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RäddSam  F är ett samarbetsorgan 
för 13 kommuner i Jönköpings län 
och Ydre kommun i Östergötlands 
län samt SOS Alarm. 
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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 utvecklad 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. Tre lägenheter fick sotskador och lägenheten där 
branden startade brandskadades svårt. 
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RäddSam F är ett unikt samarbete mellan 14 kommuner inom Jönköpings län 
och Ydre kommun. Under året har det genomförts en omfattande utbildnings-
verksamhet med specialenhetsdagar för personal som hanterar kemolyckor, 
tung räddning vid buss- och lastbilsolyckor samt avancerad brandsläckning. 
Sammanlagt 67 kurser med 1144 deltagare har genomförts under året.

Den största gemensamma räddningsinsatsen under året genomfördes under 
branden i Vaggeryd i september.  Vid insatsen deltog nästan alla räddningsstyr-
kor i hela RäddSam F under någon del av insatsen. Dessutom var en räddnings-
styrka från Ljungby kommun på plats under en del av händelsen. Totalt var 
drygt 200 personal inblandade.

Inom RäddSam F arbetade under året 927 (919) medarbetare varav 682 (677) 
utryckningspersonal deltid, 141 (142) utryckningspersonal heltid samt 59 (58) 
insatsledare och brandingenjörer. Härutöver 45 (42) anställda inom administra-
tion, trygghet och säkerhet, krisberedskap samt service. Tillsammans svarade vi 
för en beredskap på 213 (213) anställda som fanns i operativ tjänst varje dygn, 
varje vecka, året om. 

Sammanfattning

Inom RäddSam F finns 42 hel- och deltidsstyrkor fördelade på 44 stationer, med sammanlagt 213 (213) 
personal i beredskap, som snabbt kan ge hjälp över hela länet samt Ydre kommun. Utöver personal i 
beredskap finns 22 personal i värn/frivilliga och ett samarbete med frivilliga automobilklubben FAK.
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Räddningskontoret  
RäddSam F

Den 4 juni drog ett åskoväder in över Ydre kommun med ett antal blixtnedslag som följd. Detta innebar 
att det uppstod ett antal bränder i skogen i Ydre kommun samma dag och dagarna efter. Vid tidpunkten 
för dessa bränder var det mycket torrt i skog och mark och räddningscheferna i RäddSam F där även 
Ydre ingår beslutade om eldningsförbud vid ett möte i Jönköping den 3 juni. En del av de bränder som 
uppstod var i ganska svårtillgänglig terräng och man ser att denna typ av händelser är mycket person-
alkrävande. Det går också åt mycket materiel vid skogsbränder och man ser också att det är viktigt att ha 
uppmärkt materiel när man ska börja plocka ihop efter insatsen, även detta arbete är tidskrävande.Man 
kan konstatera att det samarbete vi har i länet är mycket bra när det inträffar många händelser samtidigt 
och personalorganisationen blir ansträngd. 
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Övergripande
Räddningschefs- 
gruppen RäddSam F

Fem räddningschefsmöten har genomförts under året. Värd 
för mötena har varit Räddningstjänsten i Jönköping, Vaggeryd, 
sävsjö och Nässjö.

RäddSam F kontoret RäddSam F kontoret har genomfört sex arbetsmöten varav tre 
virtuella möten via skype.  
Räddningsplankan har getts ut med fyra nummer under året 
vilket är två mer än tidigare år, Plankan är en värdefull kanal 
för att nå ut med information till alla medarbetare.

Kvalitetsgrupp SOS Kvalitetsgruppen sammankallas av SOS Alarm. Fyra möten har 
genomförts i mars, juni oktober och november. Under året har 
en förstudie gällande dynamisk resurshantering genomförts.

Rekrytering Arbetsgruppen för jämställdhet och rekrytering har träffats vid 
tre tillfällen under året. Medverkar i nätverk för ökat jäm- 
ställdhet inom räddningstjänsten.  
Underlag för rekrytering är framtagna. 

Ledningsutveckling LOS projektet har genomförts tillsammans med MSB och F 
Samverkan.

