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En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F
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RäddSam  F är ett samarbets-RäddSam  F är ett samarbets-
organ för 13 kommuner i Jön-organ för 13 kommuner i Jön-
köpings län och Ydre kommun köpings län och Ydre kommun 
i Östergötlands län samt SOS i Östergötlands län samt SOS 
Alarm. Alarm. 

Höga flöden i länet under  
vinter och vår
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Bild förstasidan: 
Den 17 februari var det högt tryck på RäddSam F med anledning av vädret. Hårda vindar och regn samt bränder 
och bilolyckor på länets vägar. De höga flödena skapade översvämningar i källare och länets resurser samarbe-
tade väl under dagen och kvällen. Många nedfallna träd över vägarna skapade trafikproblem. På bilden ses en 
översvämmad sommarstuga utanför Mulseryd. Räddningstjänsten från Jönköping byggde vallar och kunde på så 
sätt rädda huset.

VILKEN TID VI LEVER I… 

Flertalet krishändelser har inträffad den se-
naste tiden i länet. Vi har haft höga flöden i 
flera av våra vattendrag. Vi har haft stormar 
nästan varannan vecka. Vi har till och med 
haft risk för gräsbrand enligt SMHI. Och nu 
har vi ett coronavirus att hantera. 
Jag hade förmånen att vara med på kom-
munstyrelsen denna veckan för att presen-
tera kommunens krishantering via handling-
sprogrammen ”trygg och säker kommun”. 
Det var för mig ganska enkelt att koppla 
dokumenten till dagens verklighet och jag 
kan lova er att de lyssnade riktigt ordentligt 
under denna genomgång. Jag beskrev också 
hur vi jobbar i länet via F-samverkan med 
inriktning och samordning av aktuella hän-
delser och hur vi anpassar organisationen 
utefter rådande händelse. 
Som exempel så har jag själv varit del i 
dessa händelser på lite olika sidor med olika 
glasögon. Under några av stormarna har jag 
varit RCB och tillsammans med framförallt 
länsstyrelsen och SOS var vi då stöd till kom-
muner och region med analys och förslag 
till förberedande åtgärder och även stöd på 
plats hos SOS då stormen drog över länet. 
Under höga flöden var jag inblandad i han-
teringen lokalt i Värnamo då både Lagan, 
Vidöstern och Storån hade mycket högt 
flöde med risk för stora skador på vägar, 
fastigheter mm. Då fick istället jag stöd av 
F-samverkan med både lägesbild, prognoser
och resurser. Exakt vilka som jobbade i läns-
samverkan där och då vet jag inte men min
kontakt var dåvarande RCB och via honom
hanterades alla mina frågor och svar, och
stödet jag och Värnamo fick var fullt tillräck-
ligt för att kunna driva vidare händelsehan-
teringen på lokal nivå.
Nu har vi ett Coronavirus att hantera i 
landet och länet. Detta hanteras givetvis 
också gemensamt i länet med inriktning 
och samordning via en övergripande F-sam-
verkansgrupp samt flertalet arbetsgrupper 

därunder. 
Jag är för tillfället inte en del i arbetet 
regionalt men med den erfarenheten 
jag har hittills så är jag helt trygg i att 
den samordningen och det stöd som 
Värnamo kommun får från F-samverkan 
kommer att vara precis det vi behöver. 
Mer info om F-samverkan finner ni på 
Räddsam F hemsida

Håll huvudet kallt , hjärtat varmt och 
händerna rena.

/Anders Björk

www.raddsamf.se/f-samverkan
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Brandutredning

Larmet om brand i en bilverkstad 
kom in sent den 15 november. 
Styrkor från Gislaved, Gnosjö, 
Reftele och Värnamo var snabbt 
på plats och i efterhand kunde 
man konstatera att detta var en 
av anledningarna till att rädd-
ningstjänsten kunde hålla bran-
den stången. Vid 04-tiden be-
dömdes den svårsläckta branden 
vara under kontroll. En styrka 
stannade kvar under följande 
dag för efterkontroll.

