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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
Gammal är äldst, brukar man säga. Det är ett
ordspråk som kan uttrycka att äldre har mer vishet
och erfarenhet. Det ligger kanske en del sanning
i det, men det är också så att gammal kunskap
också är väl beprövad. Det som är sant är att ju äldre man blir desto fler händelser får man uppleva.
Jag började som deltidsbrandman i Aneby
brandförsvar den 1 juni 1979. Jag övertog Brissmanhjälm, stövlar, larmrock och gallonbyxor efter
avgående brandman P-O Löfqvist. Första larmet
var en ladugårdsbrand i Hästeryd söder om Frinnaryd strax innan midsommar där ett 40-tal djur
omkom i branden. Min uppgift var att skydda en
hög med konstgödningssäckar intill ladugården
från värmepåverkan. Minnena kring den första
branden glömmer man aldrig. Sedan dess har det
varit många olika typer av händelser och olyckor
som har hänt under åren, det har varit bränder,
trafikolyckor, djurräddning, m.m.
Bilden har förändrats under åren. Nu är utryckningarna påkallade av en ännu bredare typ av olyckor
och akuta ingripanden, men antalet bränder
har minskat. Detta beroende på ett intensivt
förebyggande arbete för att förhindra brand
och att brandvarnare finns i nästan alla hem.

Det viktiga är att aldrig känna sig nöjd med det
förebyggande arbetet eller tycka att nu behöver
vi inte göra mer, det är ett evigt arbete. Det känns
skönt att kunna skryta med att vi lyckas till stor del
med det pågående förebyggande arbetet i kommunen när det gäller bränder. Och det är inte bara
räddningstjänsten i Aneby kommun utan det är
många andra inom kommunen som har gjort ett
bra arbete.
Jag avslutar med att tacka alla inom räddningstjänsten och andra myndigheter och verksamheter i Sverige för alla goda kontakter och trevliga
människor jag mött under åren. Det är med vemod
jag lämnar räddningstjänsten även om det ska bli
skönt att slippa personsökare och all beredskap.
Jag kommer sakna er.
I de yngre medborgarnas ögon är ni hjältar glöm
inte det. Försök leva upp till det så kommer ni
långt i det förebyggande arbetet.

Förr om åren när man kom hem efter en
brand satt röklukten kvar i kläder och utrustning i många dagar på stationen. Det var status att ha en sotig hjälm och värmepåverkad
larmrock och det ställdes inga större krav på
arbetsmiljön. Idag är det omöjligt att känna
någon doft av sista branden. Saker och ting
förändras till det bättre med tiden. Det kan
man inte skylla på många års erfarenhet,
mer att nya rön och forskning gör en bättre
arbetsmiljö.
1993 blev jag anställd som räddningschef
i Aneby kommun efter Brandchef Ragnar
Holmqvist och det har inneburit att jag till
viss del har kunnat forma räddningstjänsten och
det förebyggande arbetet i kommunen. Målen har
varit att ingen ska dö eller skadas i bränder och
olyckor. Den sista som dog i samband med brand
i Aneby kommun var år 2002, där har det förebyggande arbetet varit till stor nytta. Däremot när
det gäller olyckor finns det mycket kvar att göra
både inom trafiken och i andra typer av olyckor.
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Bakom varje gammal räddningschef står en ny räddningschef

TOMMY GUSTAFSSON
RÄDDNINGSCHEF I ANEBY KOMMUN

Insatser

Skogsbränder i Ydre kommun i juni
Den 4 juni drog ett åskoväder in över
Ydre kommun med ett antal blixtnedslag som följd. Detta innebar att det
uppstod ett antal bränder i skogen
i Ydre kommun samma dag och dagarna efter.

vi var insatta i bränderna i Ydre vilket gjorde att
vi också påverkades personellt. Vi har som rutin
att försöka få in en ”egen IB” vid större händelser
som kan upprätthålla IL- beredskapen men även
organisera personalförsörjningen lokalt, detta
tycker vi är en bra funktion.

