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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
Det är mycket nu…

Då kan vi snart lägga ytterligare ett år
till handlingarna. Som vanligt så har
det varit ett omvälvande år på många
plan. De stora världsnyheterna
har tyvärr som vanligt handlat om
oroligheter i olika delar av vår värld,
väderrelaterade händelser som stormar och snöoväder och nu på senare
tid även om Ebola och dess härjningar i framförallt Västafrika. I Sverige
så har mycket kretsat kring politik
detta supervalår men också kring
väderrelaterade händelser. Jag tänker
speciellt på de översvämningar som
varit i Halland med flera ställen men
framförallt så har vi alla på olika sätt
tagit del av den stora skogsbranden
i Västmanland. Under de snart 18 år
jag arbetat inom räddningstjänsten
så har det givetvis inträffat stora och
små händelser under åren som har
påverkat oss alla på ett eller annat
sätt. Min känsla är dock att händelserna under detta år kan komma
att påverka oss mer än vi tror under
en lång tid framöver.

förallt Västmanlandsbranden
som under nästa år kommer med
sina slutsatser. Samtidigt sker en
regionalisering av olika verksamheter som är oss närstående.
Sammantaget tror jag att detta
kan komma att förändra vår
verksamhet mer än vi anar. Jag
tror att vi mycket väl kan stå inför
den största förändringen sen jag
började inom branschen.

Vad kan vi göra då?

Min fasta övertygelse är att våra
samarbeten inom RäddSam F
och F-Samverkan är helt rätt väg
för att möta de utmaningar som
ligger framför oss.
Genom att via RäddSam F och
F-Samverkan föra fram våra
synpunkter till de olika nationella utredningar och utvecklingsarbeten som pågår så kan
vi visa på ett gott exempel och
förhoppningsvis ge värdefull
input till de förändringar som
kan komma. Vi ska fortsätta vara
lyhörda och utveckla vårt samarbete med ”Greta” i fokus.

Det kvalitetsarbete som nu pågår
där vi lägger ned ett stort arbete
på att skapa ett modernt utbildningssystem via RäddSam FVad menar han?
skolan tror jag är en framgångsJag ser nu att inträffade händelser
faktor. Ska räddningstjänsterna
ute i världen och i Sverige allt mer
fortsätta vara en inpåverkar hur vi ser på framtiden och
tressant arbetsgivare
vad som skall prioriteras. Det natioför olika yrkeskatnella försvaret har fått ett uppsving
egorier så måste vi
i debatten och kommer med all
erbjuda högkvalitativ
sannolikhet påverka oss i kommufortbildning som gör
nerna med krav på att någon form
av planering av ett civilt försvar. Man att alla medarbetare
kan känna sig trygga
satsar också från nationellt håll på
i sina yrkesroller. Om
den enskildes förmåga att hantera
vi ges förutsättningar
de första 72 timmarna under en kris.
att vara trygga i våra
Våra grannländer har inom krishanterings- och räddningstjänstområdet roller så har vi också
goda möjligheter att
upplevt stora förändringar under de
senaste åren och i Sverige blir det allt lösa de uppgifter som
vi ska hantera. Desmer tydligt efter de stora händelser
som inträffat under året att räddning- sutom så skapar våra
stjänsterna har mycket olika uppdrag gemensamma utbildningar och övnini de kommuner man ansvarar för.
gar via RäddSam
Räddningstjänstens uppdrag och
F-skolan en vi-känsla
förmåga att lösa sina uppgifter har
ifrågasatts i media. Det sker nu också inom RäddSam F som
ett stort antal utredningar efter fram- även det är en viktig
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framgångsfaktor.
Jag tror på att vi alla kan bidra
till vårt samarbete utifrån de
förutsättningar vi har lokalt. Även
om man arbetar i en liten organisation så kan man vara lugn i att
den tid man lägger på arbete åt
RäddSam F ger mångfalt tillbaka.
Vårt sätt att samverka är något vi
kan vara stolta över och som jag
tror kan fortsätta utvecklas än
mer.
Jag hoppas att det inte är en
mörk bild av framtiden jag målat
upp utan att det snarare skall ses
som en utmaning till oss alla att
fortsätta på den inslagna vägen
där vi värnar vår lokala förankring
men samtidigt drar nytta av
stordriftsfördelarna som vårt nära
samarbete ger.
Låt oss skapa trygghet tillsammans!

Ta det nu försiktigt när
snön och halkan kommer
och ha en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!

FREDRIK BJÖRNBERG
RÄDDNINGSCHEF
VAGGERYDS KOMMUN

Brandutredning

Erfarenheter från en verkstadsbrand i
Tranås den 22 april
Inringt larm till SOS Alarm AB inkommer 2014-04-22 kl. 08:18:53 om
brand i verkstadsbyggnad vid Mada
Västergård i Tranås kommun. Nivå
30 larm dras i Tranås, Ydre och Aneby
och när alla är på plats är det ca 25
man som bekämpar branden.

