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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
VIKTEN AV SAMVERKAN
En söndagsmorgon i augusti drabbades Eksjö av en
tragisk dödsbrand i Gamla stan. När man ser de bilder
som tagits av en närboende innan räddningstjänsten
kommit till platsen ser man att räddningspersonalen
hade en övermäktig uppgift initialt, brandlägenheten
där den unga kvinnan bodde var helt övertänd. Det
är alltid en katastrof när en människa omkommer vid
olycka, det är många som drabbas, anhöriga, vänner
till den omkomna men även den räddningspersonal
som arbetar med den första insatsen är drabbade och
måste tas om hand efter en sådan händelse.
Stora ekonomiska och kulturella värden förstördes
också vid denna brand men utan att föregå den
pågående oberoende utredning av olyckan och den
utvärdering av insatsarbetet som påbörjats så verkar
de larmplaner som finns inom RäddSam F fungerat
liksom ledningsarbetet med bakre ledning på JILL i
Jönköping och främre ledning i Eksjö har som det ser
ut fungerat bra. Det visar att vår samverkan i länet
fungerar i praktiken. Det var många räddningstjänster
inom RäddSam F som deltog i räddningsarbetet i
Eksjö.
Det är mycket viktigt att den samverkan som
byggts med kommunerna i Jönköpings län och Ydre
kommun kan fortsätta utvecklas även i framtiden.
Jönköpings kommun söker nu en ny räddningschef
som ska efterträda Bengt Martinsson. Detta är en
mycket viktig rekrytering för hela RäddSam F och
F- samverkan, Bengt är dessa organisationers STARKE
MAN! Jönköpings kommun har bjudit in övriga inom
RäddSam F i detta rekryteringsarbete och när man
ser hur man formulerat annonsen så är jag säker på
att RäddSam F och F- samverkan kommer att fortleva
även efter Bengt! Man söker en ”Samverkansorienterad räddningschef”.
Samverkan är också viktigt för kommunen både
externt och internt. Polisen genomför nu den största
organisationsförändringen någonsin och polisen är en
mycket viktig samarbetspartner för kommunerna. Jag
har varit på ett par konferenser och lyssnat på den nye
Rikspolischefen Dan Eliasson som med sin retoriska
förmåga presenterat denna organisationsförändring
på ett positivt sätt. Däremot är områdespoliserna
kanske inte lika positiva till förändringsarbetet och
jag hoppas att man så snart som möjligt tillsätter
tjänsterna som områdespoliser ute i kommunerna så
att vi kan komma igång med ”verkstan”! En funktion
som jag tror kan bli bra är att man från polisen ska utse
en kommunpolis som ska vara polisens kontakt in i
kommunledningarna. Dessa tjänster ska vara tillsatta
under hösten. Polisen på Höglandet har påbörjat sitt

2

plankan

Nr 3 • 2015

arbete med medborgardialog som ska mynna ut i
medborgarlöften enligt det nya arbetssättet. Tranås
har utsetts till pilotkommun i detta arbete. Polisen
och kommunen ska sedan arbeta tillsammans med
dessa medborgarlöften för att göra kommunen tryggare, detta är ett viktigt arbete som ingår i det breda
uppdraget.
Just nu är det de stora flyktingströmmarna som är
mest aktuellt. F- samverkan har tagit taktpinnen i
analysarbetet i länet om hur vi ska agera i kommunerna om situationen blir mer akut lokalt. Här måste
kommunerna även samverka inom den egna organisationen, mellan de olika förvaltningarna. Det visar
att vi måste samverka även på det lokala planet för att
lösa sektorsövergripande händelser.
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att för att
nå framgång i arbetet med att göra kommunerna och
länet till en trygg och säker plats att leva och bo i så
krävs SAMVERKAN och det är viktigt att de parter som
arbetar med detta finns lokalt placerade, att det finns
polis även på de mindre orterna är en förrutsättning
för det framtida säkerhetsarbetet i kommunerna.
”Närhet ger trygghet”

BERTIL FÅNG
RÄDDNINGSCHEF TRANÅS OCH YDRE

Samverkan

Överenskommelse mellan myndigheter
och organisationer i krishanteringssystemet i Jönköpings län, F-samverkan
Förmågan att samverka och vid behov verka utanför den egna organisationens
ramar och att arbeta parallellt är helt avgörande för att kunna hantera allvarliga
händelser, olyckor och kriser på bästa sätt.
F-samverkan är ett nätverkssystem

Länsstyrelsen och kommunerna har ett geografiskt
områdesansvar för krishanteringssystemet inom
länet respektive inom varje kommun. De ska verka
för samordning och gemensam inriktning och
utvecklad samverkan med övriga aktörer i krishanteringssystemet. Oftast kan ingen ensam hantera
samtliga dimensioner av en händelse, därför är aktörerna skyldiga att samverka, samarbeta och stödja
varandra med personella och materiella resurser vid
en händelser. Man ska också gemensamt utvärdera
och lära sig av hur händelserna hanterats, så att den
samlade förmågan förbättras. Det sker genom att
skapa nätverk, struktur och organisation, samt att
utbilda och öva.

Mål och principer för samverkan

Samverkan ska som huvudmål ha allmänhetens
bästa och syftet är att kunna hantera händelser
bättre genom att effektivt utnyttja länets samlade
resurser och kompetenser. Gemensamma rutiner
vid händelser syftar till att snabbt komma igång
med krisledningsarbetet och på så sätt så
att alla vet sina roller i det gemensamma
arbetet. Detta ska göras genom:
•

Väl fungerande nätverk med kompetens för det oväntade.

•

Snabb, koordinerad och avvägd
krisledning.

•

Aktiv omvärldsbevakning
och analys.

