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Q-fog räddar liv 
Individanpassat brandskydd i Gislaved-Gnosjö

RäddSam  F är ett samarbet-
sorgan för 13 kommuner i 
Jönköpings län och Ydre kom-
mun i Östergötlands län samt 
SOS Alarm. 
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Ledare

JOHAN NILSSON

RÄDDNINGSCHEF, 

GISLAVED-GNOSJÖ

 Sidan 1: Brandman Aliaa Alubeidi förevisar sprinklersystemet Q-fog.

Tillsammans är vi en kraft framåt 

Jag vill börja denna ledare med ett citat från 
Anders Samuelsson, ordförande i stadsbygg-
nadsnämnden i Jönköping. ”RäddSam F är en 
billig försäkring för att få hjälp vid en hän-
delse”.  
Ansvariga politiker och räddningschefer var 
samlade i slutet av förra året för att få en 
gemensam bild av nuläge och framtid. Det är 
bara att hålla med. Våra politiker var mycket 
positiva till vårt arbete inom RäddSam F och 
manade på att vi skulle fortsätta i den rikt-
ningen. För mig personligen kändes det bra 
att få det inspelet. RäddSam F är en försäkring 
när det behövs brandbilar och utryckande 
kompetens, men kanske en än större kraft 
framåt i många andra frågor såsom exempelvis 
förebyggande arbete, utvecklingsarbetet och 
RäddSam F-skolan. Det är tillsammans som vi 
är och blir starka.

En av de större frågorna som berördes på poli-
tikerträffen var vårt nya samarbete inom Rädd-
Sam Småland-Blekinge. Det har gått fort från 
tanke till att vi har flera nya kollegor på plats 
i SOS-centralen. Den togs i skarp drift den 17 
januari 2022 men vi måste alla vara medvetna 
om att vi bryter ny mark och att alla rutiner 
och arbetssätt inte har blivit testade i verkligt 
pressat läge. Ha förståelse och ge gärna våra 
ledningsbefäl och vakthavande befäl (fd inre 
befäl) feedback på deras arbete. 

Kriget i Ukraina har blottat Sveriges bristande 
planering inför ett väpnat angrepp. Många lyf-
ter behovet av att rusta upp det civila försva-
ret men det är ännu oklart hur det ska göras 
i praktiken. Att räddningstjänsten är en viktig 
del i skyddet av civilbefolkningen råder det 
ingen tvekan om. Vi får avvakta vad det inne-
bär och se vilka medel och krav som kommer 
från staten.
 
 Nu när jag ändå har möjligheten så passar jag 
på att marknadsföra RäddSam Fs bemötan-
dekod som vi alla ska jobba utifrån. 

Koden kan tyckas självklar men det finns till ex-
empel länder i vår närhet där det beslutats om 
HBTQ-fria zoner. För oss som räddningschefer 
och alla andra inom RäddSam F ska det vara en 
icke-fråga vem du väljer att dela ditt liv med. 
Det enda som är viktigt är att du vill jobba för 
att hjälpa de som drabbats av en olycka eller 
stödja Greta till att undvika olyckor. Att vi tagit 
fram texten är ett viktigt signalvärde och något 
att vara stolt över i vardagen. 

Vi i RäddSam F har ett starkt samarbete som vi 
ska vara stolta över. Tänk på att stolthet smit-
tar, så sprid dina berättelser om samarbetet. 
Det är viktigt att påminna sig själv om det som 
finns i vardagen. 

Önskar dig en bra sommar!

"Hur din kropp är formad eller vem du är kär 
i gör det samma för oss. Det viktigaste är din 
insats. Allt och alla inom RäddSam F, leds av 
ödmjukhet, trygghet och respekt. Hos oss är 
alla välkomna"
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Samverkan

För ca 1,5 år sen fick jag i uppgift 
att arbeta fram ett individanpas-
sat brandskydd för Gislaved-Gno-
sjös mest sårbara grupp. Äldre, 
rökare, individer med någon 
form av kognitiv nedsättning 
som gjorde att de inte kunde 
utrymma bostaden i händelse av 
brand. Personer som har hem-
tjänst i ordinärt boende. Det här 
blev en viktig fråga för oss. Vi 
satte målet att installera en sprinkler 
innan sommaren 2022.
Arbetet började med att kartlägga dessa indi-
vider, hur ser deras befintliga brandskydd ut? 
Vad finns det för risker? 
Under pandemin kunde jag inte fysiskt gå hem 
till dessa individer och göra en riskanalys så 
jag använde mig av hemtjänstpersonalen som 
redan är där regelbundet och som har bra koll 
på dessa människor. De blev mina ögon utåt. 
Jag skapade en checklista där jag spaltade ner 
uppgifter som jag behövde veta för att kunna 
göra en så konkret bedömning som möjligt om 
vilket typ av brandskydd den enskilde indivi-
den hade behov av.  