Efter drygt 8 minuter är första insatsstyrkan från
Tranås på plats och Insatsledaren i 2 43-3080 ger
en lägesrapport om synliga lågor samt att bygganden som är till stor del byggd av trä ligger endast 5
meter från en ladugårdsbyggnad i trä. I verkstaden
finns en bilverkstad och även ett större däcksförråd
av lastbilsdäck. I verkstaden och i den närliggande
ladugården förvaras även ett stort antal äldre amerikanska bilar.
Denna artikel kommer inte att behandla
själva insatsen utan att det under insatsen
inträffade två incidenter som kunde fått
allvarliga konsekvenser.
En incident där styrkeledaren i insatsstyrkan från
Tranås som efter information av en anställd på plats
gick in i lokalen för att hämta ut några bilnycklar
för att kunna flytta några bilar utanför verkstaden.
Styrkeledaren upplevde inte att det var särskilt rökigt
i denna lokal och nyckelskåpet skulle vara placerat 1
till 2 meter innanför dörren. Han hittade inget skåp
och när han skulle återvända såg han inget ljus och
trodde att dörren blåst igen, men det visade sig att
lokalen rökfyllts snabbt. Styrkeledaren gick rätt förbi
dörren och meddelade ut till övriga att han var instängd. Detta uppfattades dock inte av övrig personal. Styrkeledaren kom fram till en större garageport
och krossade rutan i denna dörr med den handlampa
som han hade med sig. Då uppmärksammades han
av personal på utsidan och omhändertogs. Denna
incident är väl dokumenterad på film.
Den andra incidenten uppstod under eftersläckningsarbetet då två brandmän från Aneby och två brandmän från Tranås utförde takarbeten och det utfördes
även arbeten inne i lokalen då ett ras inträffade. Det
var mycket nära att någon kunde ha skadats vi detta
ras.
Undertecknad anmälde de två incidenterna till

Arbetsmiljöverket men de har inte genomfört någon
upföljning.
Det beslutades samtidigt om att det skulle genomföras en insatsutvärdering och det uppdraget gick till
Brandingenjör Thomas Ljunggren, HRF.
I denna insatsutvärdering kom Thomas fram till
några erfarenheter samt åtgärdsförslag.
För oss i Tranås har denna händelse inneburit att vi
skapat en del nya rutiner. En rutin är vi ska utvärdera
våra större insatser på ett bättre sätt med målsättningen att vi ska bli bättre och att vi inte ska upprepa de
misstag som vi eventuellt har gjort. Vi filmar sedan
en tid tillbaka våra insatser genom att insatsledaren
bär en hjälmkamera och detta innebär att vi kan
utvärdera våra insatser och även vilka beslut som tas.
Det är Stf. Räddningschef Henrik Nilsson som utför
dessa utvärderingar och som sedan kommuniceras
till personalen.
Vi har även stärkt styrkeledarens roll. Han var tidigare
rökdykarledare, men i nuvarande organisation så har
styrkeledaren mer arbetsledande arbetsuppgifter
vilket stärker vår ledningsfunktion.
Vi har väl alla någon gång vid räddningsarbete
sagt att ”jag ska bara gå in och hämta det” och den
erfarenhet man kan dra av dessa incidenter är att
man ALLTID ska kommunicera det man gör under en
insats. För oss i Tranås har denna insats inneburit att
vi sett över våra standardrutiner och vikten av att alla
följer dom.
Ni som vill läsa Thomas Ljunggrens insatsutvärdering så kommer den att läggas ut på RäddSam F:s
hemsida och är det någon som har synpunkter eller
frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.
BERTIL FÅNG
RÄDDNINGSCHEF, TRANÅS/YDRE
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Axamo-övningarna 2014
Då var den tolfte upplagan av de årliga Axamoövningarna genomförd.
Som traditionen bjuder till i stora drag bra väder. Även årets övningar har fått bra
respons genom de utvärderingar som kommit oss till del. Målen för årets övningar
har varit som tidigare; kontroll av baskunskaper, utbildning och lite nyheter. Lite
fakta om övningarna längre ner i texten. Förra året var ju även Landstinget med i
form av sjukvårdsinstruktörer och så även i år, dessutom med en ambulansbesättning under halva dagen. Detta har upplevts som mycket positivt. Upplägget var
som tidigare år, fyra Nivå 5-larm och två Nivå 10-larm. Totalt genomfördes drygt
600 olika övningar/larm under knappt sju veckors tid.

Nivå 5 Kemolycka

Detta larm har en verklighetsbakgrund från en inträffad händelse i länet. En ”explosion” inträffade
hos en lantbrukare vid hantering av syra och detta ledde till att en person skadades allvarligt. Målet
med denna övning var, förutom standardrutinerna vid kem, att ett nytt utbildningspaket vad gäller
personsanering övades och att även ren utbildning
genomfördes, till stor del med hjälp av sjukvårdsinstruktör.

Nivå 5 Suicid

Här får styrkan larm till en bostad, där den boende
har visat signaler och tecken på att vara suicidbenägen, i första hand via tabletter. I lägenheten
finns även vapen, knivar och andra detaljer som kan
påverka räddningspersonalen negativt om man inte

kan hantera situationen. För att lösa det hela behövs
rutiner, men även kreativitet och olika tips som man
gick igenom. Inget våld förekom primärt. SammanArtikeln fortsätter på nästa sida
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Artikeln börjar på föregående sida

fattningsvis efter tre olika övningar genom
åren med suicid, börjar styrkorna i länet bli
riktigt bra på att lösa dessa många gånger
svåra situationer.

Nivå 5 Steglivräddning

Till viss del favorit i repris, men i högsta grad
ett moment som behöver övas, att kunna
resa en stege på ett säkert och snabbt sätt,
både för oss själva och för den vi ska rädda.
En karaktärsövning historiskt sett hos alla. I
detta fall håller en person sig fast i taket med
bara händerna och inget stöd för fötterna.
Här gäller det att snabbt undsätta personen
så han inte faller ner och en lösning kan vara
att snabbt få fram en stege så han får lite
”fast” mark under fötterna. De senaste åren
har olika former av stegövning förekommit
och det har visat sig att detta behövs övas
med på hemmaplan.