I samma fastighet fanns även en plastin-
dustri och Räddningstjänsten upprät-
tade en begränsningslinje mellan de två 
verksamheterna. 
- När styrkorna kom till platsen togs 
snabbt beslut om att branden skulle 
stanna i bilverkstaden och inte sprida sig 
till intilliggande industri, berättar Bernt 
Karlsson, Gislaved, som inledningsvis 
var räddningsledare och senare Skade-
platschef. 
Detta lyckades med hjälp av många styr-
kor som snabbt var på plats, som mest 
arbetade 30 till 40 brandmän och befäl 
med att släcka.  
–Plastindustrin blev rök- och vattens-
kadad men branden spred sig aldrig till 
de lokalerna utan man klarade att hålla 
begränsningslinjen, fortsätter Bernt. 

Ingen person kom till skada i samband 
med branden. En del maskiner och verk-
tyg kunde räddas i ett tidigt skede, men 
mycket utrustning gick förlorad. 

STOR RÖKUTVECKLING
Branden skapade mycket rökutveckling 
över de centrala delarna av Anderstorp 
och av den anledningen utfärdades ett 
meddelande till allmänheten (VMA).

ERFARENHETER
• Sammansvetsat team. Alla visste om 

målet att rädda plastindustrin.
• Brandmännen jobbade oerhört effek-

tivt med dimspik och värmekamera.
• Snabbt beslut om begränsningslinjen 

och många personer på plats snabbt 
gjorde att branden aldrig spred sig till 
intilliggande industri.

• Svårt att läsa branden med en stor 
öppen yta och många mindre tillbyg-
gnader i anslutning.

• Grävskopa med gripklo hade under-
lättat arbetet med att forsla bort det 
nedfallna plåttaket. 

• Ett extra medskick är vikten av 
försäkring. Stora värden gick upp i rök 
för den drabbade i detta fall.

Storbrand i Anderstorp
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Brandutredning

Olycksundersökning av brand i  
lägenhet, Huskvarna
Den 5 februari inkom larm till 
SOS om brand i byggnad, flerbo-
stadshus, i Huskvarna. Det ska 
brinna i en säng och inringaren 
ska ha brännskador. Räddnings-
styrkor från Jönköping och Hus-
kvarna larmas tillsammans med 
två ledningsenheter från Jönkö-
ping. Inledningsvis nivå 10, efter 
kompletterande samtal där det 
ska vara låst till lägenheten med 
lågor ut genom fönstret höjs 
nivån till 20.  
Först på plats är en två dagtidsar-
betande från räddningstjänsten som sett 
larmet i telefonen och beger sig dit. På 
plats uppmärksammar de lågor ut ge-
nom fön ster på en balkong i bottenplan. 
Det är disigt av rök i trapphuset och 
en handbrandsläckare töms in genom 
brevinkastet till den låsta lägenheten. 
1308 anländer från Huskvarna. Röken 
genom det spruckna fönstret väller ut 
och in på balkongen ovan och ytterligare 
två handbrandsläckare töms in genom 
det spruckna fönstret. Branden dämpas 
och strax härefter anländer de första 
räddningsenheterna samt ledning från 
Jönköping och Huskvarna.

HÄNDELSEFÖRLOPP
Rökdykare söker av lägenheten utan att 
finna någon och släcker samtidigt ner 
branden samtidigt som släckning uti-
från pågår. Trapphuset töms på rök och 
lägenheten direkt ovanför den brand-
drabbade undersöks. Branden konstat-
eras vara koncentrerad till en lägenhet 
med rökspridning till trapphuset. Snart 
är branden släckt och man påbörjar då 
en kontroll av spridning till resterande 
byggnad. Trapphuset har blivit sponta-
nutrymd och de boende blir uppmanade 
att samlas i en lokal på en närliggande 
skola. Insaten avslutas på eftermiddagen 
med efterbevakning fram tills kl. 22:00 
och därefter punktbevakning fram till 
klockan 08:30 den följande morgonen. 
Utfallet var mindre sanering mot rök i 
fyra lägenheter samt i en kontorslokal 
utöver den branddrabbade lägenheten.  