INSAMLING AV MATERIAL
Att samla in de uppgifterna tog tid. Men till 
slut hade jag fått in checklistorna så att min 
kartläggning kunde börja. Jag färgkodade helt 
enkelt materialet. Gult- Inte kritisk i nuläget 
men behöver uppföljning. Orange- Kritisk och 
Röd- Akut. 
De som klassades som ”Röda” var personer 
som exempelvis rökte i säng/soffa, har bränn-
märken på golv/kläder, någon form av psykisk 
och eller fysisk kognitiv nedsättning. Flera 
parametrar gjorde dessa röda. 
Ett samarbete med Höglandets Räddnings-
tjänstförbund gjorde det möjligt för oss att 
hyra in tre mobila boendesprinklers som vi nu 
kan placera ut hos de röda.

ALIAA ALUBEIDI

BRANDMAN RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED GNOSJÖ

NU STÄLLER DU DIG KANSKE FRÅGAN 
OM KOSTNADER OCH ANSVAR?
Vi tog helt enkelt både ansvar samt kostnader. 
Vår intention är att lämna över till Socialför-
valtningen med bibehållet support. Vi har 
skapat ett fungerande koncept som de kan ta 
över. Vi som räddningstjänst kan det här och 
det känns väldigt olustigt att veta om dessa 
”röda” individer och sen inget göra. Eventuellt 
säger någon av dessa röda individer nej, trots 
att insatsen är kostnadsfri för dem. Det står 
varje individ fritt att så göra. 
Just nu erbjuder räddningstjänsten detta 
brandskydd och vi har dessa sprinklers i en 
”pool” som tillgängliggörs med jämna interval-
ler. Vi hoppas vi kan installera flera, framtiden 
är spännande.

MADELEN KJELL

ENHETSCHEF – SAMHÄLLSINRIKTAT SÄKERHETSARBETE  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED GNOSJÖ

Trygg vård  
i hemmet

Skiss över rum med Q-fog.
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Brandutredning

Brand i villa Broaryd

Röd pil visar vindriktning vid insatsen.

Vid 22:30-tiden en måndag kväll fick 
SOS-alarm om brand i en villa i Broa-
ryd, 1,2 mil sydväst om Smålandsste-
nar. Larmbeskedet ger att det brinner 
kraftigt i en villa sammanbyggd med 
två andra villor. Mellan villorna finns 
carport och förråd. Det finns ingen 
person kvar i villan. SOS drar ett N10 
larm, som innefattar styrkor från Små-
landsstenar, Burseryd, Gislaved och 
Hyltebruk. IL och RIL larmas också. 
 
Efter en stund på plats så undrar LC om vi 
vill ha styrkan från Gislaved till platsen. Det 
visade sig att det bara var höjdfordonet som 
var larmat inledningsvis och detta var inte 
tydligt vid utlarmningen. FIP från Burseryd och 
Smålandsstenar är först framme och bekräftar 
larmbeskedet.

DÄMPA BRANDEN
När första räddningsenhet (Smålandsstenar) 
anländer så riktar dom in sig på att dämpa 
branden genom att spruta vatten genom föns-
terna. MMI sätts till att skydda de båda intillig-
gande villorna. Detta genom att vattenbegjuta 
fasaderna på de hotade villorna, såga upp 
taket i de isolerade förråden för att få en synlig 
luftbarriär. Lägg inget vatten på det brinnande 
objektet för att hålla igen på vattenåtgången.

HÅLTAGNING
Vid håltagningsarbetet konstateras att bjälkar-
na till carportarna och förråden ligger på den 
brinnande villans yttervägg dvs att bjälkarna 
ligger i 90 graders vinkel i förhållande till fallet 
på taket, vilket innebär det finns risk att car-
portarna kan ge vika. Arbetet genomförs med 
risken i beaktning. 