Förebyggande
Extern brandförebyg-
gande utbildning och 
information

Extern utbildning har genomförts tillsammans med Brand-
skyddsföreningen i Jönköpings län.

Olycksförebyggande 
verksamhet inom 
RäddSam F

Gruppens arbete har skett inom ramen för dels RäddSam F 
kontoret och dels gruppen för brandförebyggande  
verksamhet.

Brandförebyggande 
verksamhet inom 
RäddSam F

Utbildning i byggnadstekniskt brandskydd och tillsyn har ge-
nomförts. Tematillsyn har genomförts mot butiker. Gemensam 
syn på brandskydd mm på de tre större sjukhusen i länet.

Olycksförebyggande 
verksamheten i det vida 
perspektivet

Gruppen har varit vilande under 2016.

Brand- och olycksför-
loppsundersökning 
inom RäddSam F

Olycksutredning har införts som funktion i RäddSam F-
kontoret. Olycksutredning har genomförts efter branden på 
Smålands Band. Deltagit i lärande från bostadsbrand. AAR har 
provats lokalt under året. Rutin för olycksundersökning har 
påbörjats. Ett antal artiklar i Plankan har skrivits i gruppens 
regi.

Experter på explosiv 
vara inom RäddSam F

Gruppen har anlitats för konsultation i enstaka uppdrag, men 
inte utfört något uppdrag utifrån projektbeskrivningen.

Mindre braAcceptabeltBra

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Experter tillstånd bio-
gas inom RäddSam F

Syftet med grupperingen är dels att få en likartad hantering 
över länet i frågor kring tillståndsgivning biogas samt dels att 
härigenom få en hög kompetens genom att ha ett antal färre 
handläggare.

Gruppen för området 
vattensäkerhet

Instruktörsutbildning har genomförts för fridykarinstruktörer. 
Demo har genomförts av undervattensfarkost. RäddSam F har 
representerats i SLS styrelse vid deras möten.

RäddSam F-skolan
RäddSam F skolan Se vidare under "Årsberättelse för RäddSam F-skolan".

Axamodagarna Axamodagarna genomfördes likt tidigare år under 6 veckor 
med totalt 528 medverkande brandpersonal från RäddSam F 
samt Mjölby kommun.

Preparand Under 2016 genomfördes 5 preparandkurser med totalt 51 
deltagare. 

Introduktionsutbildn. 
kurs för nya befäl inom 
RäddSam F

Introduktionsprogram har tagits fram för operativa befäl. 
Utbildning har genomförts för nya befäl samt SOS-operatörer 
vid fyra tillfällen.

Kvalitetsgrupp Kompetensmål och övningsbeskrivningar samt utbildnings-
material har tagits fram för utskjutsstege.

Operativt

JILL inom RäddSam F Oculus ledningssytem är inköpt.

Enhetsförteckning 
inom RäddSam F

Förteckning över resurser inom RäddSam F har reviderats.

Systematiskt  
Arbetsmiljöarbete inom 
RäddSam F

Arbetsledarutbildning har genomförts med fokus på ar-
betsmiljön.

Kemgrupp inom 
RäddSam F

Kemgruppen har under året genomfört åtta specialenhets-
dagar för länets kemdykare. Samtal har inletts tillsammans 
med miljösamverkan F. Indikeringsutbildning för instruktörer 
har genomförts.

Brand i byggnad Utbildning för avancerad brandsläckning har genomförts vid 7 
tillfällen. Rutinen har prövats vid SE dagar i Vetlanda.

Utryckningskörning Utbildning för utryckningsförare följer den länsgemensamma 
rutinen. Lokala instruktörer utbildar nya utryckningsförare 
samt genomför en årlig repetition. Nya förare examineras 
sedan av ett fåtal länsgemensamma examinatorer. 

Ledn.fordon 6880/ 
2 49-3080  RäddSam F

 Årlig repetition för driftspersonal i Nässjö av 2-49-3080. Flera 
skarpa insatser under året samt deltagit i övning.

Saneringsenhet Årlig övning av personal i Eksjö samt löpande underhåll.

