Plankan
Räddnings

Nr 2 2020

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.

Samverkan våren 2020

Ledare

TANKAR INFÖR SEMESTERN!

Nu är vi på väg in i semestertider efter en
vår som kommer bita sig kvar i mannaminne
som något utöver det vanliga.
Vi har alla på olika sätt påverkats av Covid-19 och den pandemi som detta virus har
orsakat. Vi har påverkats i våra sociala liv då
de flesta aktiviteter vi är vana vid att kunna
bedriva har fått sättas på paus. Vi är nog
många som upplever en saknad av vardagen
så som den var innan pandemin och detta
är den stora utmaningen för oss alla:
• Att inte tappa fokus på att hålla ut i ansträngningarna att minska spridningen.
• Vi är alla viktiga pusselbitar för att hålla
nere smittspridningen.
Alla medarbetare har på olika sätt bidragit
till räddningstjänsternas och hela kommunernas arbete för att hantera den kris
vi nu upplever. Inom FSamverkan har det
bedrivits ett omfattande stabsarbete för att
samordna de olika samhällsviktiga aktörernas (kommunerna, Regionen, Polisen, SOS
Alarm, Försvarsmakten m fl) insatser mot
pandemin. Dessutom så har alla aktörer arbetat inom egen organisation i någon form
av stabsarbete. Som räddningschef/förvaltningschef i en något mindre kommun så
ser jag verkligen nyttan av allt det arbete vi
har bedrivit gemensamt. Det gemensamma
arbetet fortsätter även under sommaren
och så länge det krävs. Det blir återigen
tydligt för mig hur viktiga våra samarbeten
i RäddSam F och FSamverkan är och hur
viktigt det är att vi fortsätter vårda och utveckla detta!
När det gäller sommaren så vet vi inte vad
den kommer föra med sig i form av händelser som kommer att påverka oss. Klimatforskare har uttryckt att vi kommer få ett
”varmare, torrare och blötare klimat” vilket
vi med all tydlighet sett de senaste åren. Jag
är övertygad om att vi inom RäddSam F står
väl rustade att möta dessa utmaningar. Det
vi vet sen tidigare är att samverkan och ett
prestigelöst förhållningssätt är nycklarna till
framgång och det ska vi bygga vidare på.
Vi går en oviss men spännande framtid till
mötes och jag är övertygad om att bygga en
gemensam beredskap i samhället och skapa
handlingsutrymme på olika sätt är framtiden melodi. RäddSam F och vår samverkan inom Räddningsregion Sydöstra Sverige
(RSÖS) är och kommer bli än viktigare för att
hantera de framtida utmaningar och krav vi
har att hantera. Detta blir också tydligt i den
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proposition om en effektivare kommunal
räddningstjänst som regeringen lämnade till
riksdagen 11 juni. Här kommer förändringar
framöver som beräknas träda i kraft framför
allt till årsskiftet 2021/2022.
En del av oss har redan gått på en välbehövlig ledighet efter en intensiv vår medan andra av oss får hänga i ett tag till. Jag hoppas
att ni alla får tillfälle till välbehövlig återhämtning och att ni får njuta av den svenska
sommaren. Även sommaren 2020 kommer
bli ihågkommen som speciell då vi inte kan
turista på ett sätt som vi är vana vid. Själv
tänker jag när det är dags för mig, att prova
på en F-emester. I sann F-anda så har vi
planerat att försöka besöka alla kommuner
inom RäddSam F på vår semester och hitta
några av alla de guldkorn som finns på hemmaplan. Tips mottages tacksamt!
Till alla mina härliga kollegor inom RäddSam
F och alla våra samarbetspartners så önskar
jag att vi

HÅLLER I
HÅLLER UT
HÅLLER AVSTÅND
HÅLLER KONTAKTEN
OCH FRAMFÖRALLT HAR EN
FANTASTISK SOMMAR!