•

Gemensamma arbetssätt, rutiner och
stödverktyg.

•

Koordinerad
information och
kommunikation.

•

Resursdelning.

F-samverkans organisation

F-samverkan är ett system för samverkan i såväl
vardag som kris.

Regionala rådet leds av landshövdingen och
består av ledande företrädare från respektive
deltagande aktör. Rådets roll är att fatta beslut
om strategisk inriktning och att ta ställning till de
förslag och frågor som styrgruppen lyfter upp till
rådet.
Styrgruppens uppgift är att, inom de ramar som

regionala rådet givit, besluta om och ge inriktning
för det långsiktiga arbetet inom F- samverkan samt
utse arbetsgrupperna i nätverket.

Nätverk och arbetsgrupper
Nätverket består av ett antal arbetsgrupper som driver olika frågor på
kort och lång sikt.hov.
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Samarbetet ska kännetecknas av ömsesidigt förtroende och respekt för aktörernas
roll, ansvar och förutsättningar, samt en tolerans
för oliktänkande.
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Brandutredning

Storbrand i Eksjö

Fotograf: Leif Ygbrant

Klockan 05:51 larmas Räddningstänsten i Eksjö via totallarm till en brand i en
lägenhet på Vaxblekargränd i Eksjö. Eftersom adressen ligger i Gamla Stan larmas även Hjältevad samt Brandingenjör Höglandet. När första styrkan kommer
fram ca 05:58 så slår det ut lågor från tre håll från lägenheten på andra våningen
i fastigheten. Man möts av boende i huset som meddelar att 1-2 personer tros
finnas i lägenheten, man har bankat på ytterdörren och ringt deras mobiler men
inte fått något svar. Första order blir därför livräddning genom rökdykning med
baspunkt inne på den kringbyggda innergården.
Via loftgången som löper runt tre sidor av huset
tar man sig upp till lägenheten. I det läget brinner
det redan ut ur takfoten på lägenheten ut under
taket på loftgången. För att dämpa ned branden
medan man gör färdigt slangsystemet tömmer
man därför en pulversläckare upp under taket
vilket får god effekt och dämpar ned branden
rejält. När rökdykargruppen forcerat dörren möts
de av lågor direkt i hallen vilket gör att det tar
upp emot tio minuter innan de kan fortsätta.
Lägenheten är då i princip fylld med rök så man
trevar sig fram. I detta läget vet man inte att
lägenheten är ca 140m2 stor och med halva delen
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av lägenheten en halvtrappa upp i förhållande
till där man gjorde inträngningen. Lägenheten
söks igenom, man tvingas backa ett par gånger
pga värmen och luften börjar tryta när man hittar
ytterligare en dörr till ett rum och efter ett snabbt
sök hittar man en kropp på golvet nedanför en
säng. Nu börjar man få akut ont om luft varför
man meddelar ut att man behöver hjälp med att
ta hand om personen. Två man som arbetet med
att ansluta fasadsprinkern i Vaxblekargränd får
order om att avbryta det arbetet och klä sig med
andningsskydd för att bistå.
Artikeln fortsätter på nästa sida

Brandutredning

När detta skett så försöker man med ytterligare ett
släckförsök mot brandlägenheten men då börjar
innertaken rasa ned och man tvingas retirera. Efter
det sker ingen invändig släckning i den drabbade
lägenheten.
I detta läget är BI Höglandet på väg och samtidigt
även förstärkningar från Mariannelund, Nässjö och
Aneby. RCB är aktiverad samt även IB. Själv noterar
jag branden strax efter kl 06:00 och beger mig
omedelbart till brandstationen där jag prövar med
att lösa ytterligare ett totallarm för ett få in mera
personal. Efter att ha aktiverat kommunens krisorganisation samt satt den extrapersonal i arbete som
nu finns på station beger jag mig upp till platsen på
begäran från 4180. Vi sammanstrålar på plats och
jag gör en första orientering. Ytterligare enheter
med motorsprutor samt ledningsstöd (1180) är
påväg till platsen.
Brandplatsen är nu strukturerad i två sektorer och
undertecknad tar över som räddningsledare med
1180 som taktiskt ledningsstöd. 4180 tar rollen

som samverkans- informations- och brytpunktsbefäl uppe på stora storget där även polisen och
landstinget nu har upprättat ledningsplats. Utöver
staben på Jill har vi nu också etablerat en bakre operativ stab på brandstationen i Eksjö som svarar på
inkommande telefonsamtal, radioanrop, tar emot
ankommande styrkor, sörjer för drivmedel, mat och
andningsskydd etc etc.
Nu rullar hela tiden nya styrkor in som sätts in
på de olika sektorerna. I detta läget har vi kraftig
brand i den delen av byggnaden som vetter mot
Vaxblekargränd och mot Arendt Byggmästares
gata. Vi har fått överge tanken på att ta branden
innan den når vinden i den delen av fastigheten
som vetter mot Storgatan och rökdykarna går ut.
När vi får fram Jönköpings höjdfordon så placeras
det i korsningen Vaxblekargränd/ N.Storgatan så
att de kan behärska halva fasaden mot Vaxblekargränd och delar av fasaden mot Storgatan med sin
vattenkanon. I korsningen Vaxblekargränd/Arendt
Byggmästaresgatan är sedan tidigare Eksjös hävare
uppställd och med den behärskar man resten av