PRIMÄR BRANDPLATS
Branden har startat i en lägenhet i bot-
tenplan med ett rum och kök. Runt om i 
rummet finns värmeljus och på balkon-
gen finner man cigarettfimpar. På golvet 
under sängen finns resterna av vad som 
bedöms vara en datorladdare men som 
inte uppfattas ha suttit inkopplad. Rester 
av annan elektrisk produkt med tunna 
kablar återfinns under sängen. I sängen 
har det brunnit ett stort hål i polyure-
tanskummet som även har droppat 
ner på golvet. Gardinen intill fönstret 
är helt bortbränd och ytskikten i hela 
rummet är bränt eller sotigt. Det kan ha 
funnits en sänggavel eller ett hyllplan 
bakom sängen då man finner resterna 
av en träram. Vad som orsakat branden i 
lägenheten kan inte säkerställas. Bran-
den bedöms däremot med stor säkerhet 
kunna fastställas ha startat i hörnan av 
vardags- och sovrum, i nära anslutning 
till den säng som har stått där.

ERFARENHETER
Spontanutrymning av lägenheter i trap-
phus uppfattas förekomma frekvent. I 
just detta fall så var dörren från lägen-
heten till trapphuset stängd och och 
rökspridning till trapphuset var minimal. 
Hade dörren till den branddrabbade 
lägenheten lämnats öppen skulle rök-
spridningen varit betydande och det 
skulle troligen ha funnits fara för hälsa 
ifall spontanutrymning förekommit. 
Utrustade dagtidspersonbilar med 
utbildad personal har möjlighet att göra 
en snabb släckinsats och skapa både 
lägesbild och bistå med orientering för 
ankommande räddningspersonal. Just i 
detta fall var det avgörandeför att kunna 
göra en snabb insats att denna personal 
hade tillgång till larminformation med 
kartpositionering. All personal har inte 
denna möjlighet utan kanske endast kan 
få information om koordinater och even-
tuell gatunamn och nummer.  
 

ERIK HOLGERSSON 

BRANDINGENJÖR 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
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Information

Under två dagar på sportlovet har 
Räddningstjänsten haft öppet hus för att 
visa upp sin verksamhet för kommunin-
vånarna. Totalt kom ca 5000 personer 
som var nyfikna på brandstationen och att 
testa olika aktiviteter. Besökarna fick bland 
annat testa på att krypa i rökövningshuset, 
klättra klättervägg, släcka en brand, sitta 
i en brandbil och testa brandmanskläder. 
Brandskyddsföreningens brandapa 
Flammy gjorde också några uppskattade 
uppvisningar och fick ta emot många 
kramar från glada besökare. Vi har också 
passat på att informera och lära ut brand-

säkerhet i hemmet vilket är en del av 
räddningstjänstens uppdrag. Utöver den 
egna verksamheten fanns också polisen, 
ambulansen, SOS, Regionen, civilförs-
varsförbundet samt FAK (Frivilliga au-
tomobilkåren) på plats. Dessa är organ-
isationer som räddningstjänsten har ett 
nära samarbete med i olika frågor i den 
ordinarie verksamheten.
Förhoppningsvis har vi med denna dagen 
inspirerat några, barn som vuxna, att 
testa på brandmansyrket i framtiden!

Öppet hus på Räddningstjänsten i 
Jönköping
5000 besökare
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Brand i byggnad, Villa, Gränna
På nyårsdagens morgon larma-
des räddningstjänst om röklukt 
till en äldre herrgårdsbyggnad 
söder om Gränna. 

Nivå 10  
Styrkor från Gränna och Jönköping lar-
mades och efter framkomst av FIP från 
Gränna meddelades att familjen var ute 
från huset, huset är delvis rökfyllt på 
både plan ett och två och det tryckte ut 
rök från en av de två skorstenarna. Nivån 
höjs och styrkan i Tranås larmas ut med 
både släckbil, tankbil och ledning. När 
resterande styrka från Gränna kommer 
fram sätts rökdykare in för att lokalisera 
var det brinner. Ägarna hade under 
gårdagen eldat i en öppen spis i köket.
Brand konstaterades i området kring 
skorstenen kopplad till spisen och man 
ser tydliga indikationer på att det brann i 
golvbjälklaget på plan två. 