FREDRIK BJÖRNBERG
RÄDDNINGSCHEF
VAGGERYDS KOMMUN

Samverkan

Operation plastförkläde i Jönköping
Behovet av långärmade plastförkläden var stort inom vård och
omsorg i slutet av april. Beställningar var försenade och i Sverige
köade kommuner och Regioner.
Planen uppkom om att kommunen själva skulle tillverka plastförkläden och fredag eftermiddag i
vecka 17 bokade Göran Melin 10
plastsvetsar hos ett företag i
Norrköping.
Vi skulle starta en plastfabrik!

Ett antal tusen redan tillverkade och
färdiga plastförkläden var redan inköpta.
De var bra men det fanns behov av fler. Vi
fick möjlighet att köpa en större mängd
plastförkläden där inte ärmarna var ihopsvetsade, och dessa skulle vi själva göra,
anställda inom kommunen.
Måndag morgon vecka 18 gick en bil till
Norrköping för att hämta plastsvetsarna

och en bil gick till Gnosjö där råmaterialet
fanns. Under tiden iordningställdes det
som skulle bli fabrik, på Elmia. Flera från
räddningstjänsten hjälptes åt att fixa stora
bord täckta med blå barriär-plast. Hygienkraven var stora!! Efter lunch var allt på
plats. Maskinerna var inkopplade, händerna och borden spritade.
Med hjälp av medarbetare från alla förvaltningar så tillverkades ca 4700 långärmade plastförkläden under fyra dagar.
Det var med nyfikenhet och entusiasm vi
utförde uppdraget att svetsa ihop ärmarna
på det som skulle bli förkläden.
Socialtjänstens behov av dem var stort.
Insatsen som gjordes av alla inblandade
var stor och beundransvärd.
Numera finns fabriken på AMA i Huskvarna där produktionen fortfarande är igång.
PATRIK NYMAN
BEREDSKAPSSAMORDNARE
JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Samordning i Jönköpings
kommun under Coronatiden

Corona är ju en pandemi som
kom som en ”smäll” för Sverige,
där man först inte trodde att
smittspridningen skulle bli så
stor. När det väl blev verklighet
fick en av Socialförvaltningens
sjuksköterskor med en specialistkompetens (Malin Munter)
ett uppdrag av funktionschefen
för Hälso- och sjukvården att så
snabbt som möjligt lägga beställning på så mycket skyddsutrustning som hon kunde komma åt
inom upphandlade kanaler.
Hon tog hjälp av mig (Tom Pedersen) att
ta emot all utrustning och förvara det i
teamlokalen i ett av kommunens hemsjukvårdsteam. Coronakrisen och dess
materialbrist blev alltmer omfattande
vilket innebar att även handsprit och
handskar behövdes.

SAMARBETE

Coronagruppen på Socialförvaltningen
skickade ut en förfrågan till kommunens
verksamheter om de kunde skänka
handsprit, ytdesinfektion och handskar
och senare även förkläden till vården.
Personal på Jönköping Airport anmälde
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sig att kunna åka runt och hämta upp
material som verksamheterna kunde
överlåta. De vanliga leverantörerna
kunde inte hålla leveranser i takt med
efterfrågan och Malin tillsammans med
personal på upphandlingsavdelningen
har sökt efter alla tänkbara och otänkbara alternativ. Efter flera veckors
sökande hade man säkrat handsprit och
ytdesinfektion via en färghandlare och
även handskar och förkläden hos olika
leverantörer. Nu försörjer vi hela kommunens behov av dessa produkter varpå
vi behövde ett större lager. En mässhall
lånades ut för lagerhållning.
Under tiden som vi sökt skyddsutrustning har personal inom kommunens alla
förvaltningar samarbetat. Räddningstjänsten har tillsammans med kommunens laboratorie blandat ytsprit, en
dagverksamhet inom funktionshinderomsorgen har tillverkat ansiktsvisir och
plastförkläden.
TOM PEDERSEN
BITRÄDANDE ENHETSCHEF
SOCIALTJÄNSTEN – HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEAM 4
JÖNKÖPINGS KOMMUN

