
NR 2 2022 

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

Brand i sågverk 
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   ”JAG KAN INTE SÄGA ER VAD RYSSLANDS AGERANDE BLIR. 

DET ÄR EN GISSNING INSVEPT I ETT MYSTERIUM INUTI EN GÅTA” 

Så sa Winston Churchill i ett radiotal i oktober 
1939 till den brittiska nationen och så kan vi se 
det även i dag. 

Ryssland och Putins agerande har kastat ut oss 
i det farligaste säkerhetspolitiska läget sedan 
det kalla kriget. Över Europa vilar ett mörker, 
ett mörker mörkare än i djupaste Mordor. Vi 
möts dagligen av rapporter om terrorbrott och 
övergrepp mot civila, och de fasor som drab-
bar befolkningen och våra kollegor i Ukraina 
kan knappast beskrivas i ord. 

Även här hemma sker den ena omskakande 
händelsen efter den andra. Gasledningar 
sprängs i Nordsjön och upprepade skjutningar 
sker runt om i Sverige. Räntorna stiger, inflatio-
nen ökar, drivmedelspriserna skenar i höjden 
och ovanpå det råder det bitvis energibrist.
Vi går mot en allt osäkrare tid och då är det 
viktigt att vi står fast i våra åtaganden och 
ambitioner. 
Vi ska värna civilbefolkningen, stödja Försvars-
makten, förhindra och begränsa skador och 
sätta Greta i fokus. 

Alla dessa svåra och mäktiga uppgifter kan 
ibland både kännas overkliga och omöjliga, 
men vi får inte tveka eller backa. Att åter-
uppbygga vår förmåga och vår beredskap är 
långsiktiga och stora uppgifter, men likt att äta 
en elefant måste vi beta av dem bit för bit, del 
för del och stycke för stycke. 

Det är viktigt att vi inte tappar fokus, även om 
tempot ibland kan kännas lågt och målet långt 
borta. Att vi håller färdplanen och går i takt. 
I dessa stora och svåra uppgifter kan vi finna 
styrkan i att samarbeta, hjälpas åt med att dela 
de svåra bördorna, se till den stora bilden och 
inte fastna i de små lösningarna. 

Runt om i länet har vi nu på olika sätt påbörjat 
planeringen mot den yttersta extraordinära 
händelsen - krig! Vi gör det genom att ta av-
stamp i en förbättrad krisberedskap. Genom 
att ställa oss frågan i alla beslut 
”Hur stödjer detta vår krisberedskap?” ökar vi 
robustheten i samhället. 

Om vi planerar så att vi kan bedriva vår sam-
hällsviktiga verksamhet även under störda 
förhållanden så värnar vi civilbefolkningen, 
stödjer Försvarsmakten, förhindrar och be-

gränsar skador och hjälper Greta. 

Genom att stödja och sporra varandra kan vi 
finna de goda exemplen, undvika de största 
hindren och öka vår kunskap och vår förmåga. 

Det första och enklaste sättet att höja vår 
förmåga är att öka vår kunskap, vår kunskap 
om vad som händer i omvärlden och om hur vi 
som enskilda kan skapa förutsättningar för att 
stå emot hot och yttre påfrestningar. 

Så låt oss alla hjälpas åt med att skapa en trös-
kel av krisberedskap och civilt försvar så hög 
att den ger oss styrkan att avvärja kriser och 
avskräcka antagonistiska despoter! 

MICAEL CARLSSON 

RÄDDNINGSCHEF 

EKSJÖ KOMMUN 
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Brandutredning 

Brand i industri utanför Tenhult 
Industribyggnaden hade vid brandtillfället två 
verksamheter, båda med lager och kontor, de 
var i egna brandceller men inte avskilt mel-
lan kontor och lager. Larmet inkom söndagen 
den 26 juni från en arbetare som såg tjock 
svart rök från den ena lagerbyggnaden. Hu-
vudlarmet gick som Nivå 20, brand i byggnad, 
Industri, Öggestorp Caravan. Nivån höjdes på 
vägen ut till nivå 40 av 1180.
Först på plats var enhet 1370, ca 7 minuter 
efter larm. Synen som mötte var ”svart rök och 
öppna lågor i den stora byggnaden”. Enhet 
1010 anlände några minuter senare och med-
delade ” utvändig släckning , brinner kraftigt 
i mitten av lokalen”. Då hade även portarna 
börjat brinna igenom. 