GAMMALT HUS 
Huset är ursprungligen från 1700-talet, 
i två plan, och har med tiden renoverats 
flera gånger varav den senaste år 2015 
och då även samtliga eldstäder (tre 
stycken). Det finns en liten i nockvind 
samt fyra kattvindar som kan nås och 
genom luckor inifrån. 
Man påbörjar släckningsarbete från plan 
två med dimspik ner i trossbotten. Vid 

Jönköpings ankomst sätts ytterligare två 
rökdykare in. Vid fortsatt arbetet konstat-
eras att förutom rök från skorstenen ut-
slag från IR-kamera från kattvind ovanför 
köket på husets baksida.  
I detta skede tydliggörs även vem som 
ansvarar för den invändiga insatsen och 
man ber även om förstärkning från Forse-
rum. Vid Tranås framkomst förbereds 
även deras personal att kunna gå in som 
avlösande rökdykarpar i släckningsar-
betet. De tidigare förberedelserna vi gjort 
utvändigt med utskjutsstege användes en 
bit in i insatsen då vi arbetade med pul-
verlans in på kattvinden där rök trängde 
ur.

EFFEKT
Släckningsarbetet gav inte den effekt vi 
hoppats på, rök fortsatte tränga upp från 
skorsten och tak. Omfallsplan tydliggörs 
om branden skulle ta sig upp till vind. Det 
är hårda vindbyar vilket vi tror är en fak-
tor som försvårar vårt släckningsarbete. 
Samtliga öppna fönster stängs igen och 
de öppningar vi passerar sätter vi dör-
rvakter som håller dörrarna stängda så 
mycket det bara går. Information fram till 
de som utförs släckningsarbetet är att det 
är viktigt att vi kommer in till murstock-
en/trossbotten och försöka föra dimspik-
en så att vatten når samtliga ihåligheter.

Brandutredning
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Brandutredning

För att få bättre effekt på släckningsar-
betet tar vi även fram Tranås dimspikar 
med tillsatsmedel (X-fog). Sammantaget 
så ger detta tillslut effekt och branden 
som har härjat i båda väggar och golv 
intill murstocken avtar. Nästa fas är friläg-
gning av brandhärjade väggar och golv 
samtidigt som arbetet med att få ut lösöre 
pågår och nu även med samarbete med 
Restvärdesledare som finns ute på plats. 
En plan för avlösning och efterbevakning 
fastställs.  
Vid arbetet av friläggning av väggen på 
plan ett så var det tydligt att området 
i väggen som angränsar till den öppna 
spisen var mest förkolnad. Träbalkarna 
som ligger dikt an mot spisen i väggen har 
endast skyddats med puts och en enkel 
miniritskiva. Familjen har känt röklukt i 
sovrummet ovanför köket vid sängdags, 
dock tänkte de inte mer på detta men lät 
inte sonen sova i rummet under natten. 
Vid friläggning observeras förkolnad som 
förtäljer att en glödbrand troligtvis har 
fortgått under en lång tid. 
Under dagen tömdes trossbotten på fyll-
nadsmaterial på de delar där det brunnit, 
samma sak  väggarna som öppnats upp så 
att hela murstocken synliggjorts.  
 
LÄRDOMAR 
Få fram ritningar på huset. Detta hjälper 
till att alla får samma bild hur det ser ut 
inomhus. I detta fall kunde vi tidigt be 
ägaren rita ut både plan ett och två, denna 
ritning sattes sedan upp precis utanför 
huvudentrén där Rdl, avlösande rökdykare 
och ledning befann sig. Aktivt ritande på 
ritningen visade var det brann och vårt 
arbete. 
• Påbörjas rökdykning där även avlös-

ning behövs bör depåbil larmas ut 
tidigt.

• Vart rör sig branden i väggen och gol-
vet? Låt en rökdykare rondera med IR-
kamera för hålla kolla på ytterkanterna 
av branden. Ger vårt jobb effekt eller 
drar det ifrån oss, ska vi sätta dimspi-
kar någon annan stans? 

• Avsätt en styrka att jobba med lösöret. 
En bra tumregel, den tredje eller 
fjärde ankommande styrkan.

• Planera Omfall. Hur löser vi vatten? 
• Skicka in den som leder det invändiga 

släckningsarbetet med rökskydd, på 

så vis får personen en bra bild över 
utbredningen och hur vi fortsatt at-
tackerar problemet.

