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

Brand i publik lokal

Ledare

Detta år, 2021, har gjort det ännu tydligare att klimatförändringarna är här
för att stanna. Bränder i USA, Kina,
Grekland och Turkiet, översvämningar
i Turkiet och Tyskland, och sist men
inte minst översvämningarna i Gävleborg, Dalarna, Kalmar och Tranås.
Prognosen framåt för Jönköpings län är att vi
kommer att få ett varmare, torrare och blötare
klimat. Värmeböljor kommer bli vanligare och
längre, grundvattennivåerna kommer att vara
låga och skyfall och översvämningar kommer
att bli vanligare.
Inom räddningstjänsten använder vi begrepp
som att förhindra och förebygga olyckor samt
att vi genomför en insats när olyckan väl är
framme. Detsamma måste gälla klimatrelaterade risker och olyckor.
Att förhindra naturolyckor och negativa samhällstrender kräver att vi först och främst
behöver minska vår klimatpåverkan precis om
det övriga samhället.
Hur tänker vi långsiktigt med tex våra fordon?
Vi köper in fordon som ska hålla i 30 år när vi
vet att för att hålla klimatmålen behöver vi
ställa om från förbränningsmotorer snarast.
Eller när jag själv funderar över typ av fordon
som jag ska använda mig av privat där ekonomi och brist på infrastruktur blir tydliga?
Samtidigt vet vi att klimatmålen handlar om
vår existens.

Sist men inte minst handlar det om insatsverksamhet när våra medborgare behöver
vår hjälp när källare och vägar blir översvämmade, träd faller, större snömängder stör
samhällsviktig verksamhet eller när skogen
står i lågor.
Klimatförändringarna är ett faktum som vi
måste ta hänsyn till. Vi har ett ansvar både
som medborgare på denna jord och som offentlig verksamhet att förebygga olyckor och
förhindra eller begränsa skador på människor,
egendom och miljön så som lagen ålägger oss
att göra.

Den andra delen handlar om att förebygga klimatrelaterade risker genom klimatanpassning.
Klimatanpassning sker främst genom samhällsplanering där vi är en viktig aktör utifrån det
krav som ställs på oss genom lag att förebygga
naturolyckor.
Hur kan vi stötta våra samhällsplanerare med
motiv för att det är viktigt med höga trottoarkanter, ett dimensionerat dagvattensystem och
stora grönområden som kan sänka medeltemperaturen?
Under sommaren 2018 omkom till exempel
700 personer i Sverige till följd av värmebölja,
att jämföra med 324 omkomna i trafiken
samma år.

JONAS PETRI
RÄDDNINGSCHEF
HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND OCH SÄVSJÖ KOMMUN
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Dan Hilbertsson och Stefan Axelson, två av öns brandmän.

Samverkan

Sjukvårdsbil på Visingsös deltidsstation

Räddningstjänstens sjukvårdsbil skiljer sig inte
nämnvärt från en ambulans. Innehållet är i
stort det samma, i en ambulans finns dock
tillgång till mediciner då det alltid medföljer
minst en sjuksköterska.

Regionen och SSRS (Svenska Sjöräddningssällskapet), exempelvis kommer
ön att få en ny bår av Regionen vid
årskiftet. Båren passar både i sjukvårdsbilen och i SSRS:s båt.

Läkare ingår inte i deltidsstyrkan men finns på ön och
möjlighet finns att de kan ringas in vid behov och kommer om de är hemma.
Allt startade på 90-talet då ett avtal fanns mellan landstinget och taxi om bårtransporter och när detta avtal
upphörde anlände en omgjord folkabuss till räddningstjänsten på Visingsö, där brandmännen kunde följa med
vid transport av sjuka och skadade. När folkabussen
skulle skrotas skänkte Regionen en ambulans i samband
med ett byte till en ny.