OLYCKSFÖRLOPPET OCH SKADOR 
En arbetare i den icke brandhärjade verksam-
heten hörde ett poff och därefter föll sten-
ullstätningarna ner från taket. Han såg svart 
rök spridas från grannverksamheten, gick ut 
från byggnaden och såg brand och rök från 
lagerbyggnad. Branden uppfattas ha startat 
någonstans i lagerbyggnaden och hade tro-
ligen pågått ett tag. Det troliga är att trycket 
i lokalen byggdes upp innan stenullstätning-
arna trycktes ut ur rillorna i taket. På grund av 
den kraftiga branden i lokalen genomfördes 
inledningsvis endast utvändig släckning. Efter 
ankomsten av fler enheter påbörjades rökdy-
karinsats mot kontorsdelen, då det antogs att 
det fanns en brandcellsgräns där, som kunde 
nyttjas som begränsningslinje. Kontorsdelen 
var rökfylld och öppen dörr misstänktes. 

RISKHANTERING 
Andningsskydd ska användas i alla lokaler där 
brand pågått eller pågår. Detta gäller även på 
tak där håltagning sker. På grund av röksprid-
ning över arbetsplatsen angavs kravet att 
andningsskydd skulle nyttjas av alla som be-
fann sig på norrsidan dit röken huvudsakligen 
spreds, samt på övriga sidor när vinden skif-
tade. Inledningsvis användes halvmask P3 men 
eftersom dess primära syfte är mot partiklar 
som sot och asbest för förtydligades senare 
beslut att helmask skulle användas. Ett pro-
blem var att kommunicera både på radio och 
muntligen. Andningsmotståndet i kombina-
tion med den höga temperaturen, klädsel och 
arbetsinsatsen utgjorde troligen en anledning 
till att flera stundtals tog av sig masken trots 
att de befann sig i riskmiljö. 

ARBETE PÅ TAK 
På östra sidan av begränsningslinjen bedöm-

des bärigheten i taket säker nog att beträda 
utan säkerhetslinor, förutom nära kanterna. 
Taket var av bärande plåt, minerallull och gum-
mimatta och med låg lutning. Det hade inte 
varit brandutsatt. På västra sidan, där det på-
gått brand undertill, var kravet att säkerhetsli-
nor skulle användas. Stundtals fick säkerhetsli-
nor dock påminnas om, då det glömdes bort. 

ERFARENHET 
• Brandavskiljningar i industribyggnader är 

inte självklara, ritningar krävs. 
• När fordon placeras i rökens riktning kan 

det vara svårt att flytta men är ibland nöd-
vändigt för arbetsmiljö och riskhantering. 

• Vid långvariga insatser med mycket avlös-
ningar. Att dela på skift och blanda på per-
sonal kan skapa förvirring. Det kan istället 
vara bättre att hålla samman stationer till 
specifik uppgift/sektor. 

• Halv filtermask skyddar mot asbest och 
sot, ej brandrök, inte ens utomhus. 

• Filtermask utgör hinder för kommunika-
tion. Lösningar/alternativ? 

• Torrt bläck i skrivare, inkludera rengöring 
av skrivarhuvud i inventering av fordon. 

• Personal varnar inte när de börjar bli över-
hettade. Måste bevaka varandra. 

ERFARENHETER FRÅN SL 
• Hade stora problem inledningsvis med 

vattenförsörjningen och bilarna i en sektor 
gick tomma på vatten flera gånger innan 
man fick det uppkopplat till brandpost. 
Förberedande order till anländande styrka 
att ordna? 

• Fick ett tydligt MMI vid insatsens start men 
allt eftersom att insatsen gick och fler en-
heter anlände var upplevelsen att det inte 
fanns en tydlig arbetsfördelning i den hö-
gre ledningen. Vem hade ansvar för vad? 
Vem hade ansvar för avlösning? Personal? 
Kommunikation? 

• Att enbart ligga på en Rapskanal vid en sån 
här händelse gjorde att mycket informa-
tion förmedlades från alla organisationer. 
Även  sektorer förmedlades på denna. 
Mycket information som inte berörde alla 
vilket ledde till att en del slutade lyssna 
och gick fram och tillbaka mellan sin sektor 
och ledningsplatsen. 

• Det var väldigt hård ansträngningen på 
personalen och några drabbades av vätske-
brist/värmepåverkan. 

