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Brand i flerfamiljshus 
- ur fastighetsägarens perspektiv

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

FOTOGRAF: JOHAN LINDBLOM
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Ledare

Ledare

Övning ger färdighet. 
Månaden som gått har bestått av egna övningar 
på Axamo och ett besök på den egna kårövnin-
gen (föregångaren till Axamoövningarna) som vi 
har på vårt övningsfält. Jag stärks ännu mer i min 
övertygelse att syfte, förberedelse, engagerade 
instruktörer och bra utvärdering är otroligt vik-
tigt, men engagemanget i gruppen är viktigast. 

Den första frågan som bör ställas av den som 
tar fram en övning är; varför gör vi detta? Sva-
ret måste bli att det är för att Greta ska få en så 
effektiv och bra hjälp som är rimlig...och med 
det menar jag att djurlivräddning inte får ta lika 
mycket kraft som uppstart brand, stegresning 
eller sjukvård.  
En av instruktörerna på Axamo visade videoklipp 
från stegresningsmomentet, det fanns klipp på 
allt från 47 sekunder till över fem minuter och att 
tiden var ett resultat av gruppens engagemang 
var tydligt. Det är få moment som är så enkelt att 
öva hemma och dessutom är så otroligt viktigt. 
Max 90 sekunder får det ta! Släpp lös tävlingsvil-
jan!  

I bilen hem från Axamo snurrade tankarna. Varför 
gjorde jag så? Var jag inte tydlig i den ordern? 
Varför följde jag inte upp den ordern? Självrann-
sakan samt rättvis och konstruktiv feedback 
från bra momentledare är påfrestande under 
en övning - men bra. Att det levererades som 
Piff och Puff på julafton medverkade inte till en 
lugnare tillvaro som ”räddningsledare”, men i 
verkligheten hade andra stressfaktorer spelat in. 
Tack för feedback, tips och efterföljande diskus-
sioner. Mycket givande.

Axamo är ett av många samarbetsområden inom 
RäddSam F. Vår operativa förmåga är ett annat väl 
utvecklat område. På senare år har den prövats 
flera gånger men vi har alltid klarat uppgiften 
bra. Bränderna i Eksjö (både kvarteret Ciceronen 
2015 och skogsbranden i Hult 2016), skogsbrän-
derna på nationaldagen och nu senast branden 
på återvinningsanläggningen i Vaggeryd. Vid alla 
dessa insatser hjälptes vi åt. Det viktiga är inte 
vad som står på ryggen på brandmannen/befälet 
utan att den som behöver hjälp får hjälp och 
att hemkommunen har en bra beredskap. Som 
räddningschef är det tryggt att veta att hjälpen 
finns när den behövs.

RäddSam F är bra men det får inte bli så att vi 
slår oss till ro, hela tiden måste vi alla leta efter 
vad som kan förbättras. Det är inte alltid  de stora 
insatserna som ger mest användbar utvärdering. 
Den grupp som är nöjd med allt i den senaste 
insatsen riskerar att tappa drivet att utvecklas. Då 
blir en stegresning på 180 sekunder tillräckligt 
bra, istället för 90 sekunder. Nöjdhet hos individer 
från räddningschef ut i den lilla deltidskåren är 
något farligt.  Ryggdunkning kan vara skönt men 
absolut inte bra för Greta eller oss själva.

Jag vill avsluta denna ledare med att citera den 
Israeliska armén: ”Vi krigar som vi övar och övar 
som vi krigar”. De om någon borde veta. Klarar 
ni inte att resa en stege snabbt och säkert under 
övning, gör du inte det på insats heller…  
Öva på och lycka till!

JOHAN NILSSON

RÄDDNINGSCHEF GISLAVED-GNOSJÖ
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Aktuellt

första hjälpen och brandkunskap. Dessa utbildnin-
gar får varje individ genom att besöka räddning-
stjänsten två gånger. En gång för sjukvården och 
en gång för brandkunskapen. Tillfällena tar cirka 
två till tre timmar vardera. Värnamo kommun har 
cirka 100 stycken ensamkommande flyktingbarn 
och i skrivande stund är det ungefär en tredjedel 
som är fullt utbildade.

Genomförande
Projektet har genomförts i form av en heltid-
sanställd projektledare som har tagit fram ut-
bildningen och som även har varit instruktör för 
utbildningarna. Resultatet hittills har upplevts 
som positivt både från deltagarna och från berörd 
personal inom verksamheterna som har hand om 
ungdomarna. 

Ökad kunskapsnivå
Bristande kunskap i dessa kategorier är något som 
har utmärkt sig. Den har varierat från ingenting till 
mycket liten. Men genom detta projekt är syftet 
att dessa ungdomar minst skall få en jämbördig 
kunskapsnivå med en gymnasieelev som vuxit upp 
i det svenska samhället.

PHILIP MAGNUSSON

PROJEKTLEDARE

VÄRNAMO KOMMUN

Nyanlända får en 
chans att komma ifatt

Under hösten 2016 genomförs ett pro-
jekt på räddningstjänsten i Värnamo. 
Detta projekt har som målsättning att 
alla ensamkommande flyktingbarn i 
Värnamo kommun skall få en utbild-
ning i första hjälpen och brandkun-
skap.