SJUKVÅRDSLARM

Visingsö deltidskår får ca 160 larm om året och är en av
få deltidsstationer som hanterar sjukvårdslarm, dvs inte
”bara” IVP/hjärtstoppslarm, utan även fallolyckor, benbrott och andra akuta sjukdomsfall. Ca 80% av larmen
gäller öbor och det vanligaste scenariot är att bistå en
äldre person som bor kvar hemma. När de äldre på ön
blir sjuka är det ofta hjärtbesvär, Tia eller andra sjukdomar som dominerar. Vid Tryggvelarm är det det oftast
lyfthjälp.
Visingsö deltidsstation har ett gott samarbete med
Nr 3 2021
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Information till ambulans och räddningstjänst
De frivilliga larmas samtidigt som ni
• Det är SOS Alarm som bedömer om frivilliga ska larmas
enligt de inklusions- och exklusionskriterier som finns.
SOS kan även avbryta larm om situationen på plats är
ogynnsam eller hjälpbehovet inte kvarstår.
• En sms-livräddare ska vara över 18 år och ha HLRutbildning. På olycksplatsen är deras ställning civilpersoner som är där för att hjälpa till under de första
minuterna innan ni kommer dit. Fråga gärna de som
är på plats om de är anhöriga eller sms-livräddare och
notera i journal för uppföljning av larmen.
• Precis som vanligt har blåljuspersonal ansvaret på plats.
Om det är många frivilliga på platsen kan någon från
blåljuspersonalen förklara att situationen nu är under
kontroll, tacka dem för hjälpen och be dem lämna platsen. De frivilliga får ett sms via systemet Sms-livräddare
efter avslutad insats.

Kriterier för utlarmning av
frivilliga sms-livräddare
Tjänsten aktiveras vid misstanke om eller konstaterat hjärtstopp. Sms-livräddare larmas som tillägg till larm enligt
befintlig rutin.
SMS-LIVRÄDDARE SKA INTE AKTIVERAS NÄR:
• den drabbade är ett barn under 8 år
• den drabbade befinner sig på akutsjukhus eller annan
vårdinrättning
• larmet avser traumatiska hjärtstopp, t.ex. trafikolyckor,
fall från hög höjd och suicid
• situationen på platsen kan anses hotfull, farlig eller på
annat vis ogynnsam för en frivillig sms-livräddare
• ambulans på plats begär assistans
• Utalarmering sker inte mellan kl 23–07.

Sms-livräddare på plats – denna
information har de fått med sig
att agera efter
• Tänk på din egen och andras säkerhet.
• Presentera dig som sms-livräddare, visa eventuellt
certifikatet som du har i din app.
• Starta HLR omedelbart och använd en hjärtstartare så
snart det är möjligt.
• Är ambulans, räddningstjänst eller polis redan på plats,
avstå från att gå fram.
• Rapportera kort vad du sett och gjort när ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis anländer. Låt sedan
sjukvårdspersonalen arbeta ifred om de inte uttryckligen ber om din hjälp.
• Om du utför HLR ska du fortsätta med det tills du
blir avlöst. Avlösning sker lämpligast efter fullföljd
kompressionsserie, dvs efter 30 utförda kompressioner eller under tiden en hjärtstartare analyserar
hjärtrytmen. Det är viktigt att du kommunicerar med
ambulanspersonal, räddningstjänst eller polis så att
HLR pågår så effektivt som möjligt.
• Om du i samband med larmet har hämtat en publik
hjärtstartare så lämnar du den hos räddningstjänst och
talar om var någonstans du hämtade den.
• Har du lånat en privat hjärtstartare från en skola, en
butik, ett företag, eller liknande så lämnar du tillbaka
denna till ägaren om inte ambulanspersonalen uttryckligen vill behålla den.

Har du frågor? Kontakta
Regional samordnare: Petronella Blondell , samordnare för
Sms-livräddare Region Jönköpings län, 072-2079544,
petronella.blondell@rjl.se eller sms-livraddare@rjl.se
Jessica Holmström, marketing manager, Heartrunner Sweden AB
+46 70 854 73 10, jessica@heartrunner.com

Läs mer om frivilliga
sms-livräddare på
smslivraddare.se.

Frivilliga
sms-livräddare finns
redo i hela Sverige – se
SOS Alarms film om
varför systemet finns.