Skogsbrandsinfo

Skogsbrandflyg och eldningsförbud
SKOGSBRANDFLYGBEVAKNING

I år är det åter FFK (Frivilliga Flygkåren)
genom flygklubbarna i Eksjö, Jönköping,
Värnamo och Anderstorp som flyger
skogsbrandflyget över Jönköpings Län.
2020 års planering för skogsbrandflygbevakning är utskickad till kommunerna
men skiljer sig i praktiskt hänseende inte
åt från föregående år.
Länet är uppdelat på två slingor som
flygs var för sig. Den östra slingan (F1)
flygs 13.00 – 15:00 och går över kyrkorna i Sävsjö, Kvillsfors, Hjältevad, Aneby,
Tranås och Gränna. Den västra slingan
(F2) flygs vid 17.00 – 19.00 och går över
kyrkor i Värnamo, Gränna, Visingsö,
Mullsjö och Smålandsstenar. Därutöver
finns det slingor i övriga södra Sverige
som kompletterar varandra både geografiskt och tidsmässigt, därför är det
minst ett brandflyg uppe i våra grannlän även när inte våra ”egna” flyger sin
ordinarie tid. De spanar väldigt långt så
därför kan t ex ett flyg i Kronoberg stötta
oss likväl som vice versa. I Jönköpings
län och Ydre kommun är det i år Brandingenjör i beredskap region syd som gör
bedömningen när bevakning med flyg
ska ske.
Vid en händelse där skogsbrandflyget
deltar, så får larmade resurser besked
via SOS vilket anropsnummer skogsbrandflyget nås på. I samband med larm
om skogsbrand kommer SOS att koppla
samman (gruppkombinera) skogsbrandflygets egen talgrupp med aktuell RAPStalgrupp för enklare samband.
I det fall räddningsledaren önskar få upp
skogsbrandflyget för rekognosering vid
en skogsbrand, ska sökning ske via SOS
Alarm. Det är också möjligt att avropa

MSB eller Försvarsmaktens helikopter
för sådana uppdrag samt larma drönare
via HRF och snart även Gislaved-Gnosjö.
Kustbevakningens flyg har också möjlighet till att bistå med skogsbrandskartering, dess material kan skickas direkt
till Oculus insatstablå där Sitac-symboler
kan bifogas.
Det är staten som står för kostnaden för
förebyggande bevakning, medan respektive kommun står för flygning i samband med en inträffad skogsbrand.

ELDNINGSFÖRBUD

Länsstyrelsen och kommunerna har rätt
att utfärda eldningsförbud inom sina
respektive områden. Brandingenjör i
beredskap region syd gör en samlad
bedömning, med hjälp av brandriskkartorna i SMHI/MSB system Brandrisk skog
och mark, av situationen och rekommenderar vid behov berörda kommuner
att meddela föreskrifter om eldningsförbud.
Den enskilda kommunen föreskriver
om eldningsförbud och anslår detta på
kommunens anslagstavla och hemsida.
Endast länsstyrelsen och lokal räddningschef, eller motsvarande, har rätt att
medge lokalt undantag från eldningsförbudet. Detta ska ske efter särskild
bedömning.
AXEL RÖMAN
SAMMANKALLANDE SKOGSBRANDGRUPPEN
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
JOHAN RÖNMARK
RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED-GNOSJÖ
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Uppstart skogsbrand

Vid skogsbrandssläckning är det viktigt att så fort som möjligt ta sig runt
hela brandområdet och ringa in branden. Om spridningen är snabb
trycker man ihop flankerna så fronten blir smalare. Rutinen beskriver
ett N10 larm med 2 RE (räddningsenheter) 1 VE (vattenenhet) förstärkt
med ytterligare en 1 VE.
Denna rutin är tillämplig vid bränder upp till enstaka hektar. Vid större brand ökas slangdimensionen runt branden och denna rutin kan ses som vägledning för varje storsektor.