Uppdrag och måluppfyllnad
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Uppdrag enligt Beskrivning Målupp-
fyllnad

Skogsbrand inom 
RäddSam F

Gruppen har träffats ett antal gånger under 2016. Skogs-
brandsgruppen har även haft  utbildning i Skillingaryd för 
brandbefäl SL IL BI i att tolka Smhi fakta FWI samt Sitac. Med-
verkat i pplanering av skogsbrandsbevakning samt utfärdande 
av eldningsförbud.

F-samverkan

Stabsutbildn. av led.for-
don 26880/2 49-3080

Fordonet har nyttjats vid stabsövningar inom F samverkan 
under året.

Förvaltningsorganisa-
tion Rakel

2016 års Rakelförvaltning har mest präglats av arbete mot 
centrala organisationer för att utveckla samverkan i Rakel. 
Representantskap i MSB:s förvaltningsgrupp för nationella 
riktlinjer för samverkan i rakel (FGNR) samt medverkan i den 
av MSB arrangerade seminarieturnén kring just dessa riktlinjer 
har skapat RäddSam F stora möjligheter att vara en tydlig del 
i förvaltningen och utvecklingen av metoder för samverkan 
med bäring på Rakel. Förvaltningsorganisationen har också 
tagit initiativ till att ha synpunkter på den statliga utredningen 
om mobilt bredband för ”blåljusverksamhet” i landet. I övrigt 
har arbetet följt uppdragsbeskrivningen vad gäller adminis-
trativt stöd till räddningstjänsterna, implementeringsstöd och 
arbete med ”generella kommunen”. Den sammanhållande i 
förvaltningsorganisationen har också utsetts till sambandsans-
varig för räddningstjänsterna inom RäddSam F.

Inför 2017 har en omdaning av förvaltningsorganisationen 
genomförts för att skapa redundans och höja effektiviteten. 
Fokus för 2017 års verksamhet kommer att vara utbildning, 
både i form av grund och repetitionsutbildning samt revider-
ing och utveckling av befintligt utbildningsmaterial.

Styrgruppen för F sam-
verkan

Två styrgruppsmöten har genomförts. Implementering av LOS 
projektet har genomförts till del under året.

AU F-samverkan Fem möten har genomförts under året. Implementering av 
Samverkan och ledning är genomfört tillsammans med Lsty 
och MSB.

Övning och utbildning i 
F-samverkan

Gruppen har träffats tre tillfällen och startat om med nya 
deltagare.

CBRNE i F-samverkan Instruktörsutbildning för samverkan vid CBRNE har genom-
förts för två instruktörer.

Suicidprevention, sam-
verkan vid risk för suicid

Larmplanegruppen har haft två möten under året. Samtals- 
utbildning har genomförts och en gemensam grundutbild-
ning för blåljusaktörer. Statistik följs upp och underlag till-
sänds kommunerna.

Uppdrag och måluppfyllnad
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Strax efter klockan tre på torsdagseftermiddagen den 15 september går larmet till räddningsstyrkan i Vag-
geryd. ”Mindre brand i fristående container”, nivå 3 säger larmplanen. Veckans styrkeledare tillika FIP har sin 
arbetsplats cirka 500 meter från brandplatsen och undrar för sig själv vad det är i den aktuella containern 
utifrån hur rökpelaren ser ut. När de två brandmännen kommer in till brandstationen reflekterar den ene: 
”Mindre brand? Jag ser ju rökpelaren hela vägen hit!”

FOTOGRAF: ANDREAS LJUNG
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RäddSam F skolan har under 2016 bland annat 
utfört del 2 av de specialenhetsdagar som påbör-
jades 2015. Tre separata utbildningar togs fram 
med tre olika teman. Det var kem, tung räddning 
samt avancerad rökdykning. 

Utbildningarna i kem och tung räddning har ge-
nomförts på samma sätt som under 2015 medan 
avancerad rökdykning denna gång övade insats 
vid brand i stora volymer med lång inträngning. En 
lagerlokal i Vetlanda användes som övningsobjekt 
och en större övning med runt 20 personer insatta 
samtidigt genomfördes.   