• Vart lägger vi våra resurser? Tveka 
inte att lägga flera ankommande styr-
kor på samma uppgift. Vi hade som 
mest 7 personer som jobbade med 
rökskydd samtidigt med släckningsar-
betet.

• Vinden påverkar brandens utbred-
ning och intensitet.  Om det är rökigt 
och vill få bättre sikt öppna fönster en 
stund men glöm inte att stänga dem. 
Samma sak gäller dörrar. Påverkar 
troligtvis mer än vad vi tror.

• Hur ser det ut i väggar och golv? 
Ett gammalt hus likt detta har med 
största sannolikhet renoverats i flera 
omgångar med åren. Det vi såg var 
att både väggar och golv som vi öpp-
nade upp va påbyggda/uppreglade 
på befintligt och även i flera lager. 
Har detta i bakhuvudet vid påföring 
av vattendimma från dimspik.

• Vi prövade möjlighet att vi flera tillfäl-
len byta till skyddsnivå filtermask, 
men den påtagna kolmonoxidmätar-
en larmade varvid vi gick tillbaka till 
tryckluftsapparater. Kolmonoxid är 
farlig även om rummet uppfattas som 
relativt rökfritt.

• Dimspik med tillsatsmedel gav mini-
mal vattenförbrukning och ett mycket 
bra resultat i släckningsarbetet när 
det senare i insatsen började använ-
das av personalen.

AXEL RÖMAN

BRANDINGEJÖR

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Att tänka på vid uttalande i samband 
med brand
I samband med bränder där misstanke 
finns om att brott föreligger behöver 
ibland räddningstjänsten bistå polis och/
eller åklagare i deras arbete med att 
utreda branden och/eller försöka lagföra 
någon för ett eventuellt brott. Polisens 
uppgifter i samband med en brand är att 
utreda huruvida det har begåtts något 
brott (mordbrand, skadegörelse eller 
allmänfarlig vårdslöshet). För att kunna 
avgöra om det begåtts något brott be-
höver polisen:
• Ta reda på var branden startat
• Ta reda på hur branden uppkommit
För att kunna lagföra någon för det 
eventuella brottet behöver polisen des-
sutom:
• Finna en misstänkt gärningsperson
• Kunna binda den misstänkte gärn-

ingspersonen till brottet
Vid en brand kan polisen komma att 
ställa frågor till räddningstjänsten på 
plats för att ett vakthavande befäl/en 
förundersökningsledare ska kunna ta 
ställning till en eventuell brottsrubricer-
ing. Brottsrubriceringen i sin tur avgör 
vilka åtgärder polisen måste vidta i form 
av avspärrning, kriminalteknisk under-
sökning och så vidare. Det är därför 
viktigt att räddningstjänstens personal är 
medveten om vilka frågor de svarar på 
samt vara noggranna i sina uttalanden. 
De vanligaste frågorna som polisen 
ställer på plats och vill ha svar på samt 
vad vi som räddningstjänstpersonal ska 
tänka på vid svar på dessa är: 
 
Vet vi vad som orsakat branden? 
- Här är det viktigt att inte spekulera. 
Uppenbara brandorsaker såsom glömd 
kastrull på spisen som stod kvar vid 
ankomst, brand i barnvagn i trapphus 
etcetera ska naturligtvis delges polisen. 
Vid minsta oklarhet om brandorsak ska 
räddningstjänsten vara försiktig i sina 
uttalanden. Det är polisen som ska ta 
ställning till brottsrubricering och det 
är bättre att de beslutar om en högre 
brottsrubricering från början.

HAR DET FÖRELEGAT RISK FÖR 
BRANDSPRIDNING?
- Det är viktigt att skilja på risk för brand-
spridning efter att räddningstjänsten 
kommit på plats och påbörjat släckning-
sarbete eller risk för brandspridning 
om inte räddningstjänsten eller någon 
annan gjort en insats. Det är den senare 
riskbedömningen som ligger till grund 
för brottsrubricering. Var tydlig mot 
polisen vilken av ovanstående frågor du 
svarar på vid en direkt fråga om sprid-
ningsrisk. Frågan om spridningsrisk vid 
utebliven insats bör alltid besvaras av 
högsta befäl på plats. Var tydlig med att 
det muntliga uttalandet är ett prelim-
inärt utlåtande och att en vidare utred-
ning kan svara mer exakt. Om svaret är 
att ingen risk förelegat ska detta dock 
vara helt säkert, som exempel antänd 
pappersbit i betongtrapphus.