ORDINARIE LARMPLAN VID BRANDRISK 1-4
Låg omfattning
Medel/Hög omfattning

N5
N10

1 RE
2 RE
1 VE

I

IL
IL
BI

I

EXTRA UTLARMNING VID BRANDRISK 5 MED ELDNINGSFÖRBUD ELLER
EFTER BESLUT AV RCB

Utlarmning och förstärkning utöver N10 verkställs av IB/RCB utifrån nedanstående direktiv.
Låg omfattning
Medel omfattning
Effektueras av IB/
LOP
RCB larmas
Hög omfattning
Larm på begäran
Generell plan effektueras av IB/RCB
(Även värn räknas
som RE)

N5
N20

1RE
3 RE
2VE

IL
IL
BI

N40

6 RE
4VE
SE Terräng
SE Skogsbrand
249-3080
MSB Hkp/flygplan
Räddningsregion
RSÖS
Förberedelser bemanning av fältstab
samt bakrestab

IL
BI
LE, LE

ANDRA MÖJLIGA RESURSER FÖR UTLARMNING VID UPPSTART OCH
REKOGNOSERING:

•
•
•
•
•
•

Skogsbrandflyget (om det redan inte är uppe)
Drönare i Anneberg, Gislaved, SÄRF
MSB helikopter- och flygresurs (stationering e-postas ut av MSB)
Försvarsmaktens helikopterresurs
Kustbevakningens flyg
Polisens helikopterresurs

SAMBAND

Vid längre insatser är det bra att avlasta RAPS genom att även använda en insatstalgrupp
för samband mellan sektorer, vattenförsörjning samt ledningsenhet. LE använder två
Rakel; RAPS för samband med SOS och skogsbrandflyg samt insatstalgrupp för direkt
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Uppstart skogsbrand
skadeplatssamband. Stora insatser kan
kräva fler insatstalgrupper.

TAKTIK

1. FIP-insats ska alltid eftersträvas med
2 st pulversläckare eller hemmagjord
ruska mot fronten om spridningshastigheten är måttlig och flamhöjden låg
(<1 meter).
2. Placera och koppla samman de båda
RE som vattenbuffert så VE snabbt kan
fylla över sitt vatten till dem. Använd
alla tankbilar till att köra i skytteltrafik.
3. Tänk på logistiken och ”stäng” inte
vägar i onödan med tunga fordon.
4. Dra grovslang till lämplig plats för VE
att både tömma vatten och vända
samtidigt. Glöm inte att sätta en kyrka
nära VE för att slippa fylla upp slangen
var gång.
5. Lägg 76/63 mm slang fram till branden (tänk längre fram än fronten med
hänsyn till spridningshastighet) Sätt ett
byxgrenrör tidigt efter RE och avsluta
med ett grenrör.
6. Lägg 42 mm slang runt branden åt
båda håll med 42 mm slang. I rygg och
flank av branden placeras ett skogsbrandsgrenrör på högst 100 m och i
fronten ett på 50 m.
7. Lägg 19/25 mm slang in i branden med
skogsbrandsstrålrör (7 mm enhetsrör =
75 l/min).
8. Vät kanterna runt branden tills hela
branden är inringad. Personal utefter
branden har ”personlig” 19/25 mm
slang och strålrör och rör sig utefter
branden och kopplar på sig på de utlagda grenrören.
9. Skär av strax utanför det avbrända området med sluten stråle och släck 10
meter in i branden och blöt ned 2 meter grönyta utanför det avbrända runt
om hela området alt. mekaniskt med
spade/hacka ner till mineraljorden.
10. Släck resterande brand om möjligt, det
viktigaste är att omringa!
11. Vid begränsningslinje och eftersläckning rekommenderas vattenspridare.
Vät första kanterna och flytta därefter

runt inne i brandområdet med kontinuerlig vattenförsörjning.