Räddningstjänsten sökte pengar för detta projekt 
av kommunen som i början av 2016 fick bidrag av 
staten till att utföra diverse integrationsprojekt i 
kommunen. I förslaget som räddningstjänsten lade 
fram sattes mål upp som man skulle sträva efter att 
varje individ skulle uppnå. Dessa var.
• 90 % av de ensamkommande barnen i kom-

munen skall delta och bli godkända vid 
utbildningen.

• Alla som genomgått utbildningen skall kunna 
förebygga olyckor/bränder i vardagen.

• Alla som genomgått utbildningen skall kunna 
vidta åtgärder för att minska konsekvenserna 
utav en olycka/brand.

• Alla som genomgått utbildningen skall kunna 
vidta åtgärder vid akuta sjukdomstillstånd.

• Alla som genomgått utbildningen erhåller 
ett utbildningsbevis för brandkunskap och 
förstahjälpen.

• Alla som genomgått utbildningen skall känna 
till räddningstjänstens och övriga blåljusor-
ganisationers roll i samhället.

• Skapa en god relation mellan räddningstjän-
sten och ungdomarna. 

• Metod och system för utbildning av nyan-
lända.

Skräddarsydd utbildning
En skräddarsydd utbildning för denna målgrupp 
har blivit gjord och implementerad för att passa 
deltagarna. Utbildningen är indelad i två delar, 
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Så undviker du brinnande hoverboards
På senare tid har flera fall av brinnande hoverboards rapporterats. De flesta 
bränder orsakas av överladdning och fysiska skador – men det finns flera sätt att 
minska risken för att själv bli drabbad, menar Jan Berggren, elexpert på Brand-
skyddsföreningen. 

Dokumentera
om vi får en brand i en sådan Hoverboard, så 
dokumentera noga, exempelvis tillverkare, om 
den varit på laddning eller ej, produktnamn och 
nummer. Och om polisen inte är intresserad, se 
till så att någon av länets brandutredare får titta 
på den.

PÄR LILJEKVIST

– Den främsta orsaken till att hoverboards brinner 
är problem med batteriet. Dels kan det bero på 
mekaniska skador: Om batteriet får en smäll star-
tar ibland en process som orsakar överhettning. 
Dels kan batterier som lämnas på laddning för 
länge utveckla så mycket värme att de börjar 
brinna, säger Jan Berggren, elexpert på Brand-
skyddsföreningen.

Försiktighetsåtgärder
Flera fall av brinnande hoverboards har rapport-
erats i Sverige på senare tid. Riskerna för att själv 
drabbas kan dock minskas om man använder sig 
av några enkla försiktighetsåtgärder.  
– Det här är fortfarande ett ganska ovanligt prob-
lem, men antalet fall har ökat i samband med att 
hoverboards blivit alltmer populära. Vi vill därför 
uppmärksamma ägare på att det kan finnas en 
brandrisk, säger Jan Berggren.

Brandskyddsföreningens tips för att und-
vika brinnande hoverboards:
• Köp en hoverboard med CE-märkning.

• Skydda batterierna mot mekaniska skador.

• Ta bort batteriet från laddaren när det är ful-
laddat.

• Lämna uttjänta och skadade batterier till en 
återvinningsstation.

Utredning

Brand i lägenhet
Vid 14:50 larmades räddningstjänsten till en lägenhet 
där det uppstått brand i en hoverboard. Lägenhetsin-
nehavaren hade vid räddningstjänstens framkomst lyft 
ut det brinnande föremålet utomhus. Räddningstjänsten 
ventilerade lägenhet och trapphus med fläkt. Lägenheten 
fick mindre sot och brandskador. Till platsen larmades 
styrkor från Jönköping och Huskvarna.

Räddningstjänsten vill passa på att informera om att MSB 
(Myndigheten för samhällskydd och beredskap) deltar 
i kartläggningen över dessa bränder tillsammans med 
Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. 

Ladda hoverboards under uppsikt och enligt tillverkarens 
bruksanvisning.

Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta 
inköpsstället.

Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-
märkt (CE).

Kontrollera att det står på hoverboarden vem som har 
tillverkat produkten. Kontrollera att du får med en bruk-
sanvisning på svenska.
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Utredning

Ljusbåge i 
strömsladd
 Denna skada är orsakad av en ljusbåge till följd av 
”dragbelastning” på sladden. Skador av denna typ 
uppstår om man drar i sladden eller viker sladden 
för många gånger.

Faran
• Säkringen löser inte eftersom det inte blir 

någon kortslutning. 

• Jordfelsbrytaren löser inte heller eftersom 
det inte blir kontakt med annat (jordat) 
metallföremål.

• Detta är en vanlig skada på sladd till strykjärn 
och hårfön. Kan orsaka personskada (fram-
förallt om jordfelsbrytare saknas).

9-Volts batteri 
som exploderat

Batteriet har legat tillsammans med andra bat-
terier och troligtvis kortslutits över polerna med 
följd att batteriet exploderat.

Detta kan också inträffa om man försöker ladda 
ett icke laddningsbart batteri. Några riktlinjer för 
hur man undviker att detta inträffar:

• Behåll batteriet i sin originalförpackning tills

• det ska användas.

• Om batteriet förvaras utan förpackning se till 

att polerna är täckta med tejp. Detta gäller 
även när man slänger batteriet i soporna.

• Förhindra att polerna kommer i kontakt ed 
varandra eller med andra metallföremål. 