Följ Sms-livräddare
på Facebook.

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Återkoppling
efter en sms-insats
Efter en insats, där man tackat ja till larmnotisen,
kommer en utvärdering via SMS. Där finns också
kontaktuppgifter till Regionen dit man kan vända sig
med frågor och funderingar efter en insats.
Såhär ser det ut när man fyllt i sin enkät som kommer via SMS

Flashmob HLR
Den 16 oktober infaller varje år Internationella Hjärtstartardagen – World
Restart a Heart Day.
Med undantag av 2020 har Räddningstjänsten
i Jönköping överraskat besökare på Asecs med
en HLR-flashmob till tonerna av Bee Gees Stayin alive flera år i rad. I år ville man slå ett slag
för SMS-livräddare och alla de insatser som
görs innan en person med hjärtstopp kommer till ett sjukhus. Medarbetare från SMS-

livräddare, SOS alarm, ambulans, räddningstjänst och inte minst privatpersoner deltog i
uppvisningen. För att öka uppmärksamheten
hos besökarna fanns även en ambulans och
ett ledningsfordon parkerade inne på Asecs.
Prick klockan tolv startade musiken och blåljusen samtidigt som fler och fler ur "mobben"
påbörjade kompressioner på medhavda HLRdockor. Totalt deltog ett 30 tal personer.
Se flashmoben på youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=UmndPtSZves
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Insatsutvärdering

Brand i publik
lokal, N30

I byggnaden finns en kyrka
och en förskola. Huvuddelen
av byggnaden är uppförd på
mitten av 1960-talet, en del är
tillbyggd senare.
Byggnaden är en suterrängbyggnad. Det övre planet av
byggnaden är att anse som en
brandcell.
Tak/vindskonstruktionen är i form av så kallat
pulpettak, det vill säga det finns ingen takås.
Genom att takdelarna överlappar varandra i
sidled finns det mer eller mindre stora öppningar mellan vindarna. Samtidigt delar takbalkarna av vinden.
Detta medför att vinden är att anse som en
sammanhängande enhet på cirka 1000 m2.
Den är inte heller brandtekniskt avskild från
underliggande våningsplan. Takkonstruktionen
består av spontad träpanel med takpapp och
på vissa ställen tjärinpregnerad tjock masoniteskiva.
Kyrkan har ett inbrottslarm vidarekopplat till en
larmcentral för inbrottslarm. Det finns en övervakningskamera ansluten till larmcentralen.
Nedre delen av byggnaden ”källaren” har inte
omfattats av branden och beskrivs inte ytterligare.

Bild från Google maps

Vid räddningsledarens OBBO finner han att det
även brinner kraftigt på innergården vid/under
skärmtaket till kapprummet och troligtvis även
i kapprummet.
Nästa ankommande styrka sättas att släcka/slå
ner branden på innergården med hjälp av ett
back-up-strålrör.
Räddningsledaren får information från vaktbolaget att inbrottslarmet slagits på och av
en stund tidigare och det kan därmed inte
uteslutas att det finns personer i byggnaden.
Därför blir den initiala inriktningen att söka
efter människor genom rökdykning. Ytterligare
enheter larmas till platsen.
Genom att större delen av de personella resurserna går åt till eftersöket måste räddningsledningen låta branden på vinden fortgå.

HÄNDELSEN

Klockan 02:08 måndag natt
utlöser inbrottslarmet på
Ansgariikyrkan på Vättersnäs (mellan Jönköping och
Huskvarna). När vaktbolaget startar övervakningskameran ser de att det är
en kraftig utvändig brand.
Vaktbolaget larmar SOS via
112 som drar ett N30-larm.
Detta innefattar styrkor
från Jönköping, Huskvarna,
Bankeryd och Norrahammar. Insatsledare och brandingenjör i beredskap från
Jönköping larmas också.
Vid första styrkans framkomst brinner det kraftigt
genom taket på de mittre
delarna av byggnaden och
det trycker ut rök från takfoten runt större delen av
byggnaden.
Artikeln fortsätter på nästa sida
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Insatsutvärdering
Foto: Polisen tekniker