ÖVERGRIPANDE FAKTA

•
•

•
•
•

Alla VE skall ha med motorspruta!
En VE har en kapacitet att kontinuerligt hålla 300-400 l/min med ett
köravstånd på 1-5 km till vattentag
med snabb fyllning och tömning.
Lämplig VE placerar sin motorspruta
vid öppet vattentag och angör denna.
En VE kan vattenförsörja 4 st. 7 mm
strålar alternativt 8 samtidiga vattenspridare.
Ett 7 mm strålrör ger i realiteten vid
skogsbrand 50-75 l/min och en spridare ungefär hälften så mycket.
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Uppstart skogsbrand

50 m mellan
grenrör i fronten
och 100 m i rygg

och flank
42 mm mellan
kogsbrand grcnrör

76 nun från ~g
till grenrört f '

Om antåndet mellan brand och RE är
långt, börja dra slang men använd

ATV andvagn för utläggning så snart
det är möiligt.

TvåRE
sammankopplade
som ger 6000 1
,-attenbuffert totalt.

Gronlang till lämplig plats for VE
att tömma och helst ,"ända på.

_ fSP helst inom 1-5 km
köravstånd.
SP VID
ÖPPET
\ATI'E ITAG

i
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Hjärtstartare, nåbara dygnet runt
Hjärtstartare bör, enligt mig, inte
vara inlåsta på helger, kvällar och
nätter. Någon sa, ”hjärtstopp bryr
sig inte om kontorstid”.
HLR rådet vill verka för att ”Alla
hjärtstartare bör göras tillgängliga
dygnet runt”.
Därför, när idrottshuset i Jönköping byggde nytt, föreslog jag att de skulle placera
den utomhus. Räddningstjänsten erbjöd
sig att betala ett värmeskåp till denna.
Efter detta har så har vi spridit detta till,
Attarpshallen, Tenhults bibliotek, och
Tabergs bibliotek i samband med nyinköp
av hjärtstartare på dessa ställen. I samtliga fall har räddningstjänsten stått för
värmeskåp till dessa.
Samma lösning finns i fler kommuner i
länet.

LARM

Rent tekniskt, så sätts ett ljudlarm igång
vid öppnande av skåpet, dessutom har
räddningstjänsten, installerat ett ”larm”
som går till inre befäl och FIP på vissa ställen.
När skåpet öppnas utlöses ”larmet”, och
i nuläget ska det räknas som ett meddelande från infracontrol och beskriver att

skåpet är öppet.
Detta skall inte ses som ett larm i nuläget,
utan snarare som en förvarning. Om hjärtstartaren används är det fortfarande 112
samtal som är larmvägen. Alla skåp är inte i
drift än.

HUR FÅR VI UPP ÖVERLEVNADSPROCENTEN AV PLÖTSLIGA HJÄRTSTOPP UTANFÖR SJUKHUS?

Idag ligger det på, mellan 10 – 12 % i riket
och då tittar man på överlevnad efter 30
dagar. Man hör ibland talas om städer
som har högre överlevnadsprocent än vi i
Sverige, som t ex i Seattle, Amsterdam och
Stavanger, där det talas om mellan 20 till 25
% i överlevnad.
För 50 år sedan var det nästan ingen som
överlevde ett plötsligt hjärtstopp utan för
sjukhus, i början av 90-talet låg överlevnaden på ca 4 procent. Ju fler vi utbildar i
HLR/AED och ju fler hjärtstartare som blir
nåbara dygnet runt, desto fler kommer att
överleva ett plötsligt hjärtstopp utanför
sjukhus.
KENNET AXELSSON
SJUKVÅRDSINSTRUKTÖR
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
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Intressant byggnadsteknik
vid lägenhetsbrand
Larm inkommer tidigt en morgon
under våren 2020 om lägenhetsbrand i Smålandsstenar, Gislaveds
kommun. Larmet går ut som N20larm då uppgifter ger att det slår
ut flammor genom fönster. Den
branddrabbade lägenheten finns
i ett flerbostadshus i två våningar
uppfört på 1990-talet.
Vid framkomst av FIP konstateras rökutveckling och order ges om livräddning via
rökdykning i lägenheten. Övriga lägenhetsinnehavare får inrymma i sina lägenheter
då ingen rök spridit sig till dessa.Branden
är koncentrerad till en säng och den släcks
snabbt av rökdykare.