Vid tidpunkten för dessa bränder var det mycket
torrt i skog och mark och räddningscheferna i
RäddSam F där även Ydre ingår beslutade om
eldningsförbud vid ett möte i Jönköping den 3
juni.

Kostnader

Otillgänglig mark

En del av de bränder som uppstod var i ganska
svårtillgänglig terräng och man ser att denna typ
av händelser är mycket personalkrävande. Det går
också åt mycket materiel vid skogsbränder och
man ser också att det är viktigt att ha uppmärkt
materiel när man ska börja plocka ihop efter insatsen, även detta arbete är tidskrävande.

Bra samarbete

Man kan konstatera att det samarbete vi har
i länet är mycket bra när det inträffar många
händelser samtidigt och personalorganisationen
blir ansträngd. Organisationen med inre befäl och
RCB fungerade mycket bra under dessa dagar
som var ganska intensiva, inte bara i Ydre kommun utan även i andra kommuner. För Tranås del
så klarade vi oss från bränder i kommunen men

Kostnaderna för de bränder som uppstod blir
betydande för Ydres del, en uppskattning är att
kostnaderna kommer hamna på ca. 250 000
kronor. Vi håller på att undersöka möjligheten att
få insatserna klassade som en insats då det var ett
och samma åskoväder som orsakade bränderna,
får vi ett positivt besked från MSB så innebär det
att Ydre kommun får betala självrisken och det
innebär väsentligt lägre kostnader.
Bränder orsakade av åskväder 2016-06-04:
2016-06-04 kl. 15:18:
Fundshult
2016-06-05 kl. 12:08:
Gnottnehult
2016-06-05 kl. 16:16:
Älmeshult
2016-06-06 kl. 09:39
Linnemålen
Räddningstjänster som var inblandade i dessa
bränder: Ydre, Tranås, Aneby, Ekjsö, Hjältevad,
HRF, Forserum, Gislaved och Rumskulla. Vidare
var även RCB och inre befäl delaktiga i arbetet.

BERTIL FÅNG
RÄDDNINGSCHEF TRANÅS/YDRE
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Utbildning

Nicklas Christensen, Värnamo, Elin Isfall och Clas
Lövgren från Jönköping samverkar i en övning
om skogsbrand.

Gruppen höll bland annat till på skjutfältet i Skillingaryd. På bilden står gruppen vid en militär
utsiktsplats. Det som liknar säckar är sandfyllda
skydd mot granatsplitter och vanlig ammunition, typ skyttevärn. Sådana här fort bygger
militären när de är ute på riskfyllda uppdrag.

Skogsbrandutbildning i Skillingaryd
april 2016
Det har varit två heldagar med utbildning inom
skogsbrand i Skillingaryd under april månad.
Utbildningen riktade sig i första hand till personal
inom RäddSam-F som kan vara räddningsledare
och stabspersonal vid en större skogsbrand.
Syftet med dessa dagar har varit att öka kunskapen och förståelsen för de parametrar som ligger
till grund för taktik vid skogsbrandsläckning.

Fördelen med detta är att vi kan läsa och tolka
insatsplaneringen på ett lika sätt oavsett om vi
kommer inom eller utanför länets räddningstjänster. Insatstaktiken som vi pratar om och lär ut är
ingen nyhet i Europa då ett flertal länder använder just denna metod för insatsstöd och skapar
förståelse på ett brett plan på hur vi skall jobba
med insatsen.

Innehållet var tolkning och förståelse av skogens
brandbeteende, tolkning av SMHI:s brandriskprognoser och tolkning av FWI-(fire weather
index) värdena. Man övade också att kunna lägga
upp en insatstaktik med ett taktiskt hjälpmedel
som kallas för SITAC (standardiserad insatstaktik
som används i många länder i Europa). Det var ca
40 kursdeltagare under dessa dagar.

Att tolka FWI var för de flesta ingen nyhet men
vi repeterade och övade även detta samt skogsbrandens beteende. Eftersom det finns mycket
mer att lära sig inom detta område hade undertecknad och övriga bland skogsbrandgruppens
medlemmar gärna tagit en heldag till för att
utbilda i skogsbrandens beteende.