Artikeln börjar på föregående sida
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fasaden mot Vaxblekar gränd och stor del av fasaden mot Arendt Byggmästares gata.
När båda hävarna är igång känner vi efter ett tag
att vi trots den kraftiga branden har koll på den
begränsningslinjen. Istället ser vi nu hur branden
sprider sig över vinden i den delen av byggnaden
som vetter mot Storgatan och att den samtidigt
via vinden spridet sig utmed Arendt Byggmästares
gatan och in i den lägre delen av fastigheten som
vetter mot nästa fastighet Ciselören 2. Mot Norra
storgatan är fastigheten tre fulla våningar hög
och gatan endast 6.2 bred, vilket gör att vi inte
vill ha ut några övertändningar genom fönstren
där. Ordern blir därför att med backuppstrålrör till
varje pris slå ned alla tecken till brand som hotar
att slå ut genom fönstren i plan två och tre. Vi
placerar två backuppstrålrör på gatan samt ett på
taket på fastigheten mitt emot. Dessa tillsammans
med Vetlandas hävare som nu är på på Storgatan
i höjd med den norra delen av byggnden och
Jönköpings hävare som finns i andra delen av sektorn gör nu att vi behärskar hela fasaden utmed
N.Storgatan och vi ger i princip aldrig branden en
chans att slå ut ur fönstren mot gatan.
Samtidigt har fastighetsgränsen mellan Ciselören
1-2 blivit en egen sektor och där är läget kritiskt.
Ytterligare styrkor som finns i reserv sätts in och
fler reserver beställs till brytpunkten på brandsta-

tionen i Eksjö, vars gård tidvis såg ut som en bättre
brandbilsutställning. Sammanlagt arbetade 130
personer från Räddningstjänsterna i RäddSam F.
I sektorn mellan Ciselören 1 och 2 jobbas det
intensivt med andningsskydd, dimspikar, motorsågar och brytverktyg används för att förhindra
att branden sprider sig vidare i kvarteret. Man
bryter också upp stolparummet mellan fastigheterna från Norra storgatan för att kunna ha koll
på det ca 50cm breda och 20 m djupa hålrummet
mellan husen. CAFS används med stor framgång
för att dämpa och släcka branden i stolparummet
och även på fasaden mot storgatan. Efter någon
timme ser vi att taktiken håller och runt klockan
12.00 kan vi äntligen göra bedömningen att branden är under kontroll.
Efter det följde ytterligare 1,5 dygn av eftersläckning med nya och fräscha befäl och styrkor som
genom ett framgångsrikt arbete gjorde att vi
kunde avsluta tisdagen den 18/8 klockan 09:00.
Avslutningsvis vill jag rikta ett MYCKET STORT
TACK till all personal både intern och extern från
såväl hjälpande räddningstjänster som andra myndigheter för den fantastiska insats som NI gjorde
och som innebär att vi kunde begränsa branden
till enbart en fastighet!!
MICAEL CARLSSON
RÄDDNINGSCHEF
EKSJÖ KOMMUN

Vaxblekaregränd är endast 8 alnar bred och
var därför försedd med fasadsprinkler. När
den efter ett tag kunde kopplas på kunde
man i pricip släppa den sektorn.

Arbetet med att få igång fasadsprinklern fick överges ett tag när rökdykarna
behövde hjälp med att transportera ut den drabbade kvinnan. Under tiden var
hettan på fasaden mitt emot så intensiv att färgen hann blåsa sig och föremål i
plast innanför fönstren började smälta.
Artikeln fortsätter på nästa sida
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Bakom den modernare plankbeklädda fasaden finns den ursprungliga timrade byggnaden kvar. På många ställen visade det sig att det gamla brandtekniskt tveksamt
igensatta hål i timmerväggarna vilket gjorde att branden kunde sprida sig relativt
enkelt.

Stolparummen mellan byggnaderna
skulle vara ca 1,5 aln brett (ca 89 cm)
enligt 1736 års byggningabalk. Men
man fuskade redan på denna tiden så
här var det nog inte mer än 1 aln brett.

Höjdfordonen var en mycket strategisk resurs vid släckningsarbetet.
Tre hävare, Eksjö, Jönköping och
Vetlandas, användes och ställdes
upp vid tre av husets knutar. Tack
vare den obegränsade tillgången på
släckvatten kunde vattenkanonerna
användas fullt ut med gott resultat.
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Brandmässa i Hannover
Första veckan i juni åkte en busslast brandfolk
från bland annat Jönköpings län på studieresa till
en av världens största brandmässor Interschutz
i Hannover, populärt kallad Rote Hahn. Resan
anordnades av Föreningen Sveriges brandbefäls
lokalavdelningar i Jönköpings och Kronobergs
län. Bara storleken på mässan är en upplevelse i
sig, det är helt omöjligt att hinna se allt på ett par
dagars vandrande.
Det fanns många av ”våra” leverantörer på plats för
att visa olika produktnyheter. Det var bland annat
Holmatro, MSA (värmekamera), Granqvist (brandhandskar), Viking, FLIR, Ansell.

Utöver leverantörernas montrar fick vi bland annat
uppleva förevisningar i brandsläckning och losstagning. Holmatro anordnade en tävling i losstagning. På mässan fick vi chansen att se lösningar
och produkter från hela världen och bland dessa
fann vi många intressanta lösningar och produkter,
både förebyggande och operativt. En förhållandevis
dyr, men väl så intressant sak var en körsimulator
från tyska Rosenbauer. När det gällde mässans
förebyggandeavdelning, så fanns det ett flertal nya
former och färger på handbrandsläckare, många
olika sorters automatlarm, sprinklersystem. Det
fanns även olika typer av system för varselmärkning
och utrymningsskyltning.
FIP-bil att drömma om.

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Batteridrivna hydraulverktyg kommer starkt nu.
Samma styrka, snabbare, inga slangar och pumpar.
Alla de stora leverantörerna hade nya verktyg men
den som imponerade mest var de nya från ResqTec.
Helt batteridrivet (de andra är elhydrauliska) vilket tar
bort riskerna med olja under tryck och inga tider för
att bygga upp tryck.