OLYCKSFÖRLOPPET OCH SKADOR

Skadorna i lägenheten blir omfattande,
främst avseende sot. Rummet där
branden startat är kraftigast skadat. Ingen
brandspridning sker till vind eller andra
brandceller. Lägenheten under får vattenskador pga att vatten rinner genom
betongbjälklagets mjukfogar. Akut restvärde påbörjas direkt vilket minskar
sekundärskadorna.

ERFARENHETER

•
•

•

•

•
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Insatsen i sig är okomplicerad avseende rökdykning och brandsläckning.
De intressanta detaljerna finns i
byggnadstekniken som troligen finns i
många fler flerbostadshus från samma
tid.
EW-bjälklag har risker som måste
beaktas vid långa insatser. I detta fall
påverkades inte bärigheten tack vare
en snabb släckinsats.
Den numera välkända problematiken med brandspridning via vind i
radhus kan mycket väl inträffa i vissa
flerbostadshus från 1990-talet om
EI60-avskiljning inte finns upp till yttertak på vinden.
Det är viktigt att räddningsledaren
skaffar sig en överblick av konstruktion
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Här syns skarven mellan betongplattorna som
gjorde att lägenheten under fick vattenskador.
En intressant detalj är att bjälklaget mellan
lägenheterna som är utfört som s.k. EW-bjälklag =
tung betongplatta som vilar på bärande träreglar.
Denna konstruktion är farlig vid långvariga bränder
som påverkar konstruktionen.

•

och vind i flerbostadshus för att kunna
ge inriktning på fortsatt insats.
Bostadsbolaget var mycket tacksam för
återkoppling av det byggnadstekniska
brandskyddet efter branden och
kommer att inventera sina vindar.

Brandutredning

Brandskadade lägenheten

UTDRAG FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTENS YTTRANDE I BYGGLOVSSKEDET 1992
Bygglov ti istyr s enligt renl tterade handlingar under följande
villkor:
1.

Lägenhet sskiljande vägg ska utföras i lägst klass B60 i både av
skiljande och bärande avseende . Väggen ska dras urpp till ytter
takets underkant:. alt.e.rna.t:.ivt ska. vindsbj1Uklag utf'6ras i lägst
klass B30. Redovisat utförande pä v~gg och bjälklag uppfyller
inte s t.ällda krav,

2.

:Mel anbjälklag ska utfö as lägst klass B60. Bä ande byggnads
delar för bjälklaget ska tföras i Wgs t salmla klass .

3.

Övriga b~ra.nde byggnadB<lelar ska utföras i lägs t klass B30.

4.

Dörr mellan trapphus och ·agenhet s:ka utföras

lägst klass Bl 5 .

Också intressant gentemot dagens EI30-krav mot trapphus! Dörrarna är dock utförda i
B30 (motsvarande EI30)

JOHAN RÖNMARK
ENHETSCHEF
RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED-GNOSJÖ
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Brandutredning

Insatser i ytbehandlingsindustri
Åsenhöga, Gnosjö kommun
RISKER

Syra I Vatten – ok , Vatten i Syra – EJ OK
Stora karl (>1 m3) med syra och andra kemikalier. Kan rämna pga. värme
Häftig reaktion mellan vatten och syra – stänk på personal + frätskador
Svårt att navigera i lokalerna
Många olika kemikalier såsom syror, ammoniak cyanid och behandlingskemikalie (krom)