Totalt har ca 1133 personer utbildats under totalt 
67 separata utbildningstillfällen inom ramen för 
RäddSam F-skolan. Det har varit stor bredd och 

variation på kursinnehåll och de flesta av utbild-
ningarna har planerats och genomförts av per-
sonal anställda i RäddSam F. 

Utbildningarna får ofta goda omdömen av kurs-
deltagarna för ett bra innehåll och engagerade 
och kunniga instruktörer vilket vi som jobbat med 
skolan är stolta och glada för. 

Redan nu finns många utbildningar planerade för 
2017. Bland annat kommer en ny utbildningsserie 
genomföras där fokus ligger på samerkan och 
säkerhet vid trafikolyckor. Regional samverkan-
skurs gör också ”comeback” efter några års up-
pehåll. Ett arbete med den nya deltidsutbildningen 
GRIB kommer även att påbörjas för att ha en bra 
och välplanerad utbildning klar till kursstart 2018. 

RäddSam F skolan 2016
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Genomförda utbildningar 2016
Utbildning 2015

Antal kurser

2015 
Antal  

deltagare

2016

Antal kurser

2016 
Antal  

deltagare
Arbetsledarutbildning 1 5 1 26

Att möta personer i kris 2 20 1 10

Axamodagarna 25 542 25 528

FIP-utbildning 1 12 1 12

Förebyggandeseminarium 1 25

Info kring brandbilsolyckor 2 39

Instruktörskurs brandinstruktörer 2 37 1 24

Introduktionsutbildning nya befäl/
SOS-operatörer

1 15 1 15

Rep. dag IL/IB 1 24

Olycksförloppsundersökning 1 20

Instruktörskurs Ytlivräddning 1 11

Preparand 4 45 5 51

Barn som anhörig 2 26

Sakkunningyttrande brandsprid-
ning

1 13

Samverkan vid risk suicid 1 65 1 59

SE brand 8 179 7 154

SE kem 8 115 8 69

SE tung räddning 6 59 4 45

Testledarutbildning 1 6

Indikering vid olyckor 1 13

Utvecklingsdag för övning befäl 1 6

Taktik vid skogsbrandssläckning 2 38

Tillsyn och byggn.tekniskt brand-
skydd

1 11

Byggnadstekniskt brandskydd 1 3

Tolkning av skogsbrandsvärde 2 11

Utbildning E-fordon 1 12

Utbildning för motorsågsinstruk-
törer inom RäddSam F

7 42

Totalt 75 1262 67 1144
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RäddSam F har nyligen varit föremål för ett forskningsprojekt där Johan Sanne från Svenska miljöin-
stitutet har forskat på hur lärande och övningsverksamhet kan utformas systematiskt för att stödja 
arbetsmiljöarbete vid insats. När detta arbete skulle presenteras på Skadeplatskonferensen i år blev 
jag ombedd att berätta om RäddSam 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 
momentledarna och övningsservice-temaet har uppnått.

Göran Melin
RäddSam F-samordnare

Brand i byggnad gjuteri Reftele, N30 
Larmet inkom kl. 20:21 och Gislaved får medhörning från SOS. Man konstaterar 4m lågor från byggna-
den. Byggnaden är en större lokal på uppskattningsvis 3000m² och verksamheten är ett gjuteri. En del 
av lokalerna hyrs ut till en bilverkstad. Branden lokaliseras till en plåtbeklädd tillbyggnad. Man fick tidigt 
den önskade effekten och så fort temperaturen på vinden gick ner så ventilerade man och fick en helt annan över-
blick på hur lokalerna såg ut och kunde se att vi bara hade krypvinden att arbeta emot. Arbetet med skärsläckaren 
på brandgaserna gav bra effekt.
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Arbetstimmar per kommun

Redovisa-
de timmar

Utlagd tid Redovisad 
Projektledare

Utlagd tid 
Projektledare

Redovisning 
tid kontor

Utlagd tid 
kontor

Utlagd tid 
kontor i %

Jönköping-
Habo-Mullsjö

292 424 476 546 614 480 30%

Höglandet 327 399 199 254 548 640 40%

Gislaved-
Gnosjö

167 246 60 80 5%

Värnamo 271 252 171 320 238 320 20%

Vaggeryd 94 106 150 160 178 320 20%

Tranås-Ydre 118 196 40 32

Eksjö 171 264 8 8

Sävsjö 94 92 70 20

Aneby 72 92

Länstyrelsen 20 20

SOS 72 72

Summa 2016 
(2015)