KALLAS TILL FÖRHÖR ELLER SOM 
VITTNE I RÄTTEGÅNG
Räddningstjänstens personal kan också 
komma att kallas till förhör hos polisen 
eller som vittne i rättegång. Det kan vara 
antingen som vittne om omständigheter 
vid branden, iakttagelser under insatsen 
eller som sakkunnig om brandspridning.  
 
För att förhör ska bli så korrekta som 
möjligt och du som vittne ska kunna 
känna dig trygg finns vissa saker att 
tänka på:
• Spekulera inte – ge bara svar på 

sådant du säkert vet och iakttagit. Är 
du osäker på ett svar, nämn det.

• Ge inga svar på hörsägen likt ”En 
kollega sa att han hade….”. Den 
personen kommer sannolikt också 
att förhöras och få ge sin informa-
tion. Risken finns att ditt vittnesmål 
formas av annan information du fått.

• Ge information om speciella saker 
som du noterat även om de inte kan-
ske efterfrågas. De kan tas med och 
det är utredaren som ska bedöma 
om de har relevans i fallet. 

• Se till att ha dokumenterat dina iakt-
tagelser, helst i händelserapporten. 

Information

TEXT: CHRISTOFFER CARMESTEDT, JÖNKÖPING
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Det kan dröja lång tid innan du blir 
kallad till förhör eller rättegång och 
det kan vara bra att kunna gå ig-
enom sina iakttagelser och påminna 
sig själv.

• Be om att få en kopia på ditt utskriv-
na förhör. Dels för att du inte ska ha 
blivit missuppfattad samt att tiden 
mellan förhör och vittna i rättegång 
kan vara lång och det är viktigt att 
det man säger i rätten stämmer öve-
rens med det man säger i förhör.

ATT TÄNKA PÅ UNDER INSATSEN
Vissa punkter är bra att tänka på under 
insatsen för att kunna ge bra informa-
tionsunderlag till polis för eventuell 
utredning:
Samtlig räddningstjänstpersonal
• Var observant på personer som vis-

tas kring brandplatsen eller personer 
som du möter vid framkörning. 
Försök komma ihåg kännetecken, 
kläder med mera. 

• Rapportera in dina iakttagelser till 
SOS eller inre befäl så att de doku-
menteras noggrant i händelserap-
porten.

Brandman/rökdykare/styrkeledare
• Notera anmärkningsvärda saker som 

du ser – var dörren låst eller öppen? 
Var fönster öppna? Brinner det på 
ett ställe eller är det flera brandhär-
dar? Flaskor med tändvätska som 
står på konstig plats etcetera. 

• Om man måste riva ut möbler, inred-
ning eller liknande för att kunna 
släcka en brand helt, försök doku-
mentera innan detta sker. Om detta 
inte är möjligt, försök komma ihåg 
hur saker stod innan utrivningen. 
Detta kan göra en rekonstruktion lät-
tare och hjälpa polisen i sin utred-
ning.

• Meddela högre befäl om dina iakt-
tagelser, dels kan informationen 
snabbare komma till polisens kän-
nedom samt att de snabbare kan 
dokumenteras i händelserapporten.

Yttre befäl/insatsledare/Brandingen-
jör/(högsta befäl på plats)
• Se till så att polisen uppmärksam-

mas på att det kan finnas behov av 

att de kommer till platsen för att ta 
upp en anmälan. Detta gäller speciellt 
när förhållandena kring branden är 
oklara.

• Följ RäddSamF:s värderingar om att 
alla bränder ska släckas. Detta gäller 
framförallt när förhållandena kring 
branden är oklara. 

• Se till att såväl brandobjekt som 
omgivningarna dokumenteras (foto-
grafera) noggrant under samt efter 
insatsen. Detta är speciellt viktigt när 
man måste riva eller inte kan rädda 
byggnaden. 