VATTEN
Eftersom brandposterna inte ger speciellt 

mycket vatten blev det initialt vattenkörning 
från Smålandsstenar med tankbilar, budskap 
om att använda vattnet ”rätt” förmedlades 
på olycksplatsen. Vid eftersläckningen togs 
hjälp av en grävare. Insatsledaren kontaktade 
polisen eftersom det skulle göras en teknisk 
undersökning av brandorsaken. Insatsledaren 
enades med polisen om var man kunde gräva 
och inte. Detta förmedlades till grävaren, men 
dessvärre grävdes väl mycket bort.

ERFARENHETER
Larm och framkörning
• Vid indikationer på kraftig brand och lång 

framkörningstid bör LC inte hålla nere 
larmplanen. Det är bättre att vända styr-
kor än att behöva vänta på dem. Utgå från 
nivåtänket, i detta fall skulle det motsvarat 
N20 vid utlarmning.

• I gränstrakter är det bra att larmplanerna 
involverar grannräddningstjänsterna.

• Det är bra att LC föreslår styrkeuppbygg-
nad. I detta läge skulle LC kunna larmat ut 
utan att fråga.

Framkomst och inledande insats
• Snabb insats av FIP:er räddade mycket 

värde.
• Inriktningen att inte spruta vatten på bran-

den säkerställde möjlighet att skydda de 
angränsande villorna.

• Genom att såga av taken på förråden sä-
kerställdes att brandspridning förhindrades 
till de angränsande villorna.

• Beakta alltid konstruktionen vid ingrepp.

Efterarbete
• Vid bedömningen av att det behövdes en 

grävare tog räddningsledningen, föredöm-
ligt, kontakt med polisen för att enas om 
vad som var möjligt att göra utifrån poli-
sens brottsutredande perspektiv. Grävaren 
behöver få tydliga uppgifter om vad som 
är ok att gräva bort och inte utifrån den 
överenskommelsen.

RICKI BOMAN OCH PÄR LILJEKVIST, IL OCH RIL REGION SYD
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Samverkan

RSB är ett av tre räddningsledningssystem i Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSöS).

Samarbetet inom RSöS, som består av räddningstjänsterna i Sörmlands, Östergötlands-, 
Jönköpings-, Kalmar-, Kronobergs och Blekinge län, har fördjupats ytterligare under året. RSöS 
består idag av tre räddningsledningssystem med var sin ledningscentral som ska kunna vara re-
dundans och stöd till varandra.

RSÖS
Räddningsregion Sydöstra Sverige

Räddningstjänstsamverkan Småland-Blekinge, RSB
Ett av tre räddningssystem inom RSÖS
Under året har Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) tagit 
fram fyra nya föreskrifter avseende 
styrning av kommunal räddningstjän-
st. Ett av de nya kraven som kom-
munen behöver förhålla sig till är att 
kommunen behöver ingå i ett större 
ledningssystem tillsammans med 
andra kommunala räddningstjänster. 
Inom Jönköpings län har vi sedan 
länge haft ett motsvarande samar-
bete, RäddSam F. 
Under året så har detta samarbete utvecklats 
till att även omfatta kommunerna i Krono-
bergs-, Blekinge- och norra Kalmar län. To-
talt ingår nu 30 kommuner med totalt cirka 
800,000 invånare i ett nytt ledningssystem 
med ledningscentral placerad på Rosenlund i 
Jönköping. 

RSB
I mars 2021 fick räddningstjänsterna i Rädd-
Sam F en förfrågan om att ansluta ytterligare 
räddningstjänster till ledningscentralen i 
Jönköping. Innan sommaren skrevs ett av-
tal mellan alla räddningstjänster i Blekinge, 

Kronoberg, Jönköpings län samt Vimmerby, 
Hultsfred och Västervik i Kalmar län samt Ydre 
i Östergötlands län. Avtalet innebar att Rädd-
Sam F tillhandahåller övergripande ledning i 
form av funktionerna Vakthavande räddnings-
chef (VRC), vakthavande befäl (VB), Lednings-
befäl (LB) samt en ledningscentral till de 30 
kommuner som ingår i de 22 räddningstjäns-
terna inom området.  
Samarbetet benämns Räddningstjänstsam-
verkan Småland, Blekinge, RSB.
Räddningstjänsten Jönköping ansvarar för 
driften och har tillsatt en chef för verksam-
heten som organisatoriskt tillhör operativa 
avdelningen. Den 17 januari 2022 startades 
verksamheten upp efter ett intensivt 2021 
där ett tjugotal medarbetare har tillsatts från 
främst kommunerna i RäddSam F men även 
från Växjö och Västervik. VRC och VB har fun-
nits sedan tidigare, medan LB är utökning. 
Den övergripande ledningen finansieras av de 
ingående kommunerna. Ledningscentralen är 
samlokaliserad med SOS Alarm och kommer
att flyttas in i nya lokaler 2023. SOS Alarm 
tillhandahåller genom avtal två operatörer 
dygnet runt som stödjer den övergripande 
ledningen. 