ERIK HOLGERSSON 

BRANDINGENJÖR OCH 1080 VID HÄNDELSEN 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING 
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Information 

Sateliter upptäcker skogsbränder 

MSB har tillsammans med SMHI,
räddningstjänster och länsstyrelser 
utvecklat möjligheten att tidigt upp-
täcka bränder i naturen med hjälp av 
satelliter. Redan under denna säsong 
har bränder upptäckts med hjälp av 
satelliterna. 
Ett generellt varmare klimat medför att sä-
songen för bränder i skog och mark förlängs i 
Sverige i framtiden. Samhällets aktörer behö-
ver stöd för att både förebygga, hantera och 
upptäcka eventuella skogsbränder. Därför har 
MSB och SMHI tillsammans utvecklat möjlig-
heten till tidig upptäckt av bränder i naturen 
med hjälp av satelliter. Potentialen för tek-
niken är, precis som skogsbrandbevakande 
flygplan, störst i glesbygd där sannolikheten till 
upptäckt är mindre från människor.
Under denna säsong har bränder upptäckts 
med hjälp av satelliterna. Den 9 maj detek-
terades en brand i Kosta i Lessebo kommun 
25-30 minuter innan larm inkom på annat sätt. 
Satellitdetektionen är ett nytt sätt att upptäcka 
bränder, men skogsbrandsbevakningen med 
flygplan finns fortfarande kvar och är en viktig 
del av bevakningen. Det är kombinationen av 
dem båda som ger stora förbättringar. Utöver 
satelliter och flygplan har allmänheten en 

viktig roll.
Utveckling pågår fortsatt för att detektionerna 
i framtiden också ska generera larm direkt till 
räddningstjänsten via SOS Alarm. 

SÅ FUNGERAR SATELLITDETEKTION 
Bevakningen sker med hjälp av två satelliter 
som används med ett möjligt tidsfönster mitt 
på natten cirka kl. 00-04 och mitt på dagen 
cirka kl. 12-16. Satelliterna passerar Sverige 
vid lite olika tidpunkter varje dag. Potentialen 
för tekniken är, precis som med de skogs-
brandbevakande flygplanen, störst i glesbygd 
där sannolikheten till upptäckt är mindre från 
människor. 

BAKGRUND 
Under 2020-2021 har MSB tillsammans med 
SMHI, kommunala räddningstjänster och läns-
styrelser testat och utvärderat möjligheten 
med satellitdetektion av bränder. Syftet var att
genom befintliga satelliters data utveckla för-
mågan att upptäcka bränder i ett tidigt skede 
och på så sätt kunna förhindra att de växer 
sig stora. Skogsbrandsbevakning med flygplan 
finns fortfarande kvar inom länen, och satellit-
detektion kan ses som ett komplement till den 
bevakningen. 
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Brandutredning 

Nivå 40 Brand i sågverk, Unnefors 
Så lät utropet på kl 
5 på morgonen den 
27 juli. En person på 
v26 hade sett att det 
brann genom taket 
på en byggnad till-
hörande sågverket i 
Unnefors. Genom att 
ledningsbefälet hade 
erfarenhet från sådana 
bränder valde led-
ningscentralen att dra 
ett N40-larm direkt. 
Styrkor från Unnefors, 
Ryd, Bottnaryd och 
Jönköping larmades till 
platsen.
När första styrkan anlände 
bekräftade de att det brann 
i pannrumsdelen i en 30 *
100 m2 stor byggnad, 15 
meter hög. Huvudbärverket 
bestod av stålbalkar och hjälpbärverket av trä. 
Vägg och tak huvudsakligen av trapetsplåt. 
Övriga byggnaden inrymde sågverksdelen. 

LOKAL KÄNNEDOM OM BYGGNADEN 
Första styrkan påbörjade invändig släckning 
via en dörr och påbörjade även att bygga upp 
vattenförsörjning. I och med att flera i första 
styrkan har sin arbetsplats på objektet identi-
fierade de snabbt en tegelvägg som en 
möjlig begränsningslinje.
Inledande MMI sattes till att förhin-
dra brandspridning till sågverksdelen. 
Detta med hjälp av invändig släckning, 
bevakning av tegelväggen och utvändig 
vattenbegjutning. Som stöd till rädd-
ningsledningen larmades ytterligare 
två ledningsenheter, den ena arbetade 
med lägesbild i form av plottning och 
UAS-flygning (drönare), den andre 
utseddes till säkerhetsbefäl för att per-
sonal inte skulle skadas av nedfallande 
takplåtar. 