• Ladda aldrig ett icke laddningsbart batteri.
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Räddningstjänsten
Sävsjö 

Räddningsplankan besöker 

Samarbete är viktigt. Från vänster; Tommy Fors, Lars-Göran Andersson, Åsa Lilieqwisth, Jonny Karlsson, Johan Nelander, Daniel 
Hegefeldt och Martina Engstrand framför stationen i Sävsjö.

I Sävsjö samsas räddningstjänsten, 
ambulansen och Polisen i samma 
lokaler. 
- Vi ses flera gånger i veckan, har ge-
mensamt fikarum och känner varan-
dra väl. Vi har ett bra samarbete och 
det är viktigt och positivt vid händel-
ser, berättar Lars-Göran Andersson, 
räddningschef på Sävsjö Räddnings-
tjänst.

Sävsjö är en landsbygdskommun med två 
deltidsstationer i Sävsjö och Stockaryd, tre 
heltidsanställda samt ett antal deltidsanställda 
brandmän. I somras ökade styrkan på räddning-

stjänsten när Tommy Fors tillträdde som stf 
räddningschef. Han sätter sig nu in i arbetet 
och det består till stor del i förebyggande som 
exempelvis tillsyner enligt LSO samt även att vara 
ansvarig för intern utbildning av deltidsbrand-
männen. Sedan tidigare jobbar Tommy även som 
Inre befäl, IB, vissa pass i Jönköping och detta 
kommer att fortsätta.

På stationen finns även Räddningschefen Lars-
Göran Andersson som förutom sina räddning-
schefuppdrag även jobbar som insatsledare. 
Jonny Karlsson är anställd som brandman och 
håller i alla externa utbildningar inom brand- och 
HLR.
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2017 kommer Vrigstad åter få 
en bil stationerad i tätorten. 
Räddningstjänsten i Sävsjö 
kommun kommer att suc-
cesivt införa funktionen FIP 
– Första Insats Person - en 
brandman i Vrigstad, med 
start 2017-01-01. 1996 gjordes 
en organisationsförändring 
och man tog då bort den 
dåvarande räddningsstyrkan i 
Vrigstad . Nu så kommer man 
åter att ha en räddningstjänst-
resurs om än i liten skala.

Bakgrunden till detta är att det har varit 
svårt att rekrytera till Stockaryds delti-
dskår. För att kunna bibehålla en styrka 
med 1+4 man i Stockaryd så har man 
nu rekryterat i tätorten Vrigstad. FIP/ 
brandman i Vrigstad är alltså en av fyra 
brandmän i Stockaryds räddningsenhet.

Styrkan i förändringen
Responstiden kommer att sänkas rejält 
i området kring Vrigstad, för tätorten 
Vrigstad kommer den uppskattningsvis 
vara ca 7 minuter kortare än i dagsläget.

Bemanningen utgörs av RIB-personal 
med beredskap var tredje vecka.Fordonet blir 
en WW caddy. Den kommer  utrustas  med en 
lite större pulverbehållare på 25 kg och ett antal 
P12:or. Den kommer även utrustas med defibril-
lator och andra tänkbara utrustningar för en FIP-
funktion.

Brandman FIP
Rekrytering är redan klar 
och en internutbildning är 
påbörjad.  
- Vi kommer att öva mycket 
under hösten och vintern 
för att ge våra nya medar-
betare så bra möjligheter 
som det går för att kunna 
göra bra insats i de olika 
larm som kan komma.

Kommunmedborgare i 
Vrigstad ser mycket positivt 
till att räddningstjänsten 
åter kommer att ha  en man 
i beredskap i  Vrigstad.

Bilen Kommer att ha Rakelnr 
243-2960

LARS-GÖRAN ANDERSSON

RÄDDNINGSCHEF  SÄVSJÖ KOMMUN
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Fotboll på Öxnehaga
Räddningstjänsten i Jönköping har 
många projekt igång under ett år, 
några exempel är att vi åker till försko-
lan samt låg och mellanstadieskolor i 
kommunen, mopedprojekt när elev-
erna går i årskurs 8, vara närvarande 
på stadsdelsdagar etc. Denna sommar 
har vi startat ett nytt projekt som vi 
har valt att kalla ”fotboll på Öxne-
haga”. 

Syftet har varit att vi ska utmana ungdomarna på 
Öxnehaga centrum på fotboll men även visa upp 
brandbilarna samt att allmänt prata med killarna 
och tjejerna om brandmannayrket. Vi har även 
kunnat bygga relationer med ungdomarna samt 
gett dem en chans att träffa oss när vi inte är på 
utryckning. På Öxnehaga (sydvästra Huskvarna) 
finns flera fotbollsplaner men vi valde Puls Arena 

vid Öxnehaga centrum som är en populär träff-
punkt. Det har alltid funnits gott om ungdomar 
när vi har varit på plats. Fritidsgården Forum 
på Öxnehaga samt bostadsbolaget Vätterhem 
Öxnehaga har hjälpt oss med bland annat reklam 
för detta projekt.

Responsen från ungdomarna vi träffat samt från 
oss på räddningstjänsten har bara varit positiv 
och givande. Fördelarna med att förebygga vet 
vi sedan många år tillbaka ger resultat. Vi har inte 
haft problem med stenkastning mot blåljusper-
sonal i kommunen likt storstäderna har haft. Vi 
hoppas att det fortsätter så och att vi kan möta 
kommuninvånarna på liknande sätt fler gånger i 
framtiden.