6 Nr 1 2022RäddningsPlankan

Aktuellt

Johan Nilsson, räddninschef i Gislaved 
och Gnosjö, fick i uppdrag att ta fram 
en grupp som skulle ta fram ett för-
slag, för hur ett arbete med suicidpre-
vention kunde se ut i våra kommuner. 
Detta skulle gälla för alla medarbe-
tare.

Grupp tillsattes i oktober och man beslöt sig 
för att använda Suicide Zeros material, "Våga 
Fråga". Anledningen till att välja Suicide Zeros 
material är flera; ett välkänt varumärke, bra 
och snabb kommunikation mellan oss och 
Suicide Zero, lätthanterligt material, tekniskt 
kompatibelt för våra utbildningsportaler i de 
båda kommunerna samt kostnadsfritt. 

HANDLINGSPLAN
Gruppen skapade en handlingsplan för hur vi 
vill arbeta med frågan i kommunerna och pre-
senterade detta för Kommunstyrelsen. Vi ska-
pade även en handlingsplan och tidsschema 
till Suicide Zero för att visa att vi var seriösa i 
vår satsning. Vi informerade våra 3600 medar-
betare i kommunerna att vi kommer att arbeta 
med suicidprevention.
Vid två tillfällen bjöds chefer in till föreläs-
ning av Höglandets Räddningstjänstförbunds 
Morgan Miledal. Han har lång erfarenhet i 
ämnet och gav våra chefer (ca 180 stycken) 
vårt ”varför”. 

MEDARBETARE UTBILDAS 
Materialet är uppbyggt i två delar. En del är 
digital som deltagaren gör när det passar.  
Denna del följs därefter upp av chefen på ett 
APT, med chefen som samtalsledare.  
Om det av någon anledning finns ett stort 

motstånd hos någon chef, finns möjlighet till 
stöd i form av samtalsledare utifrån. Vi är fyra 
medarbetare från räddningstjänsten, tillsam-
mans med medarbetare från andra förvalt-
ningar som är utbildade i ämnet. Någon av 
oss kan hjälpa till som stöd vid behov och kan 
leda samtalet tillsammans med närvarande 
chef.
 
FEEDBACK
Hittills har en femtedel av kommmunens 
medarbetare arbetat med materialet och 
feedbacken vi har fått är positiv. 
Vi har redan fått feedback att chefer har vågat 
fråga medarbetare, som i sin tur lett till yt-
terligare samtal hos vår kommunhälsa. Chefen 
har detekterat psykisk ohälsa som den annars 
inte skulle gjort. Fantastiskt!

MÅL
Det är långt fler som dör i psykiska olycksfall 
än i några andra olyckor. Vilken skillnad vill vi 
göra som kommun?
Vi vill jobba mot att minska stigmatiseringen 
och ta död på så många seglivade myter som 
möjligt. Det är svårt att få människor att Våga 
Fråga någon annan hur den verkligen mår och 
än svårare att stanna kvar i svaret.  

Vi kan göra skillnad för många med denna 
satsning. Alla som jobbar i kommunerna har 
ett nätverk av andra människor omkring sig, 
så det kommer bubblas på många håll och de 
seglivade myterna är förhoppningsvis snart 
borta om fler vågar fråga samt stanna kvar 
och lyssna på svaret. Håll tummarna för det.

MADELEN KJELL

ENHETSCHEF – SAMHÄLLSINRIKTAT SÄKERHETSARBETE  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED GNOSJÖ

Suicidprevention i Gislaved-Gnosjö
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Aktuellt

MSB har rapporterat in förslag på 
åtgärder för att stärka det civila för-
svaret under åren 2023-2025 till 
regeringen. Den uppskattade kostna-
den för 2023 är upp till 6,2 miljarder 
kronor, om alla förslag genomförs. 