HET, VARM OCH KALL ZOON 
En brandpåverkad takkonstruktion 
gjorde att området delades in i het, 
varm och kall zon. I och med att det 
brunnit en längre tid var stål- som 
träbalkar hårt brandpåverkade. Efter 
en relativt kort tid minskade brandens 
intensitet och insatsen övergick till att 
identifiera brandhärdar dolda i plåt och isole-

Värmekamera och drönare användes under insatsen. 

ring. Till detta nyttjades värmekamera och UAS 
(drönare). Sektorn utvändig släckning styrdes 
över till att ta bort takkonstruktionen och 
släcka brandhärdarna. Detta tidsödande ar-
bete skedde dels med personal med fallskydd 
på taket och dels med hjälp av två höjdfordon. 
Arbetet leddes av UAS-föraren. För att förhin-
dra att kontaminerat släckvatten rann vidare i 
den närliggande Nissan lades läns ut i ån. 

Brandpåverkad takkonstruktion. 

GUSTAV HULTEGÅRD OCH MATTIAS HEIMDAHL, IL OCH RIL 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPINGS KOMMUN 
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Aktuellt 

Interschutz 2022 
I början av sommaren var det äntligen 
dags för en av världens största brand-
mässor, Rote Hahn. Mässan genomförs 
ungefär vart femte år och normalt är den 
i mässhallarna i Hannover. Mässhallarna 
har 148 000 m2 utställningsyta totalt. Här 
fanns såväl förebyggande som operativa 
saker från leverantörer vi i Sverige aldrig 
hört talas om. På årets mässa fanns det, 
som man kunde förvänta sig, en hel del el-
drivna saker. Bland annat hade den öster-
rikiske brandmaterielleverantören Rosen-
bauer några full-eldrivna brandbilar. En av 
dem hade ett lite annorlunda utseende än 
våra brandbilar.  För att underlätta 

En av de andra Rosenbauerbilarna 
var en stegbil som låg på ett Volvo FE 
Electric-chassi. Det fanns också diverse 
eldriven brandmateriel såsom fläktar, 
klippverktyg mm. 

instigning i bilen kan man sänka ner den. 
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Aktuellt 

Något som också börjat sitt intåg i räddnings-
tjänstvärlden är VR. Här fanns övningssystem 
för brandmän och utbildningssystem för ex-
ternutbildning. 

På mässan fanns det också en 
hel del intressanta förebyggan-
desaker. Bland annat denna typ 
av utrymningsskylt som man 
kan styra i realtid vad den ska 
visa för symboler. Därigenom 
kan man styra utrymningen 
utifrån de förutsättningar som 
gäller för tillfället. Exempelvis 
kan skylten visa olika budskap 
beroende på om man ska ut-
rymma eller inrymma. 

Utöver sådana saker och lösningar som vi tycker är 
rimliga och praktiska, typ skylt med max vaddjup 
för brandbilen och skåpinredningar med tysk ord-
ning och funktion fanns det också en hel del för oss 
annorlunda saker. Exempelvis hade denna Spanska 
brandbilen en hakstege. Tror inte Arbetsmiljöverket 
hade gillat den…
Det fanns också utrustning som vi kan tycka är lite 
överdimensionerad… 

PÄR  LILJEKVIST  

STF  RÄDDNINGSCHEF  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  VÄRNAMO  
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Gasutsläpp 

Gasutsläpp i Eksjö den 16 augusti 2022 
Några minuter innan klockan tio på 
förmiddagen den 16 augusti inkom-
mer ett samtal till SOS från en kom-
munanställd på Prästängshallen i Ek-
sjö. Personen berättar att han skulle 
fylla på simbassängens reningsanlägg-
ning med klor, men att han råkade 
ta fel dunk och istället fyllde på med 
svavelsyra och att det nu kommer ut 
klorgas från anläggningen. 

Räddningstjänsten Eksjö larmas till händelsen 
samt kemresurs från Nässjö och Vetlanda och 
regional insatsledare Höglandet. I larminfor-
mationen anges att klorgas läckt ut från en 
större cistern på 100 liter. Vakthavande befäl 
höjer sedan larmet till nivå 20 och Nässjös 
insatsledare, denna dag undertecknad, larmas 
på. 