Friska brandmän-tänket har
spritt sig även utomlands
och här är en tvättstation för
ansikte, händer, utrustning.
Vattnet tas från tanken men
är filtrerat så att det går att
dricka.

Det fanns också en del
sjukvårdsinriktade saker, som
exempelvis en manuell hjärtkompressor.
Genom att ha kardborrband
fastsatta på en övningsdocka
kan man enkelt förse dockan
med eventuella skador. Då blir
det lättare att öva sjukvård.

Artikeln börjar på föregående sida

Artikeln fortsätter på nästa sida
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En vanlig lösning för att få en
till dubbelhytt är att montera
en personalhytt ihop med
skåpskonstruktionen och
sedan sätta samman den med
en enkelhytt.
Man har kommit ganska långt
när det ergonomi och tydlighet
vid insteget till hytten.

Det fanns ett antal olika
värmekameror, men inga så
snygga som denna hjälmmonterade kameran. Den kostar
runt 90000kr att köpa, men det
är verkligen en bra grej så att
strålföraren får händerna fria.

Det fanns också ett nytt strålrör
för lågtryck med fingeravtryckare. Finessen är att strålföraren
då kan hålla händerna på
avtryckaren och justera konvinkeln samtidigt som denne tar
upp rekylen med pistolgreppet.
Men traditionella stålrör måste
handen flyttas från antingen
avtryckaren eller konvinkeln för
att ta upp rekylen med pistolgreppet.
PÄR LILJEKVIST
STF RÄDDNINGSCHEF
VÄRNAMO KOMMUN
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Jönköping Airport AB är ett kommunalägt bolag som driver och
utvecklar Jönköping flygplats
enligt föreskrifterna i TSFS (Transport Styrelsens Författnings
Samling). Flygplatsen är ett av
Trafikverket utpekat Riksintresse.
Jönköping kommun äger marken
för brandövningsplatsen och upplåter den till räddningstjänsten
för att bedriva övningsverksamhet. Övningar genomförs för
såväl räddningstjänstens egen
personal samt för övriga kommuner inom ramen för RäddSam
F och även för externa kunder.
JAAB disponerar fältet för övning
och utbildning av egen personal.

Nytt säkerhetsavtal på Axamo
Under våren har brandövningsplatsen stängslats in och utgör numera inte
längre en del av "Airside light". Närheten till flygplatsen innebär dock följande
begränsningar:
•

Mobilkranar/höjdfordon får inte genomtränga flygplatsens hinderfrihetsytor utan medgivande från
JAAB.

•

Utrycknings-/ronderingsvägar får inte under några omständigheter blockeras eller skadas. Om en
väg skadas måste detta omedelbart anmälas till flygplatsens Insatsledare. övningar får inte påverka/
skada VOR/DME antenn, monitormast eller staket.

•

övningsverksamhet invid flygplatsområdet (staketet) skall undvikas p.g.a. flygpassagerarnas obehag
(synliga vrak/rök etc.)

•

Parkering får endast ske på anvisade platser. Parkering invid staketet är inte tillåtet.

•

Kemikalier som kan antas påverka miljön skall undvikas.

•

Ingen övning får ske på flygplatsområdet.

Nr 3 • 2015
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7-StegsModellen

Läsa olyckan och göra riskbedömning
Identifiera åtgärder
MMI (Mål Med Insatsen)
Sätta organisationen
Kommunicera och samverka
Skapa uthållighet
Uppföljning

Brand i ytbehandlingsindustri
Ett inbrottslarm löste ut på indsustriföretaget Swedecote utanför Gnosjö tidigt
på morgonen. Personalen hade ännu inte börjat arbeta på fabriken och en väktare åkte direkt ut för att se vad som hänt. Vid framkomsten konstaterade han
att det vällde ut kraftig rök från en tegelbyggnad och larmade SOS som larmade
ut ”Rökfylld industri, N20”. Ca tjugo man fördelade på en räddningsenhet från
Gnosjö, en räddningsenhet och vattenenhet från Hillerstorp, en räddningsenhet, vattenenhet, höjdenhet och två ledningsenheter från Gislaved samt en
skärsläckare från Reftele blev utlarmade till Swedecote.
Läsa olyckan och göra riskbedömning

Styrkeledaren från Gislaved hade lokalkännedom
om industrin och meddelade IL att det handlade
om en ytbehandlingsindustri. Denna information gick ut på lokaltalgruppen. När styrkan från
Gnosjö anlände var produktionslokalen, lager och
kontorsdelen rökfyllda.
-Vi fick börja med att försöka lokalisera branden, vi
visste inte var eller vad det var som brann. Styrkan
informerades om av företagets personal att branden troligtvis var i produktionslokalen och att de
inte fick använda vatten på grund av risk för reaktion i kemikalierna, berättar Ricki Boman, Gislaved.
Man bröt tidigt strömmen i lokalerna.

Identifiera åtgärder

Det var mycket dålig sikt i de rökfyllda lokalerna.
När styrkan försökte ta sig in genom porten som
de anvisats, visade det sig att den var blockerad
med stora mängder gods på grund av att företaget ville förhindra inbrott. Detta stopp medförde att
insatsen saktades ner avsevärt.
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När yttre befälet från Gislaved anlände överlämnade han sin värmekamera till Gnosjös rökdykare.
Räddningsledaren beslutade sig för att bryta upp
en låst ytterdörren till produktionslokalen och
skanna av lokalen utifrån. Man fann en brandhärd
cirka tio meter rakt in i lokalen.
Yttre befälet och styrkeledaren från Gnosjö gjorde
riskbedömningen och enades om att, rökdykning
kunde ske med slangen som livlina, utan vatten,
och att använda pulversläckare. Brandhärden
bestod av fyra plastbad och dessa hade smält på
grund av värmen. Detta hade i sin tur lett till att
kemikalier runnit ut på golvet. Brandmännen som
gick in och släckte branden fick tydliga order om
att absolut inte ta några risker med sitt uppdrag.