– För att åstadkomma ett robust modernt civilt 
försvar krävs att all verksamhet, både offentlig 
och privat, börjar beakta beredskapshänsyn 
i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett 
åtgärdspaket som spänner över samtliga sek-
torer, betonar generaldirektör Charlotte Petri 
Gornitzka.

FÖRSLAG
Regeringen har fått konkreta, prioriterade 
och prissatta förslag av MSB om åtgärder för 
att stärka det civila försvaret. Några exempel 
på förslag är investeringar i reservkraft och 
robust drivmedelsförsörjning, sensorer för att 
upptäcka digitala intrångsförsök i kritisk infra-
struktur, säkra datahallar med redundans (om 
en slås ut finns minst en extra), utbyggnad 
av kommunala trygghetspunkter där allmän-
heten kan söka skydd, livsmedelsförsörjning 
inklusive vatten, med mera.
Totalt har ett 70-tal myndigheter bidragit med 
över 700 förslag till åtgärder. MSB har gjort 
en bedömning som även utgår från tidigare 
systemanalyser av identifierade behov för att 
stärka civilt försvar.

REALISTISK UTVECKLINGSTAKT
Kraven på ett stärkt civilt försvar ökar i takt 
med att det militära försvaret växer, åtgärds-
förslagen ska därför matcha utvecklingen av 
Sveriges militära försvar. Samtidigt måste ut-
vecklingen av civilt försvar ske i en takt som är 
realistisk. (Civilt försvar omfattar hela samhäl-
let och är den civila verksamhet som myn-
digheter, kommuner och regioner, enskilda, 
företag och det civila samhället vidtar för att 
förbereda Sverige för krig.)
Åtgärdsförslagen spänner över alla sam-
hällsviktiga sektorer. Förslagen speglar också 
utvecklingsbehov som MSB tidigare har iden-
tifierat i rapporter och analyser till regeringen. 
Slutligen är det viktigt att nå balans mellan 
satsningar på olika geografiska nivåer. Därför 
föreslår MSB en kraftfull satsning på Sveriges 
kommuner och regioner. 

MSB:
Åtgärder för att stärka 
civilt försvar

KOMMUNERS BEREDSKAP
De största satsningarna som MSB föreslår är 
inom kommuners och regioners beredskap, 
investeringar i säkerhetsskydd samt en grund-
läggande robusthet i organisation, infra-
struktur och anläggningar. Bland annat har 
länsstyrelserna föreslagit statliga investerings-
program för att stärka kommunal transportin-
frastruktur, dricksvatten, avlopp och energiför-
sörjning vid höjd beredskap och krig. 
Näringslivets roll är avgörande inom totalför-
svaret. Varor och tjänster som behövs för att 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
såsom el, tele och livsmedel behöver säker-
ställas inför krig och krigsfara, därför är stärkt 
försörjningsberedskap är en central åtgärd. 
Skyddsrum, räddningstjänst samt satsningar 
på frivilligorganisationers arbete inom befolk-
ningsskyddet är andra exempel på åtgärdsom-
råden.

AKTIVERAD CIVILPLIKT 
MSB har även lämnat förslag om vissa regel-
förändringar. Det handlar bland annat om att 
aktivera civilplikten i alla dess delar, att ge 
uppdrag om en analys av de så kallade förfa-
randelagarna, samt att ge en eller flera myn-
digheter i uppdrag att planera och förbereda 
inför en eventuell ransonering.
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Ny medarbetare 
inom RäddSam F

Jackline Edén, suicidsamordnare 
Räddningstjänsten Jönköping
Mitt namn är Jackline Edén och har börjat 
på Räddningstjänsten som Samordnare för 
Suicidprevention. 
Yrkesmässigt kommer jag från Psykiatrin på 
Region Jönköping där jag har arbetat i 18 år, 
både inom slutenvård och öppenvård. Det var 
ett fantastiskt arbete på alla sätt och vis men 
var nu redo för en ny utmaning. 
När jag inte är på arbetet så tillbringas tid i 
mitt lilla hus uppe på Huskvarnaberget med 
min man och mina två barn. Livet består mes-
tadels av att vara med på barnens aktiviteter 
men försöker emellanåt att göra andra saker 
som förgyller livet.