1698 (1564) 2163 (2077) 1114 (963) 1340 (1320) 1638 (1375) 1840 (1840) 1,15 (1,15)

2016

Vid den årliga galan i Tranås där olika typer av priser delas ut till personer, företag eller organisationer 
som gjort något som sticker ut under det gångna året fick Samhällsskydd- och beredskapsavdel-
ningen (Räddningstjänsten) inom Tranås kommun motta det kanske finaste priset som delas ut sist på 
galan,  ÅRETS TRANÅSBO 2015.
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Ett brandlarm till ett HVB-hem går en majnatt. 
Larmet inkom som ett automatiskt brandlarm 
och det dras ett nivå-20-larm, vilket innebär att 
även räddningstjänsten i Aneby larmas ut.

Första enhet är på plats efter ca 4 minuter och 
SOS Alarm har inte hunnit gå ut med någon 
totalinformation. När 3010 är på plats så pågår 
utrymning och man får information från flera 
personer på plats att det brinner på tredje 
våningen och man ser att det kommer rök från 
ett fönster som vetter mot Storgatan.

Höglandets Räddningstjänstförbund införskaffade ett nytt höjdfordon under året. En hävare av typen 
Bronto skylift F 42 RLX ER. Den är placerad i Nässjö och har en maximal räckvidd i arbetshöjd på 42 
meter. Hävaren är försedd med vattenkanon som kan manövreras från korg, podie eller från marken via 
fjärrstyrning/fjärrkontroll. Hävaren är även utrustad med en belysningsenhet, dykstege samt förberedd 
med skärsläckaranslutning i hävarens korg. Driftsättning av höjdenheten skedde i april 2016. Hävarens 
anropsnummer är 243-2030.
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Ekonomiuppföljning

Utfall Budget Budget Budget
2016 2016 2017 2018

Intäkter

  Kommunbidrag      878 738        878 718     1 069 230             

  Utbildning 2 032 200  1 500 000  1 500 000           

  Jill o ledfordon      236 000    300 000      236 000    

Totala intäkter    3 146 938        2 614 718 2 805 230       

Kostnader

 Övriga kostnader

  Utkiken          46 420             48 000             48 000              

  Brandforsk          15 277             16 000             16 000                

  Annonsering 0          50 000             5 000                

  Info Soc 9 900 0 18 000        

  Hemsidan/IT 8 248          30 000            30 000               

  Karta 8 600          17 000             9 000                

  Rcb 89 682        100 000          120 000             

  Ospec 12 773          50 000             50 000                

  Jill o ledfordon       236 000    300 000 236 000

 Personalkostnader

  Kontoret 573 300        650 000           700 000             

  Projekt 306 213        370 000           450 000              

  Utbildning 1 983 348     1 500 000        1 500 000            

Totala kostnader    3 289 761     3 066 980        3 182 000        

Årets resultat  -142 823 - 452 262 - 376 770      

Ingående balans 1 724 366     1 724 366     1 581 543          

Utgående balans 1 581 543     1 370 016   1 204 773           

Anmärkning: 3 kr/inv 2017
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Året som gått
Räddningsplankan ges ut 4 gånger om året. Tidningen 
ska vara ett erfarenhetsutbyte inom RäddSam F och 
distribueras via RäddSam F:s hemsida samt via mejl. 
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Året som gått

Larm inkom 01.20 till räddningstjänsten om att det brann på fasaden till en villa 
på Visingsö. Villan var ett enplans Gullringshus från 80-talet, stod på krypgrund 
och hade en förrådsvind. Innehavaren av villan satt i vardagsrummet och kände 
röklukt och när han tittade ut brann det i en trätrappa intill dörren till groven-
tren. Ägaren upplevde att det brann från väggen. Larmet går ut till 

Skogsbrandutbildning i Skillingaryd 

april 2016

Nicklas Christensen, Värnamo, Elin Isfall och Clas 

Lövgren från Jönköping samverkar i en övning 

om skogsbrand.