Nivå 5 Släckteknik/Rakel

I princip en utbildningsstation där halva gänget övade släckteknik i gasolcontainer och andra gänget övade
eller fick utbildning i Rakel-hantering. Släcktekniken är ett moment som övas varje år och det uppskattas.
Dessutom övas det sällan på hemmaplan, mellan Axamo-övningarna. Rakel-kunskapen skiftar en del i länet
så här behövs mer utbildning på hemmaplan och det återkommer ev. nästa år på Axamo.

Nivå 10 Trafikolycka

Årets trafikolycka blev åter ett Nivå 10-larm, där en lastbil och en personbil var inblandade i en olycka och
där även en miljöcontainer förekom. Förutom de sedvanliga rutinerna vid trafikolycka, var övningens mål
mycket sjukvård i form av sjukdomstillstånd och skador till följd av olyckans karaktär. Här var också problem
att få ut de skadade ur fordonen och här förekom olika lösningar beroende lite på utrustningen. För IL:s del
förekom olika problem med olika former av lösningar vad gäller miljö, resurser, taktik m.m. Här förekom även
ambulans på plats i hälften av övningarna och även sjukvårdsinstruktör. Kompetensen vad gäller sjukvården
skiftar i länet, däremot rutiner vad gäller själva räddningstjänstens övriga arbeten m.m. är relativt jämn och
bra i länet.
Artikeln fortsätter på nästa sida
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Nivå 10 Brand i förskola

Årets upplaga av brandlarm inträffade i en förskola, där brand/rökutveckling upptäcks i skolans kök och där
spontan-utrymning vidtogs av personalen, dock ingen brandsläckning. Branden har spridit sig i konstruktionen upp till våningen ovanför, där det förekom en lägenhet, där ev. någon person kunde vara kvar. Många
räddningsproblem att hantera för första befälet på plats. Målet för övningen var bl.a att riskminimera/
riskbedöma situationen om man väljer rökdykning som metod för insatsen, användning av dimspik/värmekamera vid konstruktionsbränder, taktik/ledningsmöten m.m. vad gäller befälen. En komplex övning med
många olika moment och många bra och mindre bra lösningar förekom.

En sammanställning och mer ”feedback” från övningarna, med bland
annat övningstips, kommer att sändas
ut till respektive utbildningsansvariga
på kårerna. Avslutningsvis vill vi från
övningsledningen TACKA alla inblandade parter för lyckade och givande
övningar, som vanligt. Att övningarna
uppfattas som relevanta och verklighetstrogna är roligt att höra och det
sätter självklart press på övningsledningen kommande år.
Till sist vill undertecknad själv TACKA för dessa 12 år uppe på
Axamo, som varit oerhört intressanta och givande, med en fantastisk skara av medarbetare som bidragit till en härlig stämning
som jag tror smittat av sej så att även kårerna runt om i länet har
tyckt om att komma upp och öva på Axamo.
Jag vill även TACKA för de uppvaktningar och gåvor som jag fått
från kårer runt om, ingen nämnd och ingen glömd.

Ha det bra framöver!

BERNT GUNNARSSON,
AXAMO-GRUPPEN
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Utbildningsdag
Olycksundersökning
Under hösten genomförde RäddSam F en utbildningsdag för Insatsledare, brandingenjörer och motsvarande inom RäddSam F som dels ansvarar för att en insatsrapport är skriven efter en insats och dels agerar som högre ledning vid en räddningsinsats. Utbildningsdagen utgick från tredje kapitlet 10 paragrafen i Lagen om
Skydd mot olyckor och tredje kapitlet åttonde paragrafen i förordningen om skydd
mot olyckor.
Att undersöka en olycka

I lagen står det: ”När en räddningsinsats är avslutad
skall kommunen se till att den olycka som föranlett
insatsen blir undersökt. Undersökningen skall i skälig
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.”
I förordningen står det: ”En kommun skall biträda vid
utredning som polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid
vilken kommunen skall ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan
olycka.”

Utifrån de paragraferna, så var utbildningsdagen uppdelad i tre moment.

Det första var behovet av att insatsrapporten är riktigt ifylld. Den insatsrapport som räddningsledaren,
eller motsvarande, skriver efter genomför räddningsinsats ligger bland annat till grund för:
•

Olika typer av statistik som sedan används för
bland annat dimensionering av räddningstjänsten;

•

Olika typer av lärande, såväl internt för övningsverksamheten som utbildning av allmänheten

•

Forskning

•

Andra organisationers förhållningssätt till
räddningstjänsten, bland annat för bedömning
av dimensionering av brandposter

Andra momentet

Det andra momentet bestod i att Jan Rullman på
polismyndigheten i Jönköpings län berättade om
polisens arbete vid en brandplatsundersökning och
hur man som insatspersonal ska agera i brandsläckningsskedet för att stödja en kommande polisiär

brandplatsundersökning. Eftersom målet med en
sådan undersökning är att finna brandorsak och
brandförlopp ska fördes mycket resonemang om
fördelen av att dokumentera under tiden man
släcker branden och nyttan med att ”släcka försiktigt”. Här ingick också en presentation/utbildning i
den mall för datainsamling som finns framtagen för
brand i bostad/byggnad.

Tredje momentet

Det tredje momentet bestod i att Håkan Lundin från
Trafikverket redovisade hur de arbetar med olycksförloppsundersökningar och hur de använder den
data vi samlar in vid en trafikolycka för att kunna
förbättra trafikmiljö och därigenom uppnå trafikens
nollvision. Här skedde också en presentation/utbildning i den mall för datainsamling vid trafikolyckor
som finns framtagen.
Slutligen diskuterades RäddSam F:s rutin för olycksundersökning. Den rutinen finns på RäddSam F:s
hemsida under fliken ”Dokumentbank - rutiner –
olycksutredning”.