Nya medarbetare
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Skogsbrandflyg och eldningsförbud för 
sommaren 2022
Från och med 2022 har vi en ny utfö-
rare som heter KSAK (Kungliga Svens-
ka Aeroklubben). Skogsbrandsbevak-
ningen över vårt län bedrivs genom 
flygklubbar från Eksjö, Jönköping, 
Hultsfred, Eksjö och Falbygden  Dessa 
klubbar har tidigare flugit skogsbrand-
flyg för vårt eller annat län, så det är 
samma kompetens i luften även om 
namnet på utföraren är ett annat. De 
har redan, när detta skrivs, varit ak-
tiva och upptäckt bränder från luften. 

LÄNET ÄR UPPDELAT PÅ TVÅ SLINGOR 
SOM FLYGS VAR FÖR SIG 
• Den östra slingan (F1) flygs 14.00-16:00 

och går över kyrkorna i Adelöv, Järsnäs, 
Stockaryd, Skirö, Ingatorp, Aneby och Blå-
vik (Boxholm). 

• Den västra slingan (F2) flygs vid 17.00-
19.00 och går över Sandhem, Stengårds-
hult, Smålandsstenar, Voxtorp, Malmbäck 
och Örserums kyrkor. 

Därutöver finns det slingor i södra Sveriges 
övriga län som kompletterar varandra både 
geografiskt och tidsmässigt. Det gör att det 
mer eller mindre alltid finns ett plan i luften 
under dagen om alla andra län aktiverar sina 
skogsbrandflyg. Extra bevakning kan tillkomma 
i de fall vädret blir riktigt varmt och torrt med 
mycket höga brandriskvärden, som sommaren 
2018. 

BEDÖMNING
I Jönköpings län är det i år RIL Syd 7180 som, 
på uppdrag av Länsstyrelsen, likt tidigare år 
gör bedömningen om bevakning med flyg ska 
ske. Beslutet skickas till LC RSB som verkstäl-
ler utskick av information via SDS och e-post, 
samt kontaktar flygarna om det ska flygas. I 
de fall flyget inte ska upp kommer ändå in-
formation ut via sändlistorna. Oavsett väder-
läge skickas alltid ett beslut på måndagar och 
fredagar. 

SKOGSBRAND
När skogsbrandflyget upptäcker en skogs-
brand kommer SOS Alarm att koppla sam-
man (gruppkombinera) skogsbrandflygets 
talgrupp med aktuell RAPS-talgrupp. Alla befäl 
på marken behöver därför inte ha kunskap 
om separata talgrupper för flyget vid insats. 

Däremot kan det vara fördelaktigt att använda 
en RAPS-talgrupp för övergripande samband 
samt en insatstalgrupp för direkt insatsledning 
av räddningstjänststyrkor på marken. 

REKOGNISERING
I de fall där räddningsledaren önskar nyttja 
skogsbrandsflyget till rekognosering av inträf-
fad skogsbrand, ska sökning ske via SOS Alarm. 
Detta gäller i de fall där skogsbrandsflyget an-
tingen står på marken, eller är på väg tillbaka 
efter avslutat ordinarie bevakningsuppdrag. 

KOSTNADER
Kostnaden för skogsbrandsbevakning med 
flyg står staten för. Vid upptäckt av brand, då 
skogsbrandsflyget stannar kvar i området på 
order av räddningsledare för att utföra re-
kognoscering eller vägvisning, står staten för 
maximalt en timme per flyguppdrag.  
Kommunen står för kostnader som överskrider 
den tiden samt om skogsbrandsflyget begärs 
upp för rekognoscering av inträffad skogs-
brand. Beslut om ”egen” bevakning ska gå via 
VB och SOS Alarm vid insats för dokumenta-
tionen (eller lokal räddningschef/stf när insats 
inte pågår). 

ELDNINGSFÖRBUD
Länsstyrelsen och kommunerna har rätt att 
utfärda eldningsförbud inom sina respektive 
geografiska områden. Som tidigare år gör 
RIL Syd en samlad bedömning med hjälp av 
brandriskkartorna i SMHI Brandrisk Skog & 
Mark och rekommenderar vid behov berörda 
kommuner att meddela föreskrifter om eld-
ningsförbud. Införandet av ett eldningsförbud 
följer sedan en särskild rutin för den som är 
delegat i respektive kommun, bl a för anslag 
och information till kommunens webbsida. 
På krisinformation.se finns alltid en karta 
över var eldningsförbud är utfärdat. 