SAMI BELGE

BRANDMAN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING 

Aktuellt
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Kvällsmaten står på bordet när larm om 
röklukt ute, nivå 5, kommer. Detta är 
ett larm som vi ofta åker på. Väl fram-
me känner vi en doft av matlagning/
grillning och det upplevs inte som nå-
gon brandrök eller torrkokning. Detta 
informeras bakåt mot SOS, som att det 
förmodligen är stekos, men att vi söker 
upp inringaren för att säkerställa.

Väl hos inringaren säger han att han känt denna doft 
i minst en halvtimma och att det luktar mest på hans 
inglasade balkong. När jag kommer ut på balkongen 
så känner jag samma doft som ute men här lite mer 
koncentrerad och med mycket svagt inslag av bränd mat 
eller torrkokning. Förmedlar detta ut till de andra och 
vi beslutar att kolla över aktuell fastighet för säkerhets 
skull. Vi luktar ute i trapphuset och känner inget som 
är konstigt. Vi går runt och luktar i alla brevinkast som 
har tydligt drag ut i trapphuset och finner inget som är 
konstigt, vi knackar dörr och kommer in i alla lägen-
heter utom en, men i den doftar det tvättmedel och ser 
lugnt ut genom brevinkastet. Vi går till nästa trapphus 
i fastigheten och gör samma procedur, men känner 
ingenting i här heller. Åter ute så samlas vi vid fas-
tigheten och diskuterar om vi ska gå vidare och i så fall 
hur och det börjar kännas som denna doft kan komma 
med vinden från söder. Vi går bort mot dessa fastigheter 
och väl framme så luktar det inget konstigt ute och inte 
heller inne. Det kommer fram en kvinna som sett oss 
gå utanför och säger att hon bränt popcorn i köket och 
att det luktar ganska mycket. Jaha, tänker vi och tror att 
det gått upp i ventilationen och vidare ner med vinden 
till gården där vi kände lukten innan. Men för att vara 
säkra frågar vi kvinnan om vi får komma in och kolla 
om det stämmer med lukten vi känner utanför, som det 
hon känner inne hos sig. Det stämmer inte med doften 
vi känt och det luktar inte mycket så vi kommer tillbaks 
på ruta ett igen. Vi går tillbaka mot fastigheten där vi 
började och hoppas att det nu har slutat att lukta, men 
väl tillbaks känner vi lukten svagt igen. Här står vi nu och 
funderar: 
 - Om någon lagat mat och bränt, borde lukten avta 
men nu har det luktat i över en timma om man räknar in 
inringarens halvtimma.  
– Vi känner bara lukt vid denna fastighet på södersidan 
av huset och det är sydlig vind, vi har kollat grannfas-
tigheten i vindriktningen och inte känt något. 
 –Vi har varit inne i alla lägenheter utom en i fastigheten 

och i den lägenheten har vi luktat i brevinkastet och det 
luktar tvättmedel. 
Eftersom vi fått magkänslan av torrkokning när vi stod 
på inringarens balkong vill vi inte åka från platsen innan 
vi funnit orsaken. 
Vi beslutar att kolla i lägenheten vi inte kom in i, trots att 
fönstret till denna lägenhet är lite öppet och att det luk-
tar tvättmedel i brevinkastet. Fastighetsskötaren hämtar 
en huvudnyckel och samtidigt tar vi en stege och reser 
den mot lägenhetens öppna fönster. Det ser lugnt ut i 
vardagsrummet och doftar tvättmedel genom fönstrets 
öppning. Vi går in och ser en stängd innerdörr som vi 
öppnar och här finner vi otroligt nog en torrkokning, 
dock ännu ingen brand. Samtidigt som vi håller på att 
slänga ut kastrullen så vaknar en man i vardagsrummet 
och blir minst sagt förvånad och ångerfull. Fönstret till 
köket är precis bredvid det vi kollade i, men ändå varken 
såg eller kände vi något från torrkokningen som pågick 
i samma lägenhet! Vi lämnar senare fastigheten lättade 
över att vi hittade fram till orsaken. När vi väl sitter och 
äter så känner vi nog alla hur fruktansvärt nära det var 
att vi vänt hem och kanske fått åka tillbaka till en lägen-
hetsbrand med en person kvar i lägenheten.

Jag så glad över att vi inte bara gick på första tankarna 
som kom till oss, att det var normal matlagning, utan 
att vi även gick upp till inringaren och luktade på hans 
balkong. Ytterligare lärdomar jag tar med mig är att en 
innerdörr kan hålla emot rök och lukt väldigt effektivt, 
så även om man fått bra undertryck i trapphuset, så är 
det inte alltid säkert att det känns i brevinkastet. Att 
inte bara kolla med stege in genom ett fönster när man 
misstänker torrkokning, utan leta vidare tills man hittar 
köket. I detta fallet räckte det inte ens med att titta i 
fönstret som angränsade till köket.

Denna typ av larm har hänt tidigare i Sverige, som ni 
säkert vet har räddningstjänsten varit på plats och 
sedan åkt hem igen utan att finna något. Att sedan få 
återkomma till en dödsbrand är inget jag vill ha på mitt 
samvete. Denna gång gick det bra och jag hoppas att 
när vi blir larmade till något liknade, att vi tar oss tid att 
leta reda på orsaken även om maten står på bordet och 
man är hungrig och trött. Tack alla medarbetare som 
höll humöret uppe trots att det gick perioder då vi mest 
kliade våra huvuden. 