Utbildningsdagar

I december och februari kommer det vid två tillfällen
att genomföras sådana här utbildningsdagar. För de
som är intresserad av att delta på någon av dessa,
så kan man anmäla sig via RäddSam F:s hemsida. I
det fall man inte har möjlighet att delta på någon av
dessa utbildningsdagar, så har de som deltagit på
någon av utbildningsdagarna fått presentationerna
som användes och bör kunna hålla övning i ämnet
för övrig personal.
PÄR LILJEKVIST
STF RÄDDNINGSCHEF
VÄRNAMO KOMMUN
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Tre bränder på Råslätt
Tre lägenhetsbränder
inom samma år på
Råslätt, varav två resulterade i rökfyllt trapphus.
Senaste branden, den 7
oktober, blev inte så omfattande då röken höll sig
i lägenheten. Vi fokuserar
i texten på de två bränder
där röken spred sig ut i
trapphuset, den 20 mars
samt 20 september.

20 mars 2014, morgonen

20 september, dagen

7 oktober, kvällen

Start troligtvis i köket

Start troligtvis i köket

Start troligtvis i köket

Rökfyllt trapphus

Rökfyllt trapphus

Brand och rök endast i lägenheten

Kraftigt brandförlopp

Kraftigt brandförlopp

Larmplan N10

Larmplan N20

Larmplan N20

Brand i lägenhet, våning 2

Läsa olyckan

I båda fallen startade branden
troligtvis i köket och lägenhetsdörren lämnads öppen varvid
röken spred sig ut i trapphuset.
Båda bränderna är likartade med
kraftigt brandförlopp och mycket
värme.

Åtgärder och mål

När räddningstjänsten kom till
platsen fick man inrikta sig på att
släcka och livrädda. Boende stod
i fönstren, många var rädda och
räddningstjänsten var snabbt
uppe med stegen. Eftersom bränderna snabbt släcktes uppkom
aldrig behovet av en depåbil.
Förutom styrkor från Jönköping
ingick även deltidsstyrkan från
Norrahammar, enligt larmplanen.
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I den första händelsen larmades
även Huskvarnastyrkan då ambulansen önskade mer syrgas och detta
lämnades av styrkan från Norrahammar.
- Båda bränderna hade ett snabbt
förlopp och var även snabbt under
kontroll, teoretiskt sett inte så
komplicerade, även om det för de
inblandade är en tragedi, berättar
Gunnar Hansson som var räddningsledare vid samtliga tre bränder.
Målet med insatsen blev därför
aldrig uttalad.
Vätterhem öppnade snabbt upp en
lokal vid den första branden, eftersom vädret var kyligt. I första läget
kunde ambulansen arbeta där med
att undersöka eventuella skadade

Brand i lägenhet

och senare kunde Vätterhem
hålla informationsmöten tillsammans med övriga inblandade. Vid
branden i oktober var vädret fint
och uppsamlingsplatsen kunde
skapas utomhus.

Organisationen

Vid räddningstjänstens framkomst kunde man i båda fallen
konstatera att det brann och
att trapphusen var rökfyllda.
Styrkor från Jönköping började
omgående evakuera de boende
förutom att släcka bränderna. I
båda fallen larmades även styrkor
från Huskvarna och Norrhammar.

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Samverkan

På plats förutom räddningstjänsten, var även polis, ambulans,
personal från Vätterhem och lite
senare personal från försäkringsbolag och bevakning samt
Jönköpings kommun, socialförvaltningen för att erbjuda samtalshjälp och tillfälliga boenden.
Polisen har i efterhand uttalat sig
positivT kring RAPS med överhörning från räddningstjänsten.
Detta gjorde att polisen hela
tiden visste vad som pågick.
Polisen och ambulansen hade
sina egna talgrupper.

Skapa uthållighet

Inom loppet av några minuter vid
branden i oktober skedde även
tre trafikolyckor på skilda ställen i
kommunen och till dessa larmades
styrkorna i Norrahammar, Bankeryd
och Huskvarna. Detta var dock inget som påverkade hanteringen av
branden. Tre brandmän skadades
vid branden den 20 september,
ingen av dem allvarligt, och fick
föras till akuten. En skärskada och
två rökskador, alla tre händelser är
anmälda till arbetsmiljöverket men
kommer inte att utredas vidare.

Uppföljning

Gunnar Hansson är nöjd med
insatsen och tycker att man använde rätt resurser, rätt handhavande och rätt nivå.
Tre tankar slår honom;
- Hus ska vara byggda för att
klara sådana här bränder. Det är
husen på Råslätt och därför blev
det ingen spridning.
- I två av bränderna stängde
man inte dörren till lägenheten
och röken spred sig ut i trapphuset. Att informera mer om
detta i bostadsområden med
flerfamiljshus är viktigt.
- I branden i mars kunde två barn
berätta för sin mor att de skulle
stanna kvar i lägenheten, invänta
räddningstjänsten, och inte
springa ut i det rökfyllda trapphuset. Detta hade de lärt sig av
brandmännen som kommer till
skolan och informerar.
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Brandtriangeln, den lär vi ut till skolbarnen som den enklaste formen att förklara
förbränning med. Förbränning är betydligt mer komplicerat än så men i stort är
det en sanning att det krävs värme, bränsle och syre för att en brand ska kunna
uppstå och fortgå. Men samtidigt som varje brandman kan brandtriangeln utan
och innan så är det något som verkar saknas, vad har vi glömt bort?
Bränsle