Endast den som utfärdat föreskriften, och skri-
vit in möjlighet till undantag från den, har rätt 
att medge lokalt undantag från eldningsförbu-
det. Detta ska ske efter särskild bedömning,  
samordning sker därför mellan kommunerna 
så dispenser och villkor ges på likartat sätt vid 
likartade dispensansökningar. 

JOHAN RÖNMARK, RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED-GNOSJÖ 

JOHANNES JOVLUNDEN, LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Skogsbrandsinfo

http://krisinformation.se
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Artikeln fortsätter på nästa sida

Insatsutvärdering

Explosion i Värnamo
En kväll i början av september 2021 
inträffade en explosion vid ett bo-
stadshus i Värnamo som blev riks-
nyhet. SOS larmar ut det som ”N10 
explosion – ute” med styrkor från 
Värnamo, Bor och Bredaryd tillsam-
mans med insatsledare 5080 och 
information till BI Syd 7180. Det fram-
går tidigt i informationen att en per-
son är skadad och 7180 åker därför 
mot platsen med framkörningstid på 
ca 20 minuter. 
Först på plats är polisen som kört från polissta-
tionen bara några hundra meter från skade-
platsen. De möts av en svårt skadad man som 
transporteras till sjukhus så fort ambulansen 
anländer. Inga fler personer är synbart skada-
de men däremot har ett antal andra i närheten 
uppmärksammat explosionen. Under tiden är 
7180 under framkörning och hinner därför ta 

några beslut, bland annat att IB stämmer av 
med RLC om mediainformationen då händel-
sen troligt kommer få stort medialt intresse på 
grund av personen som är skadad. 

UTRYMNING
När 7180 anländer är läget relativt statiskt 
med den svårt skadade personen avtranspor-
terad. Denne avlider senare på sjukhuset. 
Explosionen har inträffat utomhus vid en fasad 
på ett mindre flerbostadshus, men skadorna är 
ringa på huset. Avspärrningar runt kvarteret är 
redan genomförda av polisen men ett stort ut-
rymningsbehov finns eftersom det inte går att 
utesluta mer sprängmedel på platsen. Några 
personer är dessutom kvar i flerbostadshuset 
och planen blir att ta ned dem med hävare 
från skyddad plats. 
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GEMENSAM LEDNINGSPLATS
Beslut fattas om att etablera gemensam 
ledningsplats vid 7180 som flyttas ett antal 
meter bort i skydd av fler hus. Där samgrup-
perar polisens insatschef, sjukvårdsledning, 
IL 5080 och BI Syd 7180. 5080 fortsätter som 
räddningsledare medan 7180 utgör stöd i 
sida. Tavlan i 7180 används för att plotta det 
drabbade huset samt kringliggande hus med 
utrymningsbehov och räddningstjänsten bi-
står polisen med detta, samtidigt som riskbe-
dömning görs hur det ska gå till. 

UTRYMNING
Genom 5080s lokalkännedom öppnas en 
förskola i närheten genom kommunens 
fastighetsberedskap för att användas som 
uppsamlingsplats. Uppsamlingsplatsen flyttas 
senare till en större matsal i en skola efter-
som förskolan öppnar för barn klockan 06. 
Ansvariga för uppsamlingsplatsen blir Bor 
vilket var bra, eftersom de utrymda då hade 
någon från räddningstjänsten på plats hela 
tiden och därmed inte satt själva. 
Insatsen inriktas därefter mot utrymning av 
de hus som polisen finner lämpliga och för 
räddningstjänstens del betraktas det som en 
räddningsinsats på grund av att risken för fler 
olyckor inte kan uteslutas eftersom ingen kan 
gå nära platsen för explosionen. Polisen har 
också tidigt satt nationella bombgruppen på 
rull från Göteborg. Det var en fördel att ha 
två räddningsenheter disponibla för utrym-
ningen eftersom det tar tid att genomföra 
mitt i natten. 