Det nya under dagarna var att börja förstå en variant till insatstaktik som med all säkerhet kommer
att användas av flera län i Sverige.
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LARS-GÖRAN ANDERSSON
RÄDDNINGSCHEF
SÄVSJÖ KOMMUN

Utredning

Brand i HVB- hem
Räddningstjänsten i Tranås larmades
till ett HVB-hem en majnatt. Larmet
inkom som ett automatiskt brandlarm
och det dras ett nivå-20-larm, vilket
innebär att även räddningstjänsten i
Aneby larmas ut.
Första enhet är på plats efter ca 4 minuter och
SOS Alarm har inte hunnit gå ut med någon
totalinformation. När 3010 är på plats så pågår
utrymning och man får information från flera personer på plats att det brinner på tredje våningen
och man ser att det kommer rök från ett fönster
som vetter mot Storgatan.
Insatsledaren i 3080 är på plats ca 1 minut efter
3010 och rökdykning påbörjas via trapphus.
Efter ca 7 minuter meddelar rökdykarna att man
släckt branden i startrummet och ventilering kan
påbörjas. Jourhavande brandingenjör är på plats
efter ytterligare en liten stund. Efter rökdykarinsatsen undersöks angränsande lokaler och vind
med värmekameror men man hittar inga mer
brandhärdar utan branden begränsas till ett helt
utbränt boenderum.
Saneringsbolag kallas till platsen och är snabbt
där och kan påbörja saneringsarbetet. En person
som bodde i det brandutsatta rummet omhän-

dertogs av ambulanspersonal. Utrymningen av
de boende fungerade mycket bra och alla boende utrymde snabbt. De boende kunde senare
återgå till sina rum, dock inte de på det våningsplan som drabbats, de fick omplaceras inom
byggnaden och insatsen avslutades.
Det visade sig att 7 sektioner i det automatiska
brandlarmet utlöst samt att även en larmknapp
var intryckt. Det automatiska brandlarmet i den
drabbade delen gick inte att återställa vilket innebar att man fick ha vaken vakt på tre avdelningar under natten.
Polisen undersökte brandplatsen dagen efter
branden och vid denna undersökning deltog
även räddningstjänsten. Branden har troligtvis
startat under den säng som fanns i rummet.

Fakta:

Byggnad: Stenhus i fyra våningar, putsad fasad.
Verksamhet: Boende för ensamkommande. Två
företag bedriver verksamhet i fastigheten. Totalt
bor ca 130 ensamkommande i fastigheten.
BERTIL FÅNG
RÄDDNINGSCHEF
TRANÅS/YDRE
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Utredning
+

Brand
i en villa på Visingsö
Rutiner vid en brand på en ö
Larm inkom 01.20 till räddningstjänsten om att det brann på fasaden till en villa
på Visingsö. Villan var ett enplans Gullringshus från 80-talet, stod på krypgrund
och hade en förrådsvind. Innehavaren av villan satt i vardagsrummet och kände
röklukt och när han tittade ut brann det i en trätrappa intill dörren till groventren. Ägaren upplevde att det brann från väggen. Larmet går ut till
Visingsö, Gränna samt Insatsledaren i Jönköping.
Åtgärder

På Visingsö har man idag en räddningsstyrka
med sjuktransportbil för liggande patienter,
räddningsenhet, båt och terrängenhet. Dessutom finns ett lagom lager av "bra att ha"
verktyg och maskiner.

När branden konstaterades kontaktades även
färjan som startades upp i hamnen på Visingsö
och gick över för att hämta resurser i hamnen i
Gränna. Det tar ungefär lika lång tid för färjan att
åka över som för resurser från Jönköping att nå
Gränna hamn. Grännas räddningsstyrka får stå
och lyssna på insatsen via radio under den tiden
färjan åker mot hamnen.

Visingsö åker som en av tre styrkor i länet på
sjukvårdslarm vilket motsvarar alla prio ett
larm på Visingsö. Om man får ett brådskande
sjukvårdsfall kan man antingen välja att
lasta i sin sjuktransportbil till färjan och möta
ambulans i Gränna, alternativt sommartid
använda sjöräddningssällskapets båt Cambio
för bårtransport.