Nu ska jag snart nämna några siffror, siffrorna är
inget du behöver lägga på minnet men de ger en
bra förståelse för vad vi måste hantera vid en brand.
Om vi tittar på bränslet så kan vi generalisera att
en soffa innehåller tillräckligt med energi för att en
brand ska kunna utveckla mellan 2 till 5 megawatt i
effekt. Dessa siffror säger inte så mycket utan någon
kontext, men det krävs mellan 0,5 till 3 megawatt
för att nå en övertändning i ett normalt rum. Det
betyder att en soffa innehåller mer än tillräckligt
med energi för att skapa en övertändning i normala
rum.

syre för att avge en viss mängd energi vid förbränning. I en kubikmeter luft (21% syre) så finns det
tillräckligt med syre för att avge ca 3 megajoule,
praktiskt sett oavsett vad det är som brinner. Och 3
megajoule per sekund är samma sak som 3 megawatt i effekt. Om vi då går tillbaka till vilken effekt
som det krävs för en övertändning så ser vi att 1
kubikmeter luft per sekund är tillräckligt för att
branden ska kunna gå till övertändning, och det
mina damer och herrar är intressant! :-)

Hög brandbelastning?

Stäng dörren!

När vi pratar om källare, förråd och andra utrymmen
med mycket bränsle så brukar det nämnas att detta
är utrymmen med en hög brandbelastning. Detta
kan förvisso vara sant, men det ger en felaktig bild
av problemet. Om en enda soffa kan avge tillräckligt
med energi för att leda till en övertändning så är
knappast bränslet den styrande faktorn för branden, alla utrymmen innehåller normalt mer bränsle
än vad som krävs för en övertändning. Om det är
något vi istället borde sätta upp varningsflaggor
för så är det utrymmen med potential för mycket
ventilation, alltså med stor tillförsel av syre.

Syrets betydelse

Syre är ämnet som (oftast) får bränslet att oxidera,
syret får bränslet att brinna. Nu är det så fiffigt att
redan på slutet av 1800-talet upptäckte en filur vid
namn William Thornton att det krävs en viss mängd
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Under utbildningar till allmänheten lär vi ut att de
ska stänga dörren till branden, SOS säger det också i
samtalet med 112. Det verkar väldigt vettigt, om en
kubikmeter luft per sekund är tillräckligt med syre
för att branden ska kunna gå till övertändning så
vill vi fördröja eller till och med undvika det genom
att stänga in branden. Mina äldre kollegor vittnar
också om att de i sin RDL-utbildning alltid blev lärda
att stänga dörren bakom rökdykarna för att undvika
den syretillförseln, åter igen verkar det vettigt då vi
vill undvika att syret förvärrar branden innan vi hinner dämpa ner den. Men var försvann den åtgärden,
på Axamo-övningarna kontrollerar tyvärr inte RDL
dörren bakom RD.

Fortsättning på nästa sida

Utbildning

+

Artikeln börjar på föregående sida

Rökdykning

Om vi beslutar att vi ska rökdyka, att vi ska skicka in
rökdykare i en potentiellt brännbar miljö, då måste
vi minimera riskerna så mycket som möjligt. Det
innebär att dämpa branden utifrån med en pulversläckare, vatten, cafs eller vad nu som finns till hands.
Det innebär att vi ska brandgaskyla med dimstrålröret hela tiden under inträngningen mot branden.
Men det innebär också att aktivt hindra all syretillförsel till branden under inträngningen, genom att tex
stänga dörren bakom rökdykarna.

Portabel dörr

Nu kanske RDL inte kan/vill stå i dörröppningen
hela tiden och hålla igen dörren, eller det kanske
inte finns en vettig dörr att använda. Eller så vill vi
kanske få ännu tätare i överkant av dörren för att inte
släppa ut rök i utrymningsvägen eller kontaminera
mer utrymmen med rök. Då går det att använda en
portabel dörr, eller mer beskrivande en brandfilt som
hängs upp i dörrhålet. Brandfilten stoppar syre,

rök och eld effektivt medan det fortfarande går att
passera under och dra slang.

Syrekanonen

På våra bilar har vi också med oss en syrekanon,
våra PPV-fläktar. PPV-fläktarna är mycket effektiva
på att flytta luft och ger oss ca 30000 kubimeter luft
i timmen. Detta blir ca 10 kubikmeter luft i sekunden vilket omräknat blir ca 30 megawatt i effekt på
branden, alltså 10 gånger mer effekt än vad som
behövs för övertändning. Fel använt kan alltså en
fläkt, eller vindpåverkan, skapa bränder som vi inte
kan hantera säkert. Ventilation är dock kritiskt för att
lyckas med insatsen snabbt och säkert. Dämpa så
fort som möjligt ner branden, efter det kan fläkten
användas för att trycka ut obrännbar brandrök ut ur
byggnaden och snabba på livräddning och eftersläckning.
LARS ÅGERSTRAND
LICENCIERAD BRANDNÖRD

En portabel dörr kan effektivt hindra syre från att komma in och rök
från att komma ut.

RDL stänger dörren bakom RD för att minska syretillförseln.
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Aktuellt

SOS 112
Vad är det som har
inträffat?

Inre Befäl Börje Andersson och SOS-operatör tillika produktionsassistent Anna Sundman.