DANIEL THELL

STYRKELEDARE 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING

"Skillnaden mellan att lyckas och att 
misslyckas är ibland hårfin"

Insatser
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Brand i flerbostadshus
Ur fastighetsägarens perspektiv

- Förste man i vår förvaltning fick in-
formation om att det brann tio minu-
ter från det att SOS larmade, jag fick 
det ungefär en timme efter. Den stora 
utmaningen i en stor organisation är 
att rätt person får rätt information, det 
säger Jens Berglund som är region-
chef på fastighets Ab Balder.  

Klockan 20.13 söndagen den 1:a maj fick 
räddningstjänsten larm om en lägenhetsbrand i 
Huskvarna. Redan på väg ut uppmärksammade 
man att det steg rök från den aktuella  
byggnaden, ett flerbostadshus på Huskvarnas 
höjder. Vid framkomsten var det en fullt ut-
vecklad brand i en lägenhet och branden hade 
börjat sprida sig till vinden. Räddningsinsatsen 
blev omfattande. 157 boenden evakuerades 
och när räddningstjänsten avslutade sin insats 
på måndagen stod det klart att vinden på huset 
brunnit ner, dock var det endast en lägenhet som 
var totalförstörd. Släckningen orsakade i princip 
inga vattenskador och 43 av 45 lägenheter kunde 
återinflytta efter 2 dygn, dock utan fungerande 
ventilation. Tre lägenheter fick sotskador och 
lägenheten där branden startade brandskadades 
svårt. Tyvärr drabbades fastigheten av ett skyfall 
en vecka senare innan det provisoriska taket 
var pålagt varvid vattenskador uppstod i flera 
lägenheter och detta skadade fastigheten värre 
än branden och släckningen.

Rutiner
Rutinen hos Fastighets AB Balder vid en brand 
som den i Huskvarna, är att brandsamordnaren 

på företaget gör en avstämning med en område-
sansvarig på plats. 
- I en sådan här stor organisation brinner det 
tyvärr med jämna mellanrum. Vi lär oss agera rätt 
och förbättrar rutiner kontinuerligt. Det är lätt 
att gripas av panik och göra fel saker eller störa 
räddningsinsatsen, berättar Jens Berglund. 
- Att ha listor med uppdaterade kontaktpersoner 
och rutiner är viktigt. Jag tycker att det funkade 
bra i Huskvarna och att det mesta hanterades 
korrekt. Det var ett bra samarbete med räddning-
stjänsten och en bra gränsdragning vem som 
skulle göra vad. Evakueringsboenden och dylikt 
fixades snabbt, det var ett effektivt agerande. 
Vid och efter branden samarbetade vi med både 
kommunen, räddningstjänst, OCAB (sanering), 
dessutom var flera försäkringsbolag inblandade, 
det mesta löstes smärtfritt även om det blev lite 
strul med ett av försäkringsbolagen.  
Inom företaget har man en väl fungerande rutin 
för händelser som den i Huskvarna. En gång var 
fjärde månad sker ett möte där samordnare har 
erfarenhetsutbyten och där man jobbar med ru-
tiner. I denna grupp introduceras blivande chefer 
i rutinerna och vikten av att hålla beredskapen 
uppdaterad.  
De första dagarna var det många frågor från bo-
enden om när de skulle få flytta tillbaka. 
- I början var vi pessimistiska och trodde att de 
flesta skulle få vänta länge, men skadorna var 
mindre omfattande så de flesta kunde flytta till-
baka snabbt, säger Jens Berglund.

Brandutredning
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Kl 20:13 den1 maj fick SOS Alarm sam-
tal om en lägenhetsbrand på Nygatan i 
Huskvarna och tre minuter senare kom-
mer samtal som berättar om att lågor slår 
ut genom fönster på fjärde våning samt 
att folk utrymmer byggnaden. Ytterligare 
fem minuter senare brinner hela vinden 
och SOS får uppgifter om att det finns 
personer kvar i angränsande lägenheter 
till den som brinner. Utifrån denna infor-
mation larmar SOS ett nivå 20 larm som 
innebär tre räddningsenheter, vatten och 
höjdenhet samt tre ledningsenheter ( IL, 
BI och RCB). 

Första ledningsresurs är på plats efter ca 4 minuter 
och möts av ett hundratal personer. Hela vinden 
brinner och det slår ut lågor genom fönstret till den 
lägenheten där branden tros ha börjat. Polisen med-
delar att det finns 150 personer skrivna på adressen, 
men det bor betydligt fler, troligen 200 personer i 
byggnaden, på grund av flyktingströmmen. Detta 
leder i sin tur till ett stort behov av att ta hand om 
utrymda med flera nationaliteter och flera drabbade 
med kraftiga krisreaktioner. Vinden har ett betong-
bjälklag med uppreglad vind utan förråd och det 
finns risk finns för fallande plåtar från den brinnande 
vinden. Räddningsstyrkan på plats har vid ett tidigare 
tillfälle varit och gjort bostadstillsyn i fastigheten och 
var därför väl förtrogna med fastigheten och kände 
bland annat till begränsningar i bärighet på bjälklag 
över ett garage. Det är även en kraftig rökutveckling 
över delar av Huskvarna. 