Brand i en villa på Visingsö
Rutiner vid en brand på en ö
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Året som gått
Räddningstjänsten

Sävsjö 

Räddningsplankan besöker 

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 in-
sats. När detta arbete skulle presente-
ras på Skadeplatskonferensen i år blev 
jag ombedd att berätta om RäddSam 
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 momentledarna 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 standardmo-
ment som livräddning via utskjutsstege, uppstart 
brand och trafikolycka. De senaste åren 

Integration genom Räddningstjänsten

Efter önskemål från Abdulkhalek 

och Hermods AB Jönköping (vux-

enutbildningsskola) har vi genom-

fört några av anställningstesterna 

för brandmän till att bedöma hans 

yrkeskunskaper. Han har även 

validerat sina betyg från hemlandet 

och lämnat bevis på sina studier. 

Samtliga brandmannatester gick 

bra och det märktes att han har job-

bat länge inom brandyrket i Syrien. 

Under tiden han har varit här har 
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Året som gått
Räddningstjänsten – Årets Tranåsbo 2015Brand i byggnad gjuteri Reftele, N30

Insatsen i 7080 perspektiv (IL)

7080 var framme kl. 20:37 och samtidigt kom 

styrkan från Bredaryd till platsen. Jag tog kontakt 

med styrkeledaren i Reftele styrkan för att få veta 

vad de hade påbörjat och fick reda på att gasflas-

korna var ute ur fabriken och att det inte brann 

inne i lokalerna utan i konstruktionen, men hela 

produktionslokalerna var rökfyllda. Jag använde 

sju stegsmodellen i mitt ledningsarbete.

Läsa olyckan och göra riskbedömning

Byggna

Förebyggandeutbildning i dagarna 10

Integrationskvällar hos  
Räddningstjänsten i Gislaved-Gnosjö
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Sprinkler släckte brand i industrilokal
Gislaved-Gnosjö
Byggnaden utgörs av en större industribyggnad 
i Gislaved med anor från tidigt 1900-tal och är 
utförd i 2-3 plan plus källarplan i suterräng och 
inrymmer en större industri. Vissa delar hyrs ut till 
externa hyresgäster. Byggnaden är utrustad med 
automatiskt brandlarm med rökdetektorer samt 
automatisk vattensprinkleranläggning, dock täcks 
aktuellt brandutrymme enbart av sprinklersys-
temet men inte av det automatiska brandlarmet 
med rökdetektorer. Aktiverad sprinkleranläggn-
ing utlöser dock brandlarmet som är kopplat till 
räddningstjänsten.

Vad hände?
Larm inkom den 10 december 2015 via det 
automatiska brandlarmet men som ett sprin-
klerlarm. När räddningstjänstens styrka på 5 
personer kommer fram till aktuellt utrymme på 
baksidan av byggnaden och i källarplan kan man 
snabbt konstatera att det har brunnit i en bil. Ett 
sprinklerhuvud har aktiverats och rökdykarna 
kan därför snabbt konstatera att branden är helt 
kontrollerad och ”instängd” av sprinklersystemet.
Rökdykarnas uppgift blir därför att genomföra 
den slutliga avsläckningen i motorrummet dit 
vattnet från sprinklern inte kunnat tränga in. 
Orsaken till branden är enligt uppgift att hetar-
beten tidigare har utförs på bilen och personen 
har därefter lämnat platsen för ett ärende utanför 
anläggningen för ett annat uppdrag. Branden 
startar uppenbarligen efter att personen lämnat 
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Sveriges brandstationer värvade 4000 prenumeranter till SMS-tjänst

Jönköping och Värnamo i toppen
Under knappt två månader tävlade 

landets brandstationer om att värva flest 

prenumeranter till en gratis SMS-tjänst 

som påminner om att testa sin brandvar-

nare. 
Nästan alla i Sverige har brandvarnare, men i var 

tionde fall fungerar den inte. Den främsta orsaken är 

att den testas för sällan. Nätverket Aktiv mot brand 

har därför tagit fram en SMS-tjänst på www.skydda-

digmotbrand.se där vem som helst kan anmäla sig