SOS Alarm Jönköping är en av 14 stycken SOS-centraler i landet. Centralerna
är uppdelade i tre produktionsområden
(syd, mitt och norr). Jönköping ingår
i område syd tillsammans med Halmstad, Göteborg, Växjö och Malmö. Vi har
gemensam 112-mottagning men ambulansdirigenten och räddningsåtgöraren
sitter lokalt placerade. Detta innebär att
ett 112-samtal kan besvaras av vilken
som helst av de fem centraler som ingår
i produktionsområde syd, men utlarmning och dirigering sköts av den lokala
SOS-centralen.
Organisation

SOS Alarm i Jönköping styrs av en lokal produktionschef, Mikael Sandh. Till sin hjälp har han produktionsassistent Anna Sundman. På centralen jobbar 28
stycken SOS-operatörer.

Arbetsuppgifter

En SOS-operatör har egentligen 3st olika roller/arbetsuppgifter. Alla operatörer är utbildade på alla roller
och tjänstgör enligt ett roterande schema.
1. 112-mottagare – tar emot samtal från hela produktionsområde syd. (Kan även vid behov logga in och
ta emot samtal från övriga landet.)
2. Räddningsåtgörare – besvarar räddningsmedlyssning som skickas från 112-operatör. Larmar ut och
dirigerar räddningsfordon, ger totalinfo, samverkar
med Inre befäl och bistår räddningstjänsten med
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diverse göromål. Svarar även på samtal från bl.a. 113
13 samt 112.
3. Ambulansdirigent – besvarar vårdmedlyssning
som skickas från 112-operatörsamt larmar ut och
dirigerar ambulanser. Sköter även ambulansbeställningar till/från vårdenheter.
En 112-operatör tar emot ca 100-150 samtal per
arbetspass. Det kan variera kraftigt från dag till dag
beroende på väder, belastning, veckodag mm.

När ett samtal kommer in

Samtalet besvaras av en 112-operatör som har till
uppgift att identifiera hjälpbehovet. Om det är ett
brådskande vårdärende eller ett räddningsärende så
skickar operatören en medlyssning till ambulansdirigenten och/eller räddningsåtgöraren. I vissa områden så går även en medlyssning till räddningstjänstens inre befäl eller direkt till insatsledaren.Under
tiden 112-operatören fortsätter med intervjun kan
då medlyssnaren samla in fakta om vad som hänt,
vid behov hjälpa till med positionering och ställa
frågor, och till sist dra huvudlarm. 112-operatören
avslutar samtalet och ger råd till inringaren i väntan
på ambulans/räddningstjänst. Vid behov kan operatören även koppla in en sjuksköterska i samtalet.
Därefter tar ambulansdirigenten/räddningsåtgöraren över och bevakar ärendet till hjälp är på plats.
Vid räddningsärenden ger åtgöraren även totalinfo,
samverkar med inre befäl samt lyssnar med på RAPS.
ANNA SUNDMAN
PRODUKTIONSASSISTENT
SOS JÖNKÖPING

Information

Vidareutbildning av personal
Under året har samtlig SOS-personal fått en utbildning för att stärka rollen som räddningsåtgörare
inom RäddSamF. Utbildningen var tre dagar under
tre tillfällen och vid de två sista omgångarna deltog
även nya IL/IB/BI från räddningstjänsterna i länet. Utbildningen har bl.a. innehållit det breda uppdraget,
RäddSamF, F-samverkan, naturolyckor, RVR, mediehantering, statlig räddningstjänst, larmplaner och
mycket annat. Målet har varit att öka kunskapen och
förståelsen för varandras uppdrag och belysa likheter

och olikheter mellan kommunerna inom RäddSamF.
Likheterna visade sig vara större än vi själva visste
även om vägen till målet är olika. Totalt har ca 30
personer från SOS och 10 personer från räddningstjänsten deltagit på utbildningen.
JERKER STUREDAHL
BRANDMÄSTARE
JÖNKÖPING

Externa besökare i Jönköping
För externa besökare så finns ett
trådlöst nät (JKP-PUBLIC). Besöker du
Jönköping och behöver tillgång till
internet kontaktar du Karina Strand.
Du får då ett konto och lösenord för
dagen

Karina Strand

Nr 4 • 2014

plankan

13

Brandutredning

Brand i Köpcentrum
Köpcentrat i Gislaved är uppdelad i tre verksamhetsdelar, ett lekland 700 m2, en
djuraffär 420 m2 och en butik för hem och trädgård 650m2. De tre verksamheterna
är brandtekniskt avskilda från varandra och har egna ventilationsaggregat.
Klockan 05:40 upptäcker en Securitasvakt att det ryker från den aktuella byggnaden. SOS Alarm larmar ut brandstyrkor enligt larmplan ”brand/rökutveckling publik
lokal Nivå 20”.

Förlopp

Larmplanen genererade att de fyra man som fanns
på brandstationen i Gislaved samt de två deltidsbrandmän som är knutna till brandstationen i
Gislaved, fem man från Gnosjö, en skärsläckare med
tre man från Reftele, yttre befäl och Brandingenjör
i beredskap region syd samt insatsledaren från
Värnamo larmades. Även RCB för Jönköpings län
informerades om händelsen. Larmplanen innefattade även ambulans och polis.
Cirka 17 man larmades men insatsledare i Gislaved
som har kunskap om larmplanen höjde nivån till
att omfatta ytterligare fem man från Hestra och
ytterligare en skärsläckare från Burseryd. Insatsledaren från Värnamo kontaktade SOS via telefon för
att bekräfta larmet, detta tog förhållandevis lång tid
och när han fick kontakt gavs beskedet att det var
en större brand. Under framkörningen hörde han
inget på RAPS talgruppen och han kontaktade då
brandingenjör i beredskap för att få mer information om vad som väntade.