Omedelbara åtgärder
Ytterligare förstärkning begärs snart via inre befäl och 
sammanlagt sex räddningsenheter och tre höjden-
heter larmas till platsen. Första räddningsenheten 
från Huskvarna får i uppgift som omedelbar åtgärd 
att göra en invändig livräddande insats i den brin-
nande lägenheten för att släcka och säkerställa att 
ingen person finns kvar i lägenheten. Nästkommande 
räddningsenheter tilldelas var sina trapphus och ges i 
uppdrag att utrymma och genomsöka alla lägenheter. 
Ett taktiskt ledningsstöd i form av brandingenjör från 
den förebyggande sektionen kallas till platsen och gör 
en bedömning av husets konstruktion. Ytterväggen 
visar sig bestå av lättbetongelement med mellanlig-
gande cellplast och brinnande plast ses rinna utmed 
fasaden.

Besluta om MMI och taktisk plan
Utifrån inledande bedömningar och efter råd från 
brandingenjör på plats beslutas att vinden får brinna 

men att kanterna runt fasaden skall släckas med 
CAFS A skum för att minimera vattenskador. Alla 
lägenheter skall bevakas inifrån med hjälp av 
värmekamera och svaga punkter ska identifieras. 
Inläckande släckvatten skall sugas upp. Ytterligare 
taktiska reserver larmas in från länets kommuner 
för att möjliggöra dubbla räddningsenheter i varje 
trapphus i händelse av brandspridning till under-
liggande lägenheter. 

Sätta organisationen
Insatsledningsteamet på plats utgörs av branding-
enjör i beredskap och insatsledare. Dessa får stöd 
av stabsbuss med logistikbefäl samt yttre och inre 
mediabefäl och ett taktiskt ledningsstöd. PO-
SOM kallas in och Södergårdsskolan öppnas som 
stödcentrum för att ta emot alla utrymda. POSOM 
samordnas av räddningstjänsten och ledigt befäl 
kallas in samt räddningstjänstens handledare 
för avlastande samtal som också ingår i POSOM 
tillsammans med socialtjänst, sjukvård och polis. 
På JILL (SOS) sammankallas F-samverkan med TIB 
funktioner från alla samverkande myndigheter 
samt att RCB och inre befäl för RäddSam F system-
ledning förstärks med stab.

Skadeutfall
Branden begränsas till vinden. Släckningen 
orsakade i princip inga vattenskador. 43 av 45 
lägenheter kunde återinflytta efter 2 dygn, dock 
utan fungerande ventilation. Tre lägenheter fick 
sotskador och lägenheten där branden startade 
brandskadades svårt. 

GUNNAR HANSSON, BRANDINGENJÖR 

ANDREAS MELIN, INSATSLEDARE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPINGS KOMMUN

Vindsbrand i Huskvarna 1 maj 2016

Brandutredning
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Den 29 juli fick räddningstjänsten larm om 
en befarad skogsbrand norr om samhäl-
let Hult i Eksjö kommun. Brandområdet var 
omkring 20 hektar och som mest arbetade 
ett femtiotal brandmän från 14 stationer i 
länet samt från Vimmerby. Även Maskinring-
en (lantbrukarnas samarbetsorganisation) 
biträdde med fyra tunnor på traktorer för 
vattentransport och försvarsmakten hjälpte 
räddningstjänsten med 20 personal ur hem-
värnet i släckningsarbetet. 

Som en del i RäddSam F:s förbättringsarbete används enkäter 
vid större händelser. Nedan följer en sammanfattning av 
svaren från de som deltog vid skogsbranden samt förslag till 
förbättringar. Enkät har skickats ut till alla räddningstjänster 
som bidrog med personal och resurser vid branden. Av 46 
inkomna svar var 19 från brandmän och 27 från befäl.

Det som framkommit som mindre bra är att positioner i flera 
fall skickats ut till ursprungsplatsen och inte till brytpunkt eller 
stabsplats. Boende på platsen har hjälpt till att vägleda vid 
flera tillfällen. SOS och IB har varit till god hjälp. Tält och snitsel 
med avspärrningsband har varit till god hjälp. Rekommenda-
tionen blir att SOS bör tillse att styrkor som larmas ut längre 
in i insatsen skickas till position för brytpunkt. Genomgångar 
i ledningsfordon innan man blivit insatt har uppfattats som 
positivt av förstärkande styrkor och har bidragit till bättre 
lägesbild. Snabb stabsuppbyggnad och briefing av ankom-
mande styrkor på ledningsplats är en framgångsfaktor. En 
svårighet som flera påtalar är svårigheten att lokalisera sig i sk-
ogen under den mörka tiden på dygnet. och flera har upplevt 
svårigheter att få kontakt med angränsande sektorer. 
Vissa har haft klara förväntningar att köra vatten mellan A och 
B medan andra beskriver att de i stor utsträckning tagit egna 
initiativ för att lösa uppgiften och senare fått tydliga direktiv.
Vårt ledningssystem är dimensionerat för upp till nivå 30 med 
fyra räddningsenheter på plats. När insatsen växer måste 
också insatsledningen växa. Ett tydligt uppdrag till RCB att 
på eget initiativ förstärka ledning på plats kan snabba upp 
ledningsuppbyggnad. Tidig utlarmning av ledningsbuss och 
ytterligare ledningsenheter bör ske genom RCB försorg. Kom-
munikation med egen personal och de som man samarbetade 
närmast med fungerade i stort sett väl. Problem uppstod med 
kommunikation med hemvärnet som saknade rakelradio. 
Kommunikationen med närmast högre befäl har fungerat 
väl. Ledningsfordon 249-3080 bör utrustas med ett antal 
terminaler som kan lånas ut till hemvärn eller annan personal 
som saknar rakelterminal. Vid större insats än denna behövs 
särskild kompetens i staben att organisera samband.