MMI (Mål Med Insatsen)
Det fanns inget uttalat MMI.

Sätta organisationen

7080 var RL, 7180 agerade stöd och jobbade mot
Artikeln fortsätter på nästa sida

Brandutredning

+

företaget, försäkringsbolaget, media och miljö &
hälsa, 7708 sektorchef rökdykning, 7008 sektorchef
ventilation. Det fanns en uttalad ledningsplats.

Kommunicera och samverka

Räddningstjänsten samverkade med ambulans,
Swedecote, kommunens avdelning för miljö &
hälsa, försäkringsbolag och Ocab. Det fanns inga
risker för allmänheten.

Skapa uthållighet

- Vi hade resurser och det var bara rökdykningen
som krävde avlösningsgrupper, vi hade folk att
snurra på men branden släcktes snabbt så det blev
aldrig något problem. Insatstiden framme, till brand
under kontroll, var ca 20 minuter, berättar Ricki Boman, Gislaved.

Uppföljning/Lärdomar:

Pulverkula med i fordonståget hade varit en fördel.
Rökdykarparet på utsidan kunde ha varit en skyddsgrupp med vattentryckt slang för personskydd.

Vid ett tillfälle blev rökdykarna ”headhuntade”

till sektor ventilation utan kommunikation mellan
sektorcheferna.

Värmekamera på alla enheter, först när 7080:s
kamera kom till platsen lokaliserades branden.

U

tse skadeplatschef, lätt att bli springandes för
mycket som RL. Utbilda alla i skadeplatsorganisation.

Intervjua personal på plats för att få en bättre
bild…..inte bara nöja sig med första svaret.

Någon form av bakre stöd som kan söka informa-

förstår vad RL vill ha gjort, repetera.

T

a fram insatsstrategi för brand i ytbehandlingsindustri och att öva ledning för de som ska utöva
det. Exempel är ordergivning, upprättande av
ledningsorganisation mm. Man kan då ta med sig
utrustning såsom större mängd pulver, som kunde
vara lämplig för brand i kemikalier.

G

enom en lycklig omständighet kände en av
brandpersonalen till industrin och förmedlade
att det rörde sig om en ytbehandlingsindustri till
Yttre befälet. Dock skedde denna information på
en lokaltalgrupp och inte RAPS-talgruppen, vilket
innebar att ett fåtal fick den viktiga informationen.

Vid första styrkans framkomst fick man direktiv

från företagets personal om att inte använda vatten i produktionslokalen med hänsyn till risken för
kemisk reaktion. I sådant fall behöver man göra en
noggrann riskbedömning genom att ställa risken
för kemisk reaktion när baden rämnat och kemikalierna blandats mot att rökdykarna inte har vatten
på slangen.

Ventilationsinsatsen gav inledningsvis inte den

önskade effekten, utan behövde detaljstyras. Mycket tyder på att övningsverksamheten ofta går ut på
att tekniskt hantera, i detta fall, fläkten och inte öva
att uppnå en effekt. Att se över övningsverksamheten så att man övar momenten fullt ut och inte
enbart tekniskt hur man hanterar materielen.

H

ela produktionslokalen var en invallning. Att
föra en dialog med tillståndsmyndigheten för
ytbehandlingsindustrier om förutsättningarna för
invallning i förhållande till en brand som påverkar
baden i en ytbehandlingsindustri.

tion om objektet kan vara en hjälp.

Säkerställ att den som ska utföra något verkligen

Intervju med Ricki Boman, Gislaved

Artikeln börjar på föregående sida
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i sommar har en ny smartphoneapp lanserats som gör det möjligt
för frivilliga livräddare, med utbildning i hjärt-lungräddning och
som befinner sig i närheten av ett
plötsligt hjärtstopp, att larmas för
att hämta närmaste hjärtstartare
och göra hjärt-lungräddning.

Ny app hjälper frivilliga att rädda liv
vid hjärtstopp
Stockholm först ut
Appen är en vidareutveckling av det framgångsrika projektet SMS-livräddare där 13 000 frivilliga
livräddare i Stockholms län har haft möjligheten
rädda liv vid plötsligt hjärtstopp i deras närhet
genom att via mobiltelefon larmas för att utföra
hjärt-lungräddning. Via den nya appen ges nu
även instruktioner om var närmaste hjärtstartartare kan hämtas. En första utvärdering av
projektet visar att andelen patienter som får hjälp
med hjärt-lungräddning ökas med 30 procent
med SMS-utlarmning till frivilliga. Resultatet har
nyligen publicerats i världens främsta medicinska
tidskrift -New England Journal of Medicine.

Fler liv kan räddas

"Ännu fler kan räddas till livet om fler av de
tiotusentals hjärtstartare som finns i samhället
kan komma till användning vid hjärtstopp", säger
Mattias Ringh, specialistläkare i Kardiologi och
forskare vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska
Institutet.
"Utvecklingen av smarta telefoner med GPS
teknik och nya kartfunktioner där närmaste
hjärtstartare kan visas, kommer att leda till att fler
patienter kan få hjälp ännu snabbare. Förutom att
snabbt få hjälp med hjärt-lungräddning kan nu
fler få hjälp av en hjärtstartare. Tekniken är snabbare och enklare att använda", avslutar Mattias.
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SMS-livräddare kommer initialt att finnas i Stockholms län men framöver är målet att även omfatta Västra Götaland samt region Skåne. Alla med
utbildning i hjärtlungräddning i Stockholms län
och som vill bidra till att rädda liv kan anmäla sig
på SMSlivräddare.se och sedan ladda ned appen
för iPhone och Android. Projektet är ett samarbete mellan Hjärtstoppscentrum vid Karolinska
Institutet och Södersjukhuset, SOS Alarm, HjärtLungfonden och Stockholms läns landsting.