över kyrksalen från den södra (låga) sidan av salen. Detta lyckas förhållandevis
väl tack vare att det här går att komma
åt takkonstruktionen genom att ta bort
plåtskoningen av överdelen av fasaden.
Slutligen kan branden släckas tack vare
att yttertaket brinner av. Då rasar också
takkonstruktionen in på grund av att
takbalkarna brinner av.
Den första rökdykargruppen går in via dörrarna till Foajén och söker av den delen av byggnaden. Här är det nästa rökfritt. De tar sig mot
kapprummet och ser att det brinner där. De
bryter upp dörren till kapprummet och samtidigt sker en övertändning i foajén. Den släcks
snabbt ner, troligtvis tack vare en kombination
av rökdykarnas och back-up-strålrörets stålar.
Ytterligare rökdykargrupper anländer som
söker av såväl källare som bottenvåning. Efter
cirka 45 minuter avslutar räddningsledningen
sökandet och insatsen går över i att släcka
branden.

TAKET

I och med att det brinner på vinden och i takkonstruktionen är det inte möjligt att gå på
taket för att sätta dimspik/skjuta med skärsläckare. Utvändig vattenstråle gör heller inte
stor nytta då yttertaket är helt. På grund av
rasrisken går det inte heller att arbeta underifrån.
I ett försök att förhindra brandspridning till
kyrksalen sätts en skärsläckare att ”skjuta” in
på vinden över foajén. Detta får inte önskvärd
effekt dels på grund av problem med åtkomsten via skarvstege och dels för att takbalkarna
på vinden blockerar vattenstrålen. Detta medför att den utvändiga träpanelen på kyrksalens
vägg antänds och branden sprids in i takkonstruktionen över kyrksalen.
En styrka sätts utvändigt att släcka takbranden

ERFARENHETER

•

•

•

•

I och med att byggnaden saknade automatiskt brandlarm kunde branden sprida
sig okontrollerat i sådan omfattning att
den blev i det närmaste ohanterlig när den
väl upptäcktes. Det finns heller inte några
lagkrav på detta.
I och med att såväl bottenvåningen som
vinden bestod av en brandcell fanns det
inga väggar eller liknande att sätta som
begränsningslinjer. När byggnaden byggdes uppfyllde detta byggreglerna, vilket
innebär att det inte självklart går att ställa
krav vid brandtillsyn i efterhand.
I och med att det brann så kraftigt i takkonstruktionen gick det varken att stå på eller
vara ovanför taket för att släcka. På grund
av rasrisken gick det inte heller att släcka
branden underifrån.
Tack vare att larmplanen gav cirka 30 man
initialt fanns det möjlighet att rökdyka med
flera grupper samtidigt.

I samband med arbetet att utreda brandorsaken fanns det ett antal övervakningsfilmer.
Ingen av dem visar var branden börjar. Däremot visar de i tid när branden börjar.
Likaså kan inte heller polisens brandplatsundersökning påvisa hur och var branden börjat.
SAMUEL NYSTRÖM OCH HÅKAN JOAKIMSSON
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Skogsbrandsinfo

MSB:

Så många bränder upptäckte skogsbrandsbevakande flygen under 2021
Skogsbrandsbevakning med flyg är en viktig
del i arbetet med att upptäcka bränder i
skog och mark – innan bränderna växt sig
stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74
skogsbränder i Sverige.
– Skogsbrandsbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, och då framför allt i glesbygd,
säger Rickard Hansen, skogsbrandsexpert på
MSB.
En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser.
Det handlar då om:
• skogsbrandsbevakning med flyg,
• helikoptrar för brandbekämpning,
• mindre skopande flygplan för brandbekämpning.
Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka
bränder i skog och mark. Då kan bränderna
släckas redan i ett tidigt skede och hindras
från att sprida sig, vilket begränsar skador
på skog och mark. Dessa flygande resurser
kan även vägleda räddningstjänstpersonalen
på marken, så att de hittar till branden.
– Efter en relativt lugn start på brandsäsongen tog det hela fart under juni månad.
Flygstatistiken visar att det var som mest
hektiskt under juni och juli månad i stora
delar av landet, säger Rickard Hansen.