OMFALL
Under arbetet med utrymningen uppkom-
mer ett omfall då det visar sig att den av-
transporterade mannen misstänks ha ett 
farligt föremål på sig på sjukhuset. När det 
når räddningsledningen tas beslut om att 
vara beredda att skicka 5080 med en styrka 
till den platsen om det bedöms nödvändigt. 
Polisen har då redan, i samråd med sjukvår-
den och regionens TIB, spärrat av en mindre 
del av sjukhuset och bombskyddet bedömt 
att det räcker som skyddsåtgärd. Det visar sig 
efter ett tag att föremålet är ofarligt och är 
en mindre ficklampa. 
På ledningsplatsen övergår läget att bli sta-
tiskt när de hus som behöver utrymmas väl 
är färdigutrymda. Beslut fattas då att behålla 
styrkorna intakta och invänta bombskyddets 
insats. Framåt morgonen har bombskyddet 
inlett sitt arbete och 5080 samt 7180 blir 
avlösta av pågående insatsledare i Värnamo. 

KRISLEDNING I KOMMUNEN
Parallellt med skadeplatsarbetet har Värnamo 
kommuns krisledningsfunktioner kallats ihop 
och nattens 7180 samt 5080 beger sig för att 
informera dessa muntligen vilket visar sig bra. 
Ett kortare avstämningsmöte/AAR sker även 
med de som var först på plats från räddnings-
tjänsten och polisen innan alla skiljs åt. Tyvärr 
kunde inte ambulansbesättningen medverka 
vilket hanterades senare. 

SKADEPLATS SÄKRAD
När morgonen väl gryr har bombskyddet ar-
betat färdigt och säkrat skadeplatsen samti-
digt som polisen har presskonferens och det 
fortsatta trygghetsskapande arbetet inleds 
genom Värnamo kommun och polisen. 

LÄRDOMAR
• Bra att skicka minst motsvarande N10 till 

explosioner inledningsvis. 
• Det tar lång tid att utrymma flera hus nat-

tetid om det ska ske kontrollerat. Det är 
rimligt att ha motsvarande N20 för detta 
om det varit större än denna insats. 

• Principen att ”minst drabbad organisation 
stöttar övriga” fungerade väl på plats.

• Räddningstjänstens ledningsfordon kan 
utgöra mycket bra stöd även för en insats 
som till stora delar är polisiär. 

• Det är viktigt att ledningsfunktioner i 
berörda organisationer arbetar ”axel mot 
axel”. På det sättet flödar information och 
samordning friare och är inte bunden till t 
ex radiosamband. 

• Omfallsplanering fanns och även gott stöd 
från RCB (numera VRC). Det är viktigt att 
ge tydliga prognoser till SOS samt ifall 
resurser är dragbara från platsen eller 
inte för att ge en så korrekt lägesbild som 
möjligt. 

• Lokal räddningschef informerades tidigt 
vilket är viktigt för att kunna sätta igång 
kringliggande arbete redan under tidiga 
morgontimmar samt att delge korrekt 
information snabbt. Här var även Daedaos 
Respons en viktig kanal för informationen. 

• Direkt skadeplatsledning i kombination 
med mycket samverkansbehov kräver 
minst två ledningsenheter på skadeplat-
sen. 

JOHAN RÖNMARK, BI SYD 7180 VID LARMET 

Insatsutvärdering
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Information från RäddSam F
RäddSam F:s årskalender 2022
Första versionen av Årskalendern 2022 för 
RäddSam F-skolan ligger nu uppe. Anmälan 
till utbildningarna kommer läggas upp alltef-
tersom så håll utkik på hemsidan. Kalendern 
kommer att uppdateras fortlöpande när da-
tum för följande kurser är bestämda:

RSK höjd beredskap. Planerar att genomföras 
under hösten
ATV. Kommer att genomföras under våren.
Hjullastarutbildning via FAK
GRIB 1A, 1B och LARD – Höstens kurser håller 
på och planeras i detta nu.
Skogsbrandsutbildning befäl deltid. Datumen 
är i nuläget preliminära.
BU ELS – datumen är i nuläget preliminära.

COVID-19
Covid-19 räknas inte längre som en allmän-
farlig eller samhällsfarlig sjukdom. Man får 
fortsättningsvis betrakta den som en av de 
många luftvägsinfektioner som finns i samhäl-
let såsom tex influensa. Med anledning av 
detta upphör det särskilda operativa rutinen 
för Covid 19 att gälla from 220601

Verksamhetsberättelse
Här kan du läsa om 2021 års verksamhet. Tidi-
gare års verksamhetsberättelse hittar du under 
informationsmaterial i dokumentbanken.

http://www.raddsamf.se 
https://raddsamf.se/raddsam-fs-arskalender-2022/
https://raddsamf.se/verksamhetsberattelse-2021-raddsam-f/