Rökutveckling från taket

När det insatsledare kom fram som första enhet såg
han rök från taket på byggnaden och det var tjockt
med rök inne i leklandet och djuraffären, samt lite
rök i butiken för hem och trädgård. Fönstren i entrépartiet till leklandet var handvarma.
Den inledande ordern till den första brandstyrkan
var att gå upp på taket för att kontrollera om det
brunnit igenom taket. Det insatsledare gjorde under
tiden ett rekognoseringsvarv genom att åka runt
alla tre byggnaderna i området, detta eftersom man
haft ett antal anlagda bränder på orten. Man gjorde
bedömningen att det var en ventilationskontrollerad
brand i stor rumsvolym i leklandet.

MMI

De rökdykare som gick in i leklandet fick tydliga
order om att kyla brandgaserna i lokalen före, detta
med anledning dels av temperaturen och dels på
grund av rumsvolymen i lokalen. När FIP för styrkorna från Gnosjö och Hestra anlände fick de order
Fortsättning på nästa sida
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Brandutredning

om att deras styrkor skulle gå in via baksidan med
rökdykare dels i leklandet och dels i djuraffären.
Insatsledaren från Värnamo och brandingenjör i
beredskap anlände och Brandingenjör i beredskap
blev räddningsledare. Man satte också ett Mål med
insatsen (MMI) med lydelsen att ”branden inte får
sprida sig in i blomsteraffären”.

Det tog ca 6 timmar att släcka. Resultatet blev att
bärverk fick bytas ut i delar av lokalerna, taket var
ihopsjunket, alla lokaler var rökfyllda mer eller
mindre. Det hade brunnit i två av lokalerna och i den
tredje var det ”dimmigt”.
Några av djuren klarade tyvärr inte livhanken.

Plan

Den taktiska planen blev att med fyra rökdykargrupper genomsöka och släcka branden i leklandet och
djuraffären. Man satte också blomsteraffären under
övertryck. Innan rökdykarna från Gnosjö gick in i
leklandet scannade man lokalen med värmekamera
från dörren på baksidan. Man såg ingen brand, men
väl att det var höga temperaturer på brandgaserna
i lokalen, därför fick rökdykarna order om att kyla
brandgaserna ordentligt under insatsen.
En motsvarande åtgärd gjordes innan rökdykarna
från Hestra gick in i djuraffären och man såg en
mindre brand i hyllorna i affären som släcktes ner.
Efteråt tog man ut de burar med djur som man fann
i lokalen.

Brandposter

Man hade vissa problem med att finna brandposter
och man konstaterade också att en brandpost inom
området inte var i drift. RCB ombesörjde att brandstyrkor från Värnamo och Bredaryd larmades till platsen som taktisk reserv. Rydaholm blev stationsvakt
i Värnamo. Den taktiska reserven var tänkt att både
stödja insatsen om det blev aktuellt samt att kunna
åka på ett eventuellt andra larm.

Omfall, livräddning

Under ett av ledningsmötena kom besked om att
det kunde sova en person i leklandet. Det innebar
påbörjade livräddning med tre grupper, som efter
en stund kunde konstatera att det inte fanns någon
person kvar i byggnaden.

Taket

Under släckningsarbetet hade man regelbundna
ledningsmöten och vid ett av dessa gavs en ny
inriktning - att fokusera på taket, bland annat med
anledning av att delar av taket hade deformerats.
Samtidigt meddelade spanaren att det rök kraftigt
i taket och att det brann i cellplasten. Insatsledaren
samlade på sig pulversläckare och utlöste dem in
i konstruktionen. Värnamo beordrades till takets
sydöstra del där man upptäckte en brand, man bröt
upp konstruktionen och släckte med dimspik och
kunde konstatera att den självbärande takplåten var
påverkad av branden.

Fördel: Byggnaden bra brandtekniskt
byggd.
Problem
•

Stora lokaler

•

Lokal talgrupp uteslöt vissa som inte kände till
denna och insatsledaren från Värnamo fick söka
information på annat sätt.

Erfarenheter av händelsen
•

De inblandade hade vana vid industrilokaler och
vet innebörden av en stor rökfylld lokal och hur
mycket folk det går åt vid en insats av denna typ.

•

Viktigt att komma överens om vilken talgrupp
som ska användas.

•

Genom att region syd alltid drar en Brandingenjör och två insatsledare på N20-larm, så kunde
man dela upp insatsen i två större sektorer.

•

Insatsledaren kände till objektet, övat tidigare.
Han kunde larmplanen och insåg behovet.

•

Erfarna brandmän som rökdykare.

•

Insatsledaren satte sig i bilen och åkte runt objektet för att se helheten.

•

Ser ett steg längre – Bredaryd och Värnamo rings
in. RCB skötte utlarmningen av Bredaryd och
Värnamo efter diskussion med brandingenjören.

•

Koll på taket tidigt. Koll på taket hela tiden.
Kunde skicka taktisk reserv till taket.

•

I detta fall var det bra att det inte fanns automatiska rökluckor.

ANDERS BJÖRK

Avslutningsvis rensade man taket, rev och släckte.

BI VID INSATS

Artikeln början på föregående sida
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Fotograf Anna Hållams

Aktuellt

IVPA - hjärtstoppslarm
I Jönköpings län finns en lång tradition av samverkan mellan både beslutsfattare
och operativ personal på fältet. Bärande tankar i vår samverkan har alltid varit prestigelöshet, öppen kommunikation och en vilja från alla aktörer att samverka.
I en tid med ökat tryck på de olika samhällsaktörerna
där de ekonomiska ramarna inte växer i samma takt
som uppdragen är det viktigt att vi använder våra
gemensamma resurser på ett klokt sätt. Det som är
viktigt för oss alla myndighetsföreträdare är det tydliga invånarperspektivet där vi ofta lyfter fram Greta,
Esther eller Klas för att det ska bli tydligt för oss att
det är just för dessa vi finns till.