Fakta hjärtstopp:
• 10 000 svenskar drabbas av hjärtstopp varje år,
men endast 500 överlever.
• I de fall en hjärtstartare har används omedelbart kan 7 av 10 överleva.
• Det finns minst 35 000 hjärtstartare på publika
platser i Sverige.
• En hjärtstartare ger självinstruerande röstinstruktioner och kan användas av alla.
• Man kan inte orsaka skada med en hjärtstartare.

Utbildning

+

Vill du ha ett eget nummer av
Räddningsplankan?
Mejla till; maria.boqvist@jonkoping.se
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Räddningstjänst på Sommen
Sjön Sommen är Sveriges sjuttonde största insjö
och är en mycket populär bad-, båt- och fiskesjö.
Till största delen ligger sjön Sommen i Östergötland och den största delen av sjön ligger i Boxholms och Ydre kommuner och en mindre del i Tranås
kommun. Räddningstjänsten (Samhällsskydd och
beredskap) i Tranås har avtal med kommunerna
runt sjön om insatser på sjön Sommen då man
har en båt som ligger fast förtöjd vid Sommens
segelsällskaps anläggning vid Seglarvik strax intill
kommunens officiella badplats Hättebaden. Detta
innebär att man snabbt kan komma ut på sjön då
man inte behöver sjösätta vid varje händelse.
Räddningstjänsten i Tranås har under våren
2015 investerat i en ny räddningsbåt som är mer
ändamålsenlig än den tidigare. Den nya båten har
redan använt i operativa uppdrag den gångna
sommaren. Exempel är eftersök av försvunnen
person, bogsering av nödställd båt, behjälplig polis vid nykterhetkontroll m m. Det brukar bli 10-15
insatser på sjön Sommen årligen för räddningstjänsten.

16
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Båttyp
Motor:
Motorspruta:
Tillverkare båt:

Twister 590

Suzuki 115 hp

Davy ak 301
Hapè Metalworks, Torsås

BERTIL FÅNG
RÄDDNINGSCHEF
TRANÅS KOMMUN, SAMHÄLLSSKYDD & BEREDSKAP

Information

Risker vid brand- och vattenskador i
lagerlokaler
Vid en vattenskada pga
rosthål i sprinklersystem
sprutade vatten ut över
ett lager med diskmaskiner. Dessa stod staplade
fyra i höjd och varje maskin vägde 70 kg.
Inom 30 minuter började maskinerna att välta pga av att de var
uppställda på "pallar" av wellpapp som sög åt sig av vattnet.
Vattennivån på golvet var endast
en till två cm. I det aktuella fallet
började maskinerna att luta mot
varandra beroende på golvets
lutning men de kunde lika gärna
ha vält ut över en truckgång. Det
hela skedde helt ljudlöst.
Detta är en risk att beakta vid
vattenskador och i detta fallet
spärrades platsen av med Hetzon
-band för att minska olycksrisken
för insatspersonalen som genomförde RVR insats.
Vid en brand med utlöst sprinkler
är risken lika stor för vältning
men röken kan göra att det är
svårt att se om varorna håller
på att rasa eller inte. Vattnet
kan rinna tiotals meter från den
utlösta sprinklern.
Detta är en risk som måste
beaktas.

GÖRAN MELIN
STF RÄDDNINGSCHEF
JÖNKÖPING
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Räddningsplankan besöker

Höglandets
Räddningstjänst
förbund
Namn: Mathias Lundgren
Ålder:

43 år

Yrke:

Brandman och 			
projektledare för 			
Utbildningshuset i 		
Vetlanda.

Arbetar: Vetlanda
Bor:

i Växjö med sambo 		
och två barn.

Intressen: spelar golf, fiske.

Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) bildades 2002. Förbundet verkar på
Småländska höglandet, i Nässjö kommun och Vetlanda kommun. HRF är Jönköpings läns näst största kår och är en aktiv part i det länsövergripande samarbetet Räddsam F.
Förbundet har 226 medarbetare, 58 av dessa är
heltidsanställda fördelade i fem olika funktioner.
Förbundet finns representerade på följande
orter Anneberg, Bodafors, Forserum, Korsberga,

Kvillsfors, Landsbro, Malmbäck, Farstorp, Ramkvilla
samt Nässjö och Vetlanda.

Namn: 		

Richard Lindqvist

Ålder: 		

43 år

Arbetar som:
		

Utbildningsansvarig på 		
Höglandet, IL samt IB

Bor: 		
i Vetlanda med fru och tre
		barn.
Intressen:
		

Har börjat spela golf och 		
gillar att fiska.

Detta visste
ni inte:		

Gillar att designa inredningsprylar

Fortsättning på nästa sida
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Vid utIarmning från (Nivå 3) Vetlanda eller Nässjö
åker en styrkeledare med två brandmän från
stationen och vid ett nivå-5-larm även två FIP-bilar
med en brandman i vardera fordon, dessa ligger i
beredskap + en insatsledare. Vid ett Nivå-10-larm
larmas ytterligare två brandmän och dessa tar vägen via stationen och tar därifrån en lämplig resurs
med sig till skadeplats. Totalt så åkerfrån station
2000/4000 (1+1+2+2+2) Ett antal brandmän med
placering i Vetlanda och Nässjö arbetar i en pool. De
har i grunden en 40-timmarsvecka i ett sexveckorsschema och arbetar dagspass men kan vid behov
hoppa in i övriga brandmäns schema.