Vatten
Vattenförsörjningen har fungerat väl. Bra logistik och fördeln-
ing av vattenenheter. Materieltillgången upplevs ha varit 

Sommarens stora skogsbrand
tillräcklig på såväl eget fordon som på de specialenheter som kom 
till platsen. Smalslangsstrålrör med litet flöde (50-70 l/min) och T 
kopplingar för smalslang efterfrågas i större mängd på egna fordon 
för att spara på vattnet.

Mat och dryck
Här finns en tydlig gränslinje, de positiva omdömena kommer från 
de som hade med sig eget dricksvatten. En reflektion är att ingen 
av oss har resurser för att snabbt försörja en stor insats mitt i som-
maren. Det kan vara så att egna vattenenheter normalt har tillgång 
till dryck från den egna släckbilen, men i större insatser så larmas 
flera vattenenheter utan att egen räddningsenhet är med. Varje 
enhet bör säkerställa att det finns eget dricksvatten för de första 
timmarna. Detta gäller såväl räddnings-, vatten-, som ledningsen-
heter. Matleveranserna fungerade sämre under första dygnet och 
man efterlyser leverans ut till sektorerna för att inte tappa kontrol-
len över branden under matuppehåll. I länet finns två särskilda 
depåfordon i Gislaved (243-7067) och Jönköping (243-1069), dessa 
bör utrustas med mat för 50 personer vardera av typen fritidsmat 
som enbart behöver varmt vatten tillsatt och som alltid kan finnas 
på fordonet. Dessa ska också ha tillgång till rikligt med dricksvatten.

Bränsle
Flertalet har inte upplevt något problem medan andra har haft 
stora problem och det rör tillgång på diesel till vattenenheter och 
räddningsenheter. Moderna brandbilar har ofta en bränsletank för 
sex timmar, men det är ju inte ovanligt med insatser som över-
skrider denna tid. Det innebär också att när ett fordon får problem 
så kommer flera andra att få brist samtidigt. Vattenenheter bör säk-
erställa att reservdunk med bensin till motorsprutor finns med samt 
att depåfordon utrustas med dieseldunkar för att kunna påbörja 
tankning av diesel av vatten-, och räddningsenheter. En större 
depåfunktion har byggts upp av FAK, Frivilliga automobil klubben, 
totalt finns tre tankar med 2 000 liter diesel vardera. Bränsledepån 
ingår i det avtal som F samverkans myndigheter tecknat med FAK. 
Bränsledepån finns på Moliden utanför Jönköping och kan larmas 
via RCB.

Arbetspassens längd
Det var stor variation i upplevelsen om arbetspassens längd och 
hur avlösningar fungerade. Genomgående är att det är stor skillnad 
på behov av avlösning beroende på vilken uppgift man har, tillgång 
på mat och dryck samt avståndet hem. Ett irritationsmoment 
uppstår när utlovad avlösning är försenad. Styrkor som åkt över 
en timma från hemmastationen behöver lösas av i tid. Kanske bör 
chauffören på långväga styrkor lösas av en timma före hemfärd för 
att kunna vila? På frågor om upplevd trygghet ur arbetsmiljösyn-
punkt och om skyddsutrustning var tillräcklig för att kunna arbeta 
säkert så har dessa frågor genomgående höga omdömen. Riskerna 
som omnämnds är främst relaterade till vistelse i skog under dyg-
nets mörka timmar.  

GÖRAN MELIN

RÄDDSAM F SAMORDNARE
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Samarbete. Årets snyggaste bild i Plankan? Fotograf: Jörgen Franzén

Fotograf: Bengt Ljunggren Grafica AB
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Axamodagarna - en unik verksamhet
RäddSam F har nyligen varit föremål 
för ett forskningsprojekt där Johan 
Sanne från Svenska miljöinstitutet har 
forskat på hur lärande och övnings-
verksamhet kan utformas systematiskt 
för att stödja arbetsmiljöarbete vid 
insats. När detta arbete skulle presen-
teras på Skadeplatskonferensen i år 
blev jag ombedd att berätta om Rädd-
Sam F och Axamodagarna.  Det är lätt 
att ta bra verksamhet för given, men 
när jag summerar  Axamodagarnas 
utveckling från 2002 till 2016 så blir 
jag väldigt stolt över vad momentle-
darna och övningsservice-temaet har 
uppnått.