• Dokumentera saker som kan ha bety-
delse för ett sakkunnigutlåtande i ett 
senare skede. Exempel på saker som 
ska dokumenteras är antal personer i 
byggnaden vid branden, byggnadens 
utformning, den faktiska rök- och 
brandspridningen, beslut som fattas 
och observationer i övrigt. I det fall 
väderleken påverkar brandförloppet/
insatsen (exempelvis brandriskvärde, 
vindförhållanden, eldningsförbud) ska 
detta också dokumenteras. 

• Förbered dig på att svara på polisens 
kommande frågor om risk för sprid-
ning så att brottsrubricering kan sät-
tas snabbt.

ÖVRIGT
• Lägg inte in egen värdering i om en 

person är skyldig till brott. En person 
är oskyldig tills motsatsen bevisats. 
Det ska vara ställt utom allt rimligt 
tvivel att personen är skyldig. Risken 
är att värderingen påverkar dig i 
förhör. 

• Tänk på att du omfattas av sekretess 
och därför inte får sprida information 
till mer än de som berörs av hän-
delsen.

• Sakkunnigutlåtande angående risk för 
brand- och rökspridning bör skrivas av 
brandutredare eller annan med god 
kompetens inom området. Sakkun-
nigutlåtandet bör alltid granskas av 
kollega.

• Om du ska upp i rätten, läs in dig på 
din dokumentation. Tala gärna med 
dina kollegor som var med på platsen 
och även den som skrivit ett even-
tuellt spridningsyttrande eller gjort 
brandutredning.

Information
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Brandutredning

Explosion/brand i Hestra
Larm inkom om en explosion i 
en lägenhet i Hestra den 6 april 
2019 strax innan klockan 22. 
Detta resulterade i ett Nivå 10-
larm och först på plats var 7080 i 
beredskap som befann sig i hem-
met i Hestra. Strax därefter kom 
FIP 7660. I larmtexten framgick 
att det inte bara verkade vara 
en hög smäll likt bangers eller 
motsvarande utan även brand i 
åtminstone en lägenhet. Under 
framkörning höjs därför nivån till 
N20 brand i byggnad. 

Vid framkomst kunde man konstatera 
att en explosion hade skett i en lägen-
het i bottenplan på ett flerbostadshus 
i betong. En person var allvarligt brän-
nskadad och en person hade allvarliga 
benfrakturer, båda dessa låg på marken 
utanför huset. En person fanns i lägen-
heten, och i övriga lägenheter var det 
folk hemma i nästan alla. Innan 7080 var 
framme hade en rådig granne tömt en 
pulversläckare in genom ett fönster och 
dämpat branden. 

GENOMFÖRANDE
Framme på plats ges FIP 7660 order av 
7080 att genomföra livräddning genom 
rökdykning i lägenheten eftersom det 
var osäkert om det var fler kvar i lä-
genheten. Explosionen orsakade stora 
skador på lägenheten och lägenhetens 
fasad. Övriga lägenheter och trapphus 
bedömdes i stort sett opåverkade. 
Explosionen samt de yttre skadorna 
skiljer sig en del från en ”vanlig” lägen-
hetsbrand och vållade oro eftersom det 
är en så ovanlig händelse. Räddningsin-
satsen var dock relativt snabbt avklarad 
med hänsyn till förutsättningarna i stort 
men också den inledande släckningen. 
Hela brandförloppet var över inom up-
pskattningsvis 10-15 minuter från larm. 
Ingen brandspridning skedde via ventila-
tion, trots bl a frånluften i badrummet.

AVSPÄRRNINGAR
En stor fråga inledningsvis var avspärrn-
ing och eventuella risker för sekundär-
explosion samtidigt som det fanns hade 
ett behov av personal att vistas i/kring 
lägenheten. Det kunde ändå relativt 
snabbt konstateras att det inte berodde 
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Brandutredning

på sprängmedel vilket gjorde att insatsen 
kunde fortsätta, dock med viss försiktighet 
för omfall. 

PSYKOLOGISK PÅVERKAN
I samband med explosionen skapades en 
stor psykologisk påverkan på omgivningen 
i och med spontanutrymningen. Särskilt 
för en familj vilket 7180 hanterade samma 
natt men även dagen därpå i samverkan 
med bostadsbolaget. När branden var 
över och inga risker för ytterligare explo-
sion kunde hittas så hanterades platsen 
varsamt för polisutredningens skull och 
alla boende kunde återvända till sina 
lägenheter. Bevakning ordnades över nat-
ten. 