Utbildningsverksamhet

I Vetlanda finns ”Tornet” och Utbildningshuset
Eldsjälen. Det senare en f.d förskola från Sandsjöfors
som blev hitflyttat och restaurerat för ett och ett
halvt år sedan. Här kan man hålla utbildningar för
upp till 20 personer och huset innehåller en sal med
sedvanlig utbildnings- och konferensdel samt tre
inredda rum där man kan öva exempelvis brand i
kläder. Ett av rummen är inrett som ett sovrum och
här kan vårdpersonal öva på att rädda en sängliggande person ur ett
rökfyllt rum. Dockan
i sängen väger 70 kg,
allt för att få det så
verklighetstroget som
det bara går. Ett annat
av rummen är ett inrett kök där det bland
annat kan börja brinna
på spisen. Rummen
kan dock förändras
efter önskemål. I
Nässjö finns en container som också den
används i utbildning.
Här kan man bygga
upp olika scenarior,

elda med gasol och förevisa hur en brand beter sig
i olika situationer.

Många utbildas

Under förra året utbildades ca 2200 personer i
Brand & Säkerhet inom medlemskommunerna.
Dessutom utbildades närmare 1000 personer i
sjukvård t.ex. LABC och HLR/AED.
- Förutom drygt 5000 möten med människor vid
olika informationskampanjer, dörrknackningar
och event mötte vi också runt 750 förskolebarn i
Barnens brandbil och körde ungefär ett hundratal
utbildningar i skolornas övriga årskurser, berättar
Richard Lindqvist.
- Vi jobbar ständigt med att försöka utveckla vår
utbildningsverksamhet, just nu håller vi t.ex. på att
utbilda instruktörer i Bemötande av hot & våld för
att kunna erbjuda kommunerna en sådan utbildning. I Vetlanda håller vi på att utbilda samtlig
kommunanställd personal, ca. 2200 personer i
MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa. Det är unikt,
och Sveriges på kommunnivå största utbildningssatsning mot psykiskt ohälsa och suicid, säger
Richard.

Artikeln början på föregående sida
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Rutin

Användning av skum vid insats och
övning
Läs rutinen på www.raddsamf.se

En rutin för hur skum får användas inom RäddSam-F är nu antagen. Rutinen
innebär att det endast är för fluorerade skumvätskor (vanligtvis B-skum) som
det krävs beslut av två befälsnivåer. A-skum kan användas efter beslut av ett
befäl men skall alltid föregås av en riskbedömning utifrån miljöpåverkan. Det är
den samlade miljöpåverkan som skall bedömmas vid insatser och det är alltså
inte enbart skumvätskans farlighet i sig som ska tas hänsyn till.
Skumvätskor som används vid brandsläckning
har, om det kommer ut i naturen, en påverkan på
miljön. Det är antingen genom att de ämnen som
finns i skumvätskan har en negativ påverkan i sig
eller att nedbrytningsprocessen av skumvätskan
förbrukar syre.
Skumvätskor delas in i A-skum och B-skum där
A-skum är skumvätskor anpassade för bränder
i fibrösa material och B-skum är anpassade för
bränder i brännbara vätskor. A-skumvätskor är i
regel betydligt mindre farliga för miljön än vad
B-skumvätskor är. Anledningen till detta är att
B-skum, som är filmbildande, innehåller fluortensider som är mycket långlivade i naturen. Generellt kan man säga att skumvätskor som innehåller
fluorerade ämnen av något slag är speciellt
skaldliga för miljön och användning av dessa skall
undvikas så långt det är möjligt. A-skumvätskor
är nedbrytningsbara och orsakar en tillfällig lokal
miljöpåverkan. Vid nedbrytningsprocessen så förbrukas syre vilket kan orsaka att vissa arter av djur
och växter tar skada på grund av syrebrist.

A

upp innan B-skum används.
•

Vid användning av skum skall eftersträvas att
så lite släckmedel om möjligt lämnar brandplatsen.

•

Om risk för spridning av skum till brunnar eller
öppna vattendrag finns skall denna spridning
i möjligaste mån motverkas.

•

All användning av skum vid insats skall dokumenteras i insatsrapporten genom att ange
skumptyp och använd volym av koncentrerad
skumvätska.

Användning av skum vid övning

Att öva med skum är viktigt för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser i skarpa
lägen.

•

Övning tillåts endast i mindre omfattning och
endast med övningsskum, CAFS A-skum eller
skumsorter med likvärdig miljöpåverkan.

•

Övning med skum får endast ske på platser
där skumvätska ej kan rinna ner i dagvattenledningar eller i öppet vatten. Ett avstånd på
mins 100 meter till öppet vatten bör hållas. Till
vattentäkt bör ett avstånd på 300 meter hållas. Detta förutsätter max grusig morän.

•

Övning med andra skumvätskor eller i större
omfattning skall föregås av speciell riskutredning samt vara godkänd av räddningschef i
den kommun det utförs.