METOD

Rökdykning med restriktioner
Torrlagd slang, pulversläckare – gärna pulverkulor
Inga händer/knä i golvet pga. risk för frätskador
Gärna skyddsgrupp med trycksatt slang
LÄRDOMAR
Sanering av personal vid utgång
• Viktigt att få ut verksamheten i samband med totalinformationen
• Många företag heter annat än N.N
REFLEKTIONER
ytbehandling AB
• Svårt att lokalisera branden inne i
• INGET VATTEN vid brand i produklokalen
tionsdel/del med risk för kemikalier
• Flertalet av alla dörrar var
• Pulverkulor måste med
plomberade
• Viktigt med hög säkerhet under och
• Långa inträngningsvägar
efter insatsen
• Risker med kemikalier och vatten –
• Sanering av egen personal är viktig
rökdykning med pulver + torrlagd
att förbereda omgående
slang
• Vanligt med mycket giftiga ämnen
• Extrem tydlighet är viktigt
(cyanid, mm) på ytbehandlingsanläg• Svårt att sätta organisationen när
gningar
branden inte är lokaliserad
• Tänk miljö – flera har länsstyrelsen
• Gamla bränder berikar och styr
som tillsynsmyndighet
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Brandutredning

Skumplastboden, Gislaved
FÖRUTSÄTTNINGAR

•

Skumplastboden tillverkar och säljer
olika typer av madrasser.
(husvagnsdynor, kuddar, resårmadrasser etc.)
• Byggnaden är i tre våningar ovan
mark, butiksdel har fasad av eternitplattor på trästomme och bjälklag av
trä, lagerdelen har fasad av tegel och
bjälklag av betong.
• Brandcellsgräns mellan butik och lager
i stort sett obefintlig.
• Ingen sektionering i lagret.
• Butiksdel på ca 200m2 och lager ca
600m2.
• Ingen fanns i byggnaden när branden
startar och hela byggnaden är låst.
• Vid tillfället blåser det kraftigt från
norr samt flera fönster är trasiga.
Larm inkommer på fredags eftermiddagen
genom förbipasserande ringer 112 om att
det brinner ut genom fönster. Utlarmning Brand i byggnad N20. Räddning 7010,
7030, 7710, 7610. Ledning 7180, 7080,
5080 larmas till platsen och enhet 7180
och 7010/7030 är först framme efter ca
tio minuter. 1+1+3 och senare två stycken
Fipar. Den omedelbara åtgärden blir att
sätta in vatten med strålrör in genom öppet fönster på söder sida.
7180 och 7010 gör gemensam Obbo och
det beslutas om angreppsväg till sydost
där det finns två dörrar och 7010 och
7030 flyttas dit.
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Kraftig rök väller ut från flera fönster på
båda sidor av byggnaden. Röken drar in
över en matbutik vilket gör att man måste
utrymma lokalerna.

MMI

Målet med insatsen är att snabbt slå ner
branden i brandcellen innan den hinner
utvecklas ytterligare, inledningsvis utifrån
och där efter invänding släckning med
rökdykare.

RÄDDNINGSINSATSEN

Vid ankomst påbörjas omedelbar åtgärd
genom att spruta in vatten från södersidan
genom ett trasigt fönster på lagerdelen,
brandgaserna avtar.
Därefter beslutas att angripa branden från
norrsidan med vinden i ryggen genom den
dörr som finns där för att snabbt slå ner
branden med rökdykarna. Dörren visar sig
vara en invändigvägg vilket skapar fördröjning i insatsen och branden tilltar på
nytt. Rökdykarna tar sig istället in genom
en sidodörr i butiksdelen som visar sig
leda till övervåningen. 7030 ställer upp sig
på norra sidan och sätter dimmspik mot
andra våning och vind.
När nästa räddningsenhet (7710) kommer
till platsen får de till uppgift att angripa
branden från söder sida med utvändig
släckning samt försöka lokalisera en väg
till brandrummet. Sektorindelning görs
med Norr och Söder sida på byggnaden
där 7080 tar Norr och 5080 tar söder.