Framgångsrik samverkan

Att räddningstjänsten ska åka på sjukdoms- eller
olycksfall som inte faller under Lagen om skydd
mot olyckor är ingen självklarhet runt om i vårt
land. I Jönköpings län vill jag påstå att det finns ett
driv i kommunal räddningstjänst att utveckla sin
verksamhet som är unikt. Ytterligare ett exempel på
framgångsrik samverkan är Suicidlarmplanen där vi
använder hela blåljusfamiljen för att ge bästa möjliga
hjälp för den enskilde.

Tidsfaktorn

Vid hjärtstopp är tiden till en första hjälpinsats kritisk.
Alltifrån att någon på plats larmar och gör tidig
hjärt- och lungräddning till att någon hjälpare kan
använda en hjärtstartare(defibrillator) och vidare
behandling med avancerad hjärt- och lungräddning.
Behandlingen på sjukhus efter ett hjärtstopp har de
senaste åren utvecklats med bland annat att man
kyler ner patienten och att man kirurgiskt avlägsnar
eventuella förträngningar i hjärtats kranskärl. Av
de som överlever ett hjärtstopp får ca var fjärde en
inopererad hjärtstartare, en så kallad ICD.
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Räddningstjänsten bidrar

Kommunal räddningstjänst bidrar aktivt med två av
dessa komponenter. Dels utbildas allmänheten i HLR
och dels bidrar man med sina styrkor som är geografiskt spridda på ett 40-tal platser i länet för att larmas
på hjärtstoppslarm vilket radikalt minskar tiden till
en första insats med hjärtstartare. Räddningstjänsten har en medianinsatstid på 10,1 minuter och för
ambulanssjukvården är insatstiden 14,1 minuter.
Detta gör att vi kan minska tiden till första defibrillering med fyra minuter och på vissa håll ännu mer,
vilket är viktiga minuter för den drabbade. Ca 28 %
överlever om de defibrilleras inom 10 min medan 20
% överlever om de defibrilleras inom 14 min. Skulle
denna tid kunna pressas till 7-8 minuter kan vi höja
överlevnaden till över 35 %. Antalet hjärtstartare på
publika platser har ökat markant de senaste åren och
förhoppningsvis kommer det att leda till en bättre
överlevnad vid hjärtstopp. I Jönköpings län har vi för
närvarande en överlevnad på ca 11 % vid hjärtstopp.
Det är en utmaning för alla aktörer i samhället
att minska tiden till den första behandling med
hjärtstartare då studier har visat att just detta är
överlägset då det gäller kostnadseffektivitet ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv jämfört med många
andra insatser till exempel investeringar i säkrare
vägar för att minska trafikolyckorna.

DANIEL LILJA
VERKSAMHETSCHEF
AMBULANSSJUKVÅRDEN

Aktuellt

- Jönköpings län är
ett utomordentligt
exempel på ett gott
samarbete mellan
räddningstjänst och
ambulans, det sticker
ut i Sverige.

- Samspelet jag har
sett mellan räddningstjänst och ambulans i Jönköpings
län är det bäst fungerande jag har sett. Det verkar vara en modell som övriga landet kan ta efter.

Fotograf Anna Hållams

- Entusiasterna vid
räddningstjänsten
gör skillnad.

Leif Svensson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet, Stockholm

Personalnytt

Richard Lindqvist är ny insatsledare på
Höglandets räddningsjänstförbund.
Richard var tidigare styrkeledare i Vetlanda, numera IL i
Vetlanda-Sävsjö. han är områdesansvarig; utbildning, skydd
mot olyckor.
Privat bor han i Vetlanda, är 42 år, är gift och har tre barn.

Johan Rönmark är ny enhetschef på Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö.
Johan har tidigare arbetat med krisberedskap och samhällsbyggnadsfrågor på räddningstjänsten och har även provat på
livet som brandkonsult.
Johans enhet ansvarar för tillsyn och tillståndshantering enligt
LSO och LBE, olycksutredningar, insatsrapporter och automatlarmshantering.
Efter jobbet så ägnar han tiden åt familjen med fru och tre
barn samt nytt hus, men hinner emellanåt med att hobbyforska i kalla krigets fortifikations historia.
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Snart är det jul...

Brandskyddsföreningen samverkar även i år med
Aktiv mot brand i årets julkampanj. Filmen Arga
Snickaren visas både på SF biografer samt på butiksTV i ett flertal kommuner i länet. (Filmen finns att
ses på MSB´s Youtube kanal eller på www.dinsakerhet.se) Kommunerna har också fått kalendrar och
dekaler att dela ut vid olika julevenemang. Nytt för
i år är att vi anordnar en jultävling på vår hemsida
www.brandskyddsforeningen.se/jonkoping där

deltagarna kan vinna tex en brandskyddsutbildning
eller ett brandpaket. På hemsidan finns även länk till
Flammys julblogg, gratis e-utbildning om brandsäkerhet i hemmet mm.
Med det önskar vi en God Jul och, glöm inte släcka
ljusen…

ANGELICA STIGSSON
UTBILDNINGSSAMORDANRE
JÖNKÖPING
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Prenumerera
på nyheter
Du kan prenumerera på alla nyheter på RäddSam F 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
GÖRAN MELIN
BRANDINGENJÖR
JÖNKÖPING KOMMUN
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Aktuellt

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

Räddningsplankan
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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