Vi utbildar mer än 500 brandmän från hela 
RäddSam F och även vissa grannlän varje år i 
både utbildande och prövande övningar. Dessa 
övningar utgår från uppgiftskatalogen som i 
sin tur utgår från de målsättningar som vi har 
i våra politiskt beslutade handlingsprogram. 
Övningarna byggs upp av teamet där återkom-
mande moment är brand, räddning, kem och 
sjukvård. Erfarenheter från inträffade olyckor 
och arbetsmiljöavvikelser blandas med stan-
dardmoment som livräddning via utskjutsstege, 
uppstart brand och trafikolycka. De senaste åren 

har utvärdering och feedback utvecklats och vi 
är många som åker hem och funderar på hur 
vi kan uteckla oss till nästa år. Insatsledare och 
brandingenjörer medverkar på momenten i sina 
funktioner och här får vi träna oss i att formulera 
taktisk plan och ge tydliga order. 

Moment efter behov
Nya arbetsmoment som IVPA vid hjärtstopp kva-
lietssäkras av sjukvårdsinstruktörer från regionen 
. Dessa instruktörer betalas av regionen vilket vi 
är tacksamma för. Det blir också ett effektivt sätt 
för sjukvården att årligen kontrollera kunskapen 
på alla brandmän som medverkar vid hjärt-
stoppslarm. Insatser vid risk för suicid har också 
ökat från en handfull till nära 200 larm om året I 
RäddSam F. Även dessa svåra samtal får övas un-
der trygga och realistiska former på Axamodagar-
na. Sedan några år medverkar övningsansvariga 
från i princip alla länets kommuner, antingen 
som momentledare eller som övningsservice. 
Detta ger en bra koppling till den egna övnings-
verksameten på hemmaplan och bra inspel till 
vad som behöver övas inför nästa år.

Ett stort tack till såväl deltagare som ansvariga!

GÖRAN MELIN

RÄDDSAM F SAMORDNARE

Brandmän från Tranås har just övat steglivräddning. I mitten ser vi Lars Ågestrand samt Håkan Joakimsson som samordnar Axamo-
dagarna. Charlott Bäverholt, samordnare från Jönköpings räddningstjänst, fick dagen till ära agera skademarkör.

Utbildning
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Personalnytt

Jag heter Josefin Strand, är 24 år och uppvuxen i 
Bankeryd. Jag började min karriär som anläggn-
ingsarbetare på Peab, men efter ett tag valde jag 
att fortsätta och utbilda mig till byggnadsingen-
jör på tekniska högskolan i Jönköping. 

Jag har nu fått tjänsten som brandinspektör på 
förebyggandeavdelningen och innan jag kom hit 
till räddningstjänsten har jag jobbat som byg-
glovshandläggare/inspektör i Mullsjö kommun. 

Jag bor för tillfället i Jönköping tillsammans med 
min sambo Sebastian och vår lilla tax Aska. På 
fritiden håller jag på en del med hundträning/jakt 
och är även en seglivad medlem i scouterna där 
jag är ledare för en grupp barn i åldrarna 12-15 år. 

I mitt arbete kommer jag främst hålla på med 
tillsyn enligt LSO och till viss del brandskydd 
i pågående byggärenden. Det ska bli jättekul 
att få bekanta sig med nya lagstiftningar och 
förhoppningsvis få nytta av tidigare erfarenheter 
inom byggbranschen. 

Med en annorlunda bakgrund hoppas jag kunna 
bidra med nya perspektiv och tankesätt! 

Rekrytering

Avvikelsehantering Polisen
Sedan ca 1 månad så har polisens läns-
kommunikationscentral (LKC) i Jönkö-
ping ersatts av regionledingscentralen 
(RLC) i Linköping. Den har anropsnum-
mer 4-0 och nås även via individanrop 
på rakelterminalerna (långt tryck på 7). 
Denna flytt innebär stora omställningar 
för polisens arbete. 

För att skapa en helhetsbild över hur samarbetet 
med RLC fungerar så har det beslutats att Fredrik 
Björnberg ska sammanställa RäddSamF:s avvikels-
er och synpunkter. Dessa levereras fortlöpande till 
ansvariga på RLC och återkopplas.

Exempel på avvikelser:

• Problem kring bärgningsrutinen

• Avsaknad av RLC på RAPS

• Svårt att få tag på RLC

• Polispatrull kommenderas inte eller kommen-
deras sent till samverkanshändelser

• Annat samverkansrelaterat

Avvikelser skall meddelas på epost till fredrik.
bjornberg@vaggeryd.se och helst innehålla

• Uppgiftslämnare

• Datum

• SOS ärendenummer

• Kommun

• Plats

• Beskrivning

• Eventuellt förslag på åtgärd
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Webbplats 
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hoglandet@raddningstjansten.com

Aktuellt

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

Mejla till; maria.boqvist@jonkoping.se

Vill du ha ett eget nummer av 
Räddningsplankan?

Rådigt ingripande 
vid lägenhetsbrand 
Vid 05:25 inkom ett larm om rökut-
veckling i en lägenhet på Öxnehaga,  
Huskvarna. I lägenheten befann sig 1 
vuxen och ett barn som vaknde av att 
brandvarnaren larmade.

I köket var det fullt av rök från en elektrisk apparat 
som varit inkopplad på köksbänken. Dottern som 
fått undervisning i skolan hur man beter sig när 
det börjat brinna tog kommandot och kröp ut 
under röken. 

Räddningsstyrkor från Jönköping och Huskvarna 
larmades till platsen. Alla kom ut i säkerhet och 
branden begränsades till elapparaten. Köket 
och lägenheten fick rök och sotskador, men de 
boende behövde inte följa med ambulans. Ett 
saneringsföretag kom till platsen och påbörjade 
sanering.