Grundregel för användning av skum vid
insats
•

•
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Endast A-skum (ej fluorerat) får användas vid
brandsläckning om inte speciellt undantag
görs av minst två befälsnivåer (Ej Arbetsledare).
B-skum (fluorerat) får endast användas om
det är absolut nödvändigt för att släcka en
brand i brandfarlig vätska eller för att skydda
personal eller drabbad som befinner sig i ett
utsläpp av brandfarlig vätska. Det bör övervägas om det är bättre att låta vätskan brinna
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RASMUS FRID

BRANDINGENJÖR
HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Personalnytt

Personalnytt
Sara Sandström, Trygghets- och beredskapshandläggare, Värnamo
Från och med 10 september 2015 arbetar Sara
Sandström som trygghets- och beredskapshandläggare på räddningstjänsten i Värnamo. Sara är 25 år,
bor i Jönköping och kommer ursprungligen från
Hälsingland. Hon har läst programmet Internationell kris- och konflikthantering och har en magister
i statsvetenskap från Umeå universitet. Utöver
arbetet i Värnamo kommun kommer Sara även att
verka inom F-Samverkan och Räddsam-F.

Fixartjänst, Värnamo

Från och med 15 september 2015
kommer fixartjänsten, installation
och support av trygghetslarm samt
digitala låsvred att samlas under
Trygghetsservice och utgå från
räddningstjänsten. Detta innebär att
Carina Hallberg, Anette Karlsson och
Nina Walfridsson nu har flyttat upp
till oss på räddningstjänsten.
Vi hälsar alla varmt välkomna och
hoppas att alla ska trivas hos oss!

Fredric Malm, Brandmästare,
Jönköping

Fredric Malm har tidigare arbetat som
brandman i Jönköping och utbildade sig
under 2015 till Brandmästare. Fredric tillhör
förebyggandeavdelningen i Jönköping
och kommer att arbeta med insatsplaner,
automatlarm och tillsyn.
Planen är att även börja köra som Insatsledare efter årskiftet.
Bor i Bottnaryd, ett par mil utanför
Jönköping och ägnar sin fria tid åt familjen,
hundar och gillar även att jaga.
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Bassängen på bilden är byggd av 3x5 m barriärer, 55 cm höga plus hörn, en presenning på minst 5x7 m och rymmer ca 9 m3.

Bassängbygge med hjälp av barriärer
Med hjälp av barriärer kan man bygga en bassäng
som kan användas för t.ex. brandvatten vid skogsbrand, omhänderta kontaminerat släckvatten eller
vid andra tillfällen där behovet finns. Metoden går
även att använda med t.ex. ett lastväxlarflak med
lämmar.

JERKER STUREDAHL
BRANDMÄSTARE
JÖNKÖPING
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Interaktiv utbildning i Värnamo
Räddningstjänsten i Värnamo testar just nu sitt nya koncept med interaktiv utbildning för kommunanställda, s.k. e-learning. Testgrupp är kommunledningskontoret och innefattar brandkunskapsutbildning och första hjälpen.
Sedan en tid tillbaka planeras det för att utbilda
samtlig tillsvidareanställd personal inom Värnamo
Kommun. Ca 2700 personer skall utbildas inom
brandkunskap och första hjälpen, detta under en
period på 5 år. Målsättning är att höja kompetensen
inom dessa områden, såväl i den kommunala
verksamheten som under medarbetarens fritid.
Beroende på vilken tjänst man har tillkommer även
andra utbildningar, t.ex. så planeras det för att
samtliga förskollärare/lärare upp till åk 6 utbildas i
Barn-HLR.

Teori och praktik

Efter att deltagarna anmält sig till valbart utbildningstillfälle via nätet, skickas en länk ut där
deltagarna går in och genomför en e-learning i
brandkunskap alternativt första hjälpen. Efter godkänd e-learning är det dags för praktisk utbildning.
Räddningstjänsten åker då ut och håller utbildningen i nära anslutning till deltagarnas arbetsplatser.
Fördelarna med detta upplägg är att deltagarna
själva planerar in när dom genomför teoriutbildningen samt att de slipper onödig restid(arbetstid)
till räddningstjänstens lokaler. I den interaktiva

utbildningen får deltagarna teori blandat med scenarioträning. Med hjälp av animerade scenarier får
utövaren svara på frågor där man får ta ställning till
hur man skall agera i olika nödsituationer. Det hela
avslutas med ett kunskapstest där man får testa sin
kunskapsnivå.
Den praktiska utbildningen i brandkunskap innebär handbrandsläckning och brand i kläder, och
i utbildningen i första hjälpen består den praktiska
delen i HLR.
De utvärderingar som har gjorts för kommunledningskontoret efter testutbildningarna visar på
mycket nöjda deltagare som uppskattar upplägget
på utbildningarna. Nu återstår ett beslut i kommunens ledningsgrupp om att påbörja dessa utbildningar för samtliga förvaltningar inom kommunen
och ett beslut är att vänta under hösten. I full
utbildningstakt innebär detta ca 110 utbildningar
per år för kommunens anställda.
RICKARD WERTHEIMER
FUNKTIONSANSVARIG EXTERNUTBILDNING/INFORMATION
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO
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"Jag vill med detta framföra ett stort tack till Eksjö räddningstjänst, Eksjö kommun och
alla andra organisationer och personer engagerade i arbetet inom ramen för F-samverkan.
Ni ska ha eloge för era insatser och ert professionella arbete som bidrog till att branden
kunde hanteras på ett effektivt sätt och att skadorna på människor och fastigheter i länets anrika stad Eksjö inte blev större. Tack vare er kan vi känna oss trygga med att leva
och verka i Jönköpings län."
Bra jobbat!
MINOO AKHTARZAND
LANDSHÖVDING
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN

CLUB 90000
TORSDAGEN DEN 29 OKTOBER

ÖPPET KL. 20:30 - 01:00
ENTRÉ 120 KR INKL GARDEROB

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

CLUB 90000
APT:s LOKALER PÅ TÄNDSTICKSOMRÅDET

Bra priser i baren hela kvällen!

APT

Tändsticksområdet

VÄLKOMNA!

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

571 80 Nässjö

hoglandet@raddningstjansten.com