TID

Brandutredning

Första försöket att komma in till branden
misslyckas. Andra försöket leder upp till
andra våningen i lagerdelen och man kommer inte åt branden där heller. Slangbrott
tvingar ner rökdykarna igen. Sektor Söder
lyckas hitta en angreppsväg via källaren till
lagret. Endast utvändig släckning fungerar
på grund av heta brandgaser och rasrisk.
Klockan 23:00 tas beslut i samråd med
RVL och fastighetsägaren att man kommer
att riva butiksdelen pga. att man inte kan
jobba invändigt och utvändig släckning
inte fungerar.

ERFARENHETER

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branden startade i lagerdelen på
förstavåningen och sprider sig till andravåning och vinden.
Mycket varma rökgaser sprider sig
till butiksdelen då brandavskiljning
saknas.
Rökspridning i hela lagerdelen.
Kraftig rök driver mot centrala Gislaved, allmänheten i närheten uppsöker
sjukvården pga. besvär från röken.
VMA gick ut med fokus på att röken
var ohälsosam och inte giftig.
Räddningsledaren valde aktivt att
dämpa rökutvecklingen mot att släckvatten rann ut i Nissan.
Omedelbar åtgärd dämpar branden
och rökutvecklingen avsevärt.
Två IL ligger i larmplan vilket gör att
dessa snabbt kan bli sektorchefer och
frigöra SL.
Gott om resurser i form av fordon och
personal.
Tillgång till ledningsstöd via JILL som
bland annat bistod med analys av riskerna med röken.
Samverkan mellan polis och ambulans
fungerade bra.
Kommunen blev informerade angående släckvattenproblemet.

INSATSEN FÖRSVÅRADES AV ATT:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Byggnaden hade bristfälligt byggnadstekniskt brandskydd.
De ritningar som fanns stämde inte på
grund av ombyggnad.
Det förvarades stora mängder skumplast på lagret.
Byggnaden är ombyggd så till vida att
angreppsvägarna var mycket svåra att
identifiera.
Mycket kontaminerat dagvatten kom
ut i Nissan (aktivt beslut).
Rutiner för hantering av släckvatten
borde finnas, alternativt en länsgemensam resurs för ändamålet.
Räddningstjänsten Gislaved var också
under denna period hårt belastade
med ett antal anlagda mark och skogsbränder och både Räddningsledaren
och sektorchef Norr hade varit ute
under stora delar av natten på insats.
Tillsyn är ett sätt för räddningstjänsten
att få kännedom om hur det ser ut i
verksamheterna och samtidigt påverka
det byggnadstekniska brandskyddet,
viktigt också att man kontrollera de
mindre objekten.
Avlösning tidigt i insatsen av Räddningsledare (7180) och sektorchef (7080)
hade eventuellt kunnat ske från egen
station, Värnamo eller Jönköping.
Skärsläckare skulle kunna ha varit ett
hjälpmedel då den snabbt kan skära
igenom fasaden.
Om personalläget tillåter är det en
fördel om man kan göra flera åtgärder
samtidigt tex dimmspik genom fönsterkarm eller ytterligare rökdykargrupp som angriper genom den andra
dörren på samma sida.
Räddningstjänsten har många olika
verktyg till förfogande, tex hävare,
sågar, dörrforcering etc.
Viktigt att personalen får tillräckligt
med tid att öva med de olika verktygen så att man kan hantera dessa på
ett effektivt sätt.
TOBIAS ARVÅSEN
STF. RÄDDNINGSCHEF
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ANEBY
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RäddSam F önskar alla en riktigt grön
skön sommar!

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

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