STATISTIK FRÅN 2021

Under 2021 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 74 bränder i skog
och mark. Totalt arbetade dessa flygplan
3.450 timmar i luften. Det kan jämföras med
2020, då upptäckte flygplanen 94 bränder
och sammanlagd flygtid var då 5.151 timmar.
– Skogsbrandsbevakning med flyg är en
väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning
till den kommunala räddningstjänsten. De
fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka
och larma om bränder men också att kunna
bidra i operativt arbete genom att vägleda
insatspersonalen på marken. Det är något
som kan behövas när terräng och vegetation
är svåråtkomlig eller när körtiden för räddningstjänsten är lång, säger Rickard Hansen.

MSB STÖTTAR MED MEDEL

Respektive länsstyrelse har ansvaret för
upphandling och beslutar enligt MSB:s rikt-
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linjer om skogsbrandsbevakning med flyg
ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen,
till exempel om flygslingornas uppläggning
och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för
kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandsbevakning från luften.
Fakta: skogsbrandsbevakning med flyg, helikoptrar och skopande flygplan – vad är vad?
Skogsbrandsbevakning med flyg
Uppgiften är att upptäcka bränder i skog
och mark genom bevakning från luften.
Flyget kan också vägleda räddningstjänstens insatspersonal på marken om terräng
och vegetation är svåråtkomlig. Flygplan för
skogsbrandsbevakning arbetar på uppdrag
av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna
ansöker om medel från MSB för att kunna
bedriva arbetet.

HELIKOPTRAR FÖR BRANDBEKÄMP�
NING

När bränder i skog och mark har upptäckts
kan räddningstjänstens insatspersonal
behöva förstärka släckningsarbetet med
helikoptrar som angriper branden från
luften. MSB har helikoptrar i beredskap för
att ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller
begränsa bränderna i ett tidigt skede. Detta
stöd har funnits sedan sommaren 2019 och
är en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism
(rescEU). EU finansierar den största delen av
beredskapskostnaderna för denna resurs.
Skopande flygplan för brandbekämpning
När bränder i skog och mark har upptäckts
kan räddningstjänstens insatspersonal
behöva förstärka släckningsarbetet med
skopande flygplan som angriper branden
från luften. MSB har skopande flygplan i
beredskap för att de ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska
kunna släcka eller begränsa bränderna i
ett tidigt skede. Skopande flygplan har en
kapacitet att fälla en större mängd vatten än
en helikopter. Detta stöd har funnits sedan
sommaren 2020 och är en resurs inom EU:s
civilskyddsmekanism (rescEU). EU finansierar den största delen av beredskapskostnaderna för denna resurs.

Insatsutvärdering

Trafikolycka med elbil med påföljande
termisk rusning i batteriet
Vid 16-tiden torsdagen den 23 september larmas Räddningstjänsten
Värnamo kommun på ett Nivå5-larm.
Larmet gäller en singelolycka med en
elbil på en mindre väg, ca 20 minuter
från Värnamo. Bilen har gått med höger bakdel in i ett träd. Därefter har
bilen studsat över på vänster bakdel.

80 grader och sjunkande och man avvaktar då
med fortsatt kylning.
I och med att temperaturen sjunker enas
man om att lasta upp bilen på en bärgare och
transportera den till en säker plats. Under
transporten åker man efter med brandbil och
under transporten sker ingen ökad brand.
Bilen ställs upp på en stor grusplan med övervakning av två man med tankbil.
Bevakningen sker i sex timmar
eftersom det inte blev någon ytterligare temperaturhöjning. Fram
till morgonen åker man ut med
jämna mellanrum och kontrollerar
bilen och det sker ingen värmeökning under den tiden.