ERFARENHETER
Bra att tidigt höja upp nivån när det är 
konstaterad explosion och ”rörigt på plat-
sen”, dvs inte bara en hög smäll utomhus. 

• Viktigt med flera ledning-
senheter utifrån stort 
behov av samordning och 
riskbedömning. 

• Tidig åtgärd mot branden 
förhindrade spridning, i 
sämsta fall hade det kunna 
bli en vindsbrand. 

• Besluta alltid om säkerhet-
en när explosioner inträffat 
på samma sätt som het, 
varm och kall zon vid farliga 
ämnen. 

• Tydlig samverkan och sek-
toruppdelning behövs även 
för en insats som snabbt 
är över, detta för att skapa 
struktur som håller om 
läget förändras. 

• Kraft och energi behövs 
på uppföljande åtgärder. 
Fördelningen blev att 7180 
hanterade samhället/
bostadsbolaget och 7080 
avlastning för närmaste 
styrka. Övriga larmade 
styrkor blev insatta men i 
mindre omfattning. 

• Stomme av betong och i 
övrigt svaga byggnadsdelar 
gjorde att tryckökningen 
inte påverkade stommen i 

byggnaden med risk för ras. 
• Viktigt att bevaka omgivningen; trafik-

stopp begärdes för att undersöka 
järnvägen för kontaktledning samt ev 
splitter men hade kunnat vara angrän-
sande byggnad eller väg. 

• Omfallsplanering: hastiga förlopp 
beter sig inte som vanlig rumsbrand – 
planera för det oväntade.

• Betrakta en olycksplats som en brott-
splats tills ”motsatsen är säkerställd”.

Orsaken till branden har kunnat härledas 
till en trolig brandstart med gas/luft-
blandning från brandfarlig vätska. En kom-
plett olycksutredning är under färdigstäl-
lande i samarbete med Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. 



12 Nr 1  2020Plankan

Räddningsplankan  
ges ut av RäddSam F
Ansvarig utgivare 
Göran Melin 
goran.melin@jonkoping.se
Redaktör 
Maria Boqvist 
maria.boqvist@jonkoping.se

Redaktionskommitté 
RäddSam F-kontoret
RäddSam F 
Kansli på Höglandets  
räddningstjänstförbund
Postadress 
Höglandets räddningstjänstförbund 
571 80 Nässjö 

Webbplats 
www.raddsamf.se
Telefon 
0383-46 77 00
E-post 
hoglandet@raddningstjansten.com

RäddSam F har valt att flytta brandbefäls 
utbildningarna den 24/3 (Kem), 31/3 
(Brand), 2/4 (Ledning) samt 7/4 (Brand) 
till våren 2021. 
Förebyggande kursen 25-26/3 flyttas 
framåt (nytt datum ej klart). 
Förebyggande kursen 22-23/4 Avvakta 
med beslut i nuläget. 
Utbildning PDV 26/3 Avaktar med beslut 
i nuläget. 
Instruktörskurs dörrforcering – Kur-
sansvarig kontaktar deltagarna om 
genomförande.Övriga utbildningar inom 
RäddSam F skolan ligger kvar så länge.
Läs mer om RäddSam Fs utbildningar 
här.

Information från 
RäddSam F

Läs mer här

OPERATIV RUTIN FÖR RÄDDSAM 
F MED ANLEDNING AV COVID-19 
INFEKTION

Räddningstjänsten i Jönköping deltog 
på Bomässan på Elmia tillsammans med 
bland annat kommunens bygglovsavdel-
ning och miljökontoret. Syftet var att 
kunna svara på frågor kring brandskydd 
i byggprocessen, sotning, brandskydd i 
bostaden etc. Det var dock färre besök-
are än tidigare år och tyvärr var det inte 
jättemånga som hittade till vår monter. 

JOSEFIN STRAND

BRANDINSPEKTÖR

RÄDDNINGSTJÄNSTEN, JÖNKÖPINGS KOMMUN

Elmia Bomässa

Josefin Strand Brandinspektör, Erik Holgersson 
Brandingenjör och för dagen även IL samt Tho-
mas Johansson, sotarkoordinatör och blivande IL.

Information