På Visingsö började styrkan samla ihop sig. Minst
2 av brandmännen hade närmare till branden än
till brandstationen, dessa två platser ligger dock
högst 100 meter ifrån varandra. En av brandmännen stannar till och konstaterar brand i väggen
och därefter så springer han och hämtar brandsläckare på brandstationen som han springer
tillbaka med och göra en första insats.

Både färjan och sjöräddningssällskapet larmas
ut från sos på begäran av räddningstjänsten.

Allt eftersom styrkan byggs upp påbörjas mer
åtgärder. Tidigt bestäms inriktningen ihop med

Hur fungerar räddningstjänsten på en
ö som Visingsö?

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Insatsledaren via radio och befäl på plats att dimspik skall användas ihop med värmekamera.
Det sätts dimspikar i väggen och in på vinden. På
plats upplever man att man får bra effekt, dock har
man inte frilagt något. Insatsledare bestämmer sig
för att gå över med hela Grännas styrka. Styrkan
innehåller släckbil, tankbil och slangutläggare. För
att inte Gränna ska bli utan räddningsresurs flyttas
tankbil och släckbil från Jönköping till Gränna,
dessa kan även tas med vid nästa färjetransport
om branden tilltar.
När färjan anländer till Visingsö hamn så har Visingsöstyrkan börjat frilägga fasaden utifrån och även
tagit sig in i den öppna förrådsvinden ovanifrån.
Styrkan lyckades isolera det brända materialet så
pass att Gränna styrkan denna gången inte behövdes sättas in. Visingsö hade även dragit ca 300
meter slang till en pumpplats och startat motorspruta för vattenförsörjningen.
Under insatsen prioriterades ett antal personer
om till akutrestvärdesräddning, huset tömdes på
rök och det vatten som fanns på vinden och som
sedan droppade ner vid ytterväggen sögs upp.
Man frilade även lite köksstommar för att försöka
att hindra vattnet att gå bakom och sugas upp av
spånskivor.

Avgörande agerande
•

En första omedelbar åtgärd genomfördes
(pulvershock)

•

En bra första släckning med dimspik genomfördes.
Artikeln börjar på föregående sida

•

En säker vattenförsörjning upprättades.

•

Akutrestvärde påbörjades under insatsen.

Under insatsen anlände flera brandmän som kom
på fri inryckning. Styrkeledare upplevde att han
initialt hade koll på 1+4 medans man under den
intensivaste perioden faktiskt var mellan 12-15
som självgående löste bland annat vattenförsörjningen. Dessutom ordnades kontakter med
husägare och förplägnad till efterbevakning.

Resultat

När insatsen gått ner till efterbevakning hade
följande uppnåtts.
•

Huset räddades från att brinna ner.

•

Brandskadorna stoppades i fasad och ett litet
tak ovanför groventredörren.

•

Rökskador fanns i hela huset men inga större
sotskador.

•

Vatten samlades i lösullen ovanför groventredörren. Detta skottades ut.

•

Bakom fasaden fanns ett kök som behövdes
våtsugas. När försäkringsbolaget kontrollerade krypgrunden under köket efteråt konstaterades att det inte fanns några vattenskador utan det hade torkat.

GUSTAV HULTEGÅRD
BRANDMÄSTARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

Nr 2 • 2016

plankan

7

Aktuellt

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

Prenumerera på nyheter

Du kan prenumerera på alla nyheter på RäddSam F:s
hemsida. 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

RäddSam F önskar
en härlig sommar!
Räddningsplankan

Redaktionskommitté

Webbplats

ges ut av RäddSam F

RäddSam F-kontoret

www.raddsamf.se

Ansvarig utgivare

RäddSam F
Kansli på Höglandets
räddningstjänstförbund

Telefon

Göran Melin
goran.melin@jonkoping.se
Redaktör

Postadress

Maria Boqvist
maria.boqvist@jonkoping.se

Höglandets räddningstjänstförbund

0383-46 77 00
E-post
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571 80 Nässjö

hoglandet@raddningstjansten.com