ERFARENHETER/FRÅGE�
STÄLLNINGAR

•
Totalinformationen ger att det är en singelolycka, alla ute ur bilen och att
det ryker baktill på bilen. Eftersom
registreringsnumret är oklart ber IB
att ambulansen som beräknas vara
först på plats meddelar detta. Under
framkörningen klär två brandmän sig
i tät branddräkt. IB meddelar att batterierna sitter under kupén, mellan
axlarna.
Vid framkomsten står bilen en bit ner
i diket och är intryckt i vänster bak.
Det ryker vit rök från huven fram och
det pulserar rök underifrån/bakifrån.
I och med att det är vindstilla ligger
röken runt bilen, så man tar fram en
PPV-fläkt och styr bort röken.
Man bryter upp framhuven, men ser ingen
brand där, endast rök. Därefter påbörjar man
kylning av bilen med vatten. De försöker kyla
underifrån, men får ingen effekt inledningsvis.
Man kommer inte åt huvudbrytaren på grund
av röken samt att bilen är demolerad. Man
försöker mäta temperaturen på batteriet med
värmekamera, men kommer inte åt detta på
ett bra sätt, men vid något tillfälle uppmäts
150 grader.

RÖKEN MINSKAR

Efter drygt en timmes kylning minskar rökutvecklingen. Temperaturövervakningen ger ca

Det är bra att IB kan förmedla
teknisk information om ett fordon.
• Det är svårt att komma åt batteriet. Både för att kyla det och
mäta temperaturen.

•
•
•
•
•
•
•

Det kan vara svårt att komma åt avstängningsmöjligheter på en krockad bil.
Hur ska vi gå tillväga om rusningen fortsätter?
Vi behöver reka plats där vi kan ställa upp
en sådan bil i 24 timmar.
Hur länge ska räddningstjänsten bevaka.
Är det Räddningstjänst att bevaka?
Bra att vi övat på Axamo med ett sådant
här scenario.
Det är bra att rutinen för hantering av
krockad elbil revideras. Den nuvarande är
omodern.
PER ANDERSSON OCH LIS-MARIE JOHANSSON
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO
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Ammoniakutsläpp i industrilokal

Kompressorrum

Entré till produktionslokal

Vid 23-tiden måndagen den 16 augusti kommer det in ett larm till SOSAlarm om att det läcker ammoniak i
en industribyggnad i Smålandsstenar.
Ammoniak är en giftig och frätande
kondenserad gas och därför livsfarlig
i höga koncentrationer. Redan i ytterst låga koncentrationer känner
man den karaktäristiska skarpa stickande lukten. Det innebär att man
tidigt finner var det finns gas. SOS
larmar ut N10 ”Utsläpp farligt ämne”
Smålandsstenar, Gislaved, yttre befäl
och Brandingenjör i beredskap. Två
ambulanser larmas också till platsen.
Polisen informeras.
Vid framkomst konstaterar Smålandsstenars
styrkeledare att det luktar ammoniak i en
större produktionslokal och att det luktar
kraftigt i ett kompressorrum för en kylanläggning. Han konstaterar också att de aktuella
lokalerna är utrymda.
Kylanläggningen fungerar som ett kylskåp och
består bland annat av ett antal kompressorer
i ett maskinrum samt rörledningar till maskinerna som ska kylas.

AVSPÄRRNING

Det är ingen lukt utomhus, men vi spärrar av
300 meter från dörren till lokalen. Personalen på plats har liten kännedom om anläggningen så vi beslutar att börja med att stänga
ventilerna till tankarna på taket. Personalen
på plats får tag i en tekniker som har ett litet
hum om anläggningen.
Vi antar att det finns några tankar till anläggningen på taket till produktionslokalen. För att
komma dit behöver man gå igenom en större
produktionslokal. I lokalen luktar det svagt av
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ammoniak.
Med hänsyn till att luktar ammoniak i lokalen kläs två brandmän och teknikerna i tät
branddräkt och andningsapparat. För att täta
klädseln ytterligare tejpas ärmar och ben på
kläderna.
När de kommer upp på taket finner de inga
tankar, så de går ner igen. När de kommit ner
går de in kort i kompressorrummet för att
eventuellt finna läckan. De får besked att om
de börjar känna av ammoniaken i armhåla och
skrev så ska de gå ut. Under tiden förbereder
vi att de kan saneras/duscha av sig i företagets
omklädningsrum. Samtidigt klär vi två brandmän i kemdräkt för att kunna arbeta och täta
en eventuell läcka.

