Utvärdering/slutsatser
Genom ett flertal så kallade lyckliga omständigheter minimerades konsekvenserna av branden. Man ska
dock ha i åtanke att ett flertal av dessa lyckliga omständigheter inte är slumpmässiga, utan reslutat av ett
genomtänkt brandskyddsarbete:
•
Personalen hade genomgått regelbunden central
brandskyddsutbildning.
•

Personalen har på arbetsplatsträffar haft genomgångar kring brandskyddet lokalt. Exempel
härpå är kunskap om brandredskap, brandlarmet,
utrymningsvägar och rutiner vid brand.

•

Byggnaden är försedd med både sprinkler och
automatiskt brandlarm, som är vidarekopplat till
räddningstjänsten.

•

Brandlarmet är sammankopplat med verksamhetens trygghetslarm.

•

Byggnaden är uppförd med god brandteknisk
klass.

Olycksförlopp
Branden startar genom att en äldre person tänder
eld i sin madrass (av Latex) i sängen med hjälp av så
kallade braständstickor. På grund av rökutvecklingen
utlöser det automatiska brandlarmet.
Personalen som får larmet konstaterar, utan att behöva ta sig till brandlarmcentralen, vilken bostad larmet
gäller. När personalen kommer in i bostaden är det rökigt och det brinner med cirka en halv meter höga lågor
i sängen och nedanför sängen. Personen ligger till viss
del i branden på golvet.
Två av personalen drar ut person från branden och
påbörjar kylning av brännskadorna. Den tredje har under tiden hämtat en brandfilt och släcker branden. Den
fjärde har dragit ut brandslangen, som inte behöver
användas. När räddningstjänsten anländer är branden
släckt och personen omhändertagen.

Brännskador
Personen förs till sjukhus med brännskador på benen. Tre i personalen uppsöker sjukvård med anledning
av att de andats in rök.
Sprinklern löser inte under brandförloppet, troligtvis dels tack vare personalens snabba insats och dels
för att sprinklern är väggmonterad. En väggmonterad
sprinkler är placerad cirka 15 – 20 centimeter ner från
taket, vilket innebär en senare utlösning jämfört med
takmontering. Hade däremot personalens insats fördröjts någon/några minuter, så hade sprinklern med all
sannolikhet löst ut och då förhindrat vidare spridning av
branden.

Utöver ovanstående genomtänkta omständigheter bidrog följande omständigheter till att
konsekvenserna minimerades:
•

•

De fyra i personalen som arbetade detta
pass vara samtliga ordinarie, erfarna vårdpersonal.
Tidpunkten för branden var sådan att de
flesta äldre var i sina bostäder och därigenom kunde personalen inledningsvis koncentrera sig på räddningsarbetet.

Omständigheter som skulle kunna förhindrat
händelsen:
Ifrågasätta om demenssjuka ska ha tillgång till
tändstickor. På boendet finns det batteridrivna
blockljus.

Pär Liljekvist
Stf Räddningschef
Värnamo kommun
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Träff med POSOM-aktörer i Jönköpings kommun
5-6 maj i Örserum
Under 2 dagar i början på maj så träffades huvuddelen av alla aktörer som på
något sätt är aktiva vid plötsliga dödsfall.
För att skapa god samsyn och för att
kunna samverka optimalt vid dessa svåra
situationer så bjöd räddningstjänsten in
till denna träff.
Deltagande organisationer var Ambulansen, Islamic Center, Frikyrkosamråd/
Svenska kyrkan/Sjukhuskyrkan, Socialförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen,
Räddningstjänsten, Polisen, Psykiatriska
akutenheten, PKL och Akutmottagningen,
totalt ca 40 personer.
Det första som varje deltagande organisation fick svara på var ”på vilket sätt
bidrar min organisation vid krisstödsinsatser”. Därefter hade vi ett antal scenarior
som vi jobbade med i blandade smågrupper med efterföljande gemensam redovisning. Många kloka synpunkter kom fram
och vi tog stora steg framåt mot att bättre
kunna samordna våra gemensamma resurser.
Vi fick även lyssna på ett mycket intressant föredrag av Annika Petersson, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, med
temat ”när föräldrar oväntat avlider”. Det
kanske är det mest utmanande för våra organisationer att ta hand om barn, men inte
minst kanske det viktigaste?
På kvällen åt vi gemensam middag och
fortsatte diskussionerna under mycket
trevliga former!
Samtliga deltagare var mkt nöjda med
att få tillfälle att träffas och skapa personkännedom, som är så viktigt, och att få lära
av varandras organisationer. Det bestämdes även på mötet att vi skall fortsätta träffas för att kunna lära av varandra.

Foto: Anna Hållams

”på vilket sätt bidrar
min organisation vid
krisstödsinsatser”
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