NÖDSTOPP

I detta skede får vi reda på att det finns ett
nödstopp för anläggningen. Den lokaliserar
brandmännen i branddräkt och trycker in. Kort
därefter började känna av gasen och går ut
för att saneras. Därefter går kemdykarna in.
De finner ett mindre pysande läckage som de
försöker täta. Men på grund av konstruktionen
får de inte helt tätt.
Vi får också kontakt med en underhållsfirma
för anläggningen. Deras tekniker åker till platsen.
När servicefirmans tekniker anländer efter en
timme instruerar denne kemdykarna hur de
ska agera för att få läckan tätad.
I efterhand får vi besked om att ammoniaklarmet i kompressorrummet har via ett automatiskt nödstopp stängt alla ventiler.

Artikeln fortsätter på nästa sida

Insatsutvärdering

ERFARENHETER

•

Skarpa larm om utsläpp farligt ämne är
ovanliga och därför finns det en större
osäkerhet i organisationen kring en sådan
insats. Därför bör Räddningstjänsten öva
sådan organisation.

•

Företag som hanterar sådana kemikalier
som kondenserad ammoniak bör ha kompetens inom företaget kring anläggningen.

•

Företaget bör också tillse att Räddningstjänsten har tillgång till ritningar och
instruktioner kring anläggningen.

•

Givetvis hade det varit önskvärt att de enskilda brandmännen hade varit på studiebesök på objektet, men med många större
objekt är det tveksamt om det är görligt
med hänsyn till tidsåtgången och Räddningstjänstens personalomsättning.

•

Räddningstjänsten bör ha en insatsplanering kring sådana här anläggningar. De kan
med fördel läggas in det digitala systemet
för ”OPI”.

•

Ledningsorganisationen med Yttre befäl,
Brandingenjör i Beredskap och Inre befäl
var bra. Då de olika kompetenserna och
personerna kunde komplettera varandra.

•

Genom att de utrymmen där det fanns gas
var så fysiskt avgränsade och tydliga med
lukten gjordes ingen mätning av koncentrationerna. Det hade dock varit intressant
att mäta gaskoncentrationerna på olika
ställen under insatsen.
JONAS BJÖRKSTRÖM
YTTRE BEFÄL
GISLAVED-GNOSJÖ
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Höstens utbildningar RäddSam F
• De befälsutbildningar (BU-dagar) som varit
planerade för hösten kommer att ställas in
(räddning, kem och ledning). Detta på grund
av för få deltagare. Utbildningsmaterialet från
utbildningarna kommer att läggas upp på
Räddsam-F hemsida.
• FIP-utbildning brandmän: Har varit
• FIP-utbildning SL/AL: 3 november
• Arbetsledarutbildning: Har varit
• Instruktörskurs dörrforcering: 4 november
• Grund- och fortbildning gemensam larmplan
vid risk för suicid: 4 november. Länssjukhuset
Ryhov. Sista anmälningsdag är passerad.
• Utbildning PDV-händelser
F-samverkans utbildning avseende ökad
mental förberedelse för PDV/terrorhändelse.
Utbildningen hålls under 6 tillfällen, varav
en är under kvällstid. Platsen varierar mellan
brandstationerna Jönköping, Nässjö och Värnamo. Målgrupp brandbefäl (hel- och deltid).
Detta är samma utbildning som genomfördes
under 2019/2020 så vet du med dig att du inte
har gått denna utbildning under tidigare år så
är det dags att anmäla sig.
Anmälan till utbildningarna görs på RäddsamF
hemsida. Där hittar ni också mer information
om utbildningarna.
CAROLINE CARLHEIM
BRANDINGENJÖR
HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Suicidrutinen är kompletterad och har
publicerats på raddsamf.se.
Du kan läsa den här:

https://raddsamf.se/suicid-rutinenar-kompletterad/
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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