FRAMKOMST 
Eksjös insatsledare kommer fram först till plat-
sen och bekräftar ett pågående utsläpp från 
en utvändig cistern och börjar spärra av och 
utrymma området. Sporthallen, simhallen och 
övriga verksamheter som finns i anslutning till 
rummet med utsläppet utryms och brytpunkt 
upprättas i närheten. Anslutande räddnings-
resurser och polis hjälper till att utrymma och 
spärra av området i väntan på kemdykarna 

från Nässjö och Vetlanda. Utrymningen och 
avspärrningen tar initialt i princip alla resurser 
i anspråk. 

KEMDYKNING PÅBÖRJAS 
Vid framkomst påbörjar Nässjöstyrkan, som 
klätt sig under framkörning, kemdykning med 
gastäta dräkter och tar sig in i utrymmet där 
läckaget pågår. Cisternen visar sig vara en 
behållare med natriumhypoklorit, en form av 
flytande klor som bland annat används som 
desinfektionsmedel för att hålla bassängvatten 
fritt från mikroorganismer som kan orsaka 
sjukdom. Behållaren bedöms rymma 50–75 
liter, är halvfull och är kopplad till reningsan-
läggningen via slangar som går ner i behål-
laren. I toppen av behållaren finns en mindre 
och en större öppning, den lilla är öppen och 
den stora är stängd med ett skruvlock. Kem-
dykarnas indikeringsutrustning ger i rummet 
utslag på klorgas och visar en koncentration på 
0,7 ppm. 

VAD GÖR VI SEN? 
Räddningsledningen inklusive jag själv börjar 
nu fundera på vad som kan göras härnäst. Det 
finns farhågor att klorgas tagit sig in i de övriga 
lokalerna i byggnaden, så räddningspersonal 

Artikeln fortsätter på nästa sida 
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Gasutsläpp 

från Eksjö får därför i uppgift att söka igenom 
lokalerna och ventilera ut eventuell gas. Lokal-
media börjar också höra av sig och dyka upp 
på plats och jag får i uppgift att hantera det. 
Vi i räddningsledningen vänder oss mot 
vakthavande befäl för mer information om 
ämnena och jag söker samtidigt själv informa-
tion. Vi får även information från inringaren, 
som finns kvar på ledningsplatsen under hela 
insatsen och är behjälplig, att han efter den 
felaktiga påfyllningen kunde se ett stort, gult 
gasmoln ovanför behållaren, varpå han själv 
utrymde utan att ta någon skada. Det visar sig, 
efter sökning på natriumhypoklorit (lösning) i 
MSB RIB Farliga ämnen, att natriumhypoklo-
rit reagerar med syror och bildar klor. Detta 
verkar vara exakt vad som hänt. När inringaren 
hällde svavelsyra i natriumhypokloriten börja-
de en reaktion som avger klorgas, vilken enligt 
RIB:en har en gul-grön färg. Allt pekar på att vi 
nu vet vad som har hänt och varför. Men vad 
gör vi nu?
Jag får kontakt med en liten analysgrupp som 
ledningscentralen upprättat för att stötta oss 
gällande de farliga ämnena. Vi diskuterar hur 
vi ska kunna gå vidare och kommer fram till att
temperaturen på vätskan borde kunna ge en 
fingervisning om den pågående reaktionen. 
Reaktionen är exoterm, det vill säga att den 
avger värme, vilket betyder att vätskan borde 
ha en förhöjd temperatur jämfört med omgiv-
ningen om reaktionen fortfarande pågår. Om 
vi dessutom mäter temperaturen över tid kan 
vi se om reaktionen håller på att öka (tempe-
raturen ökar med tiden) eller om den avtar 
(temperaturen minskar). Vi diskuterar även 
om man kan mäta pH-värdet över tid för att på 
samma sätt få en indikation på om pH-värdet 
stabiliseras, vilket då borde tyda på att reaktio-
nen avtagit. 
Kemdykarna får i uppgift att börja mäta tem-
peraturen på behållaren samt på själva väts-
kan med en IR-termometer, likt vi gör på mur-
stocken vid soteld. Vi avvaktar med mätning av 
pH-värde då vi inte rent praktiskt lyckas få ner 
pH-stickan i behållaren på ett bra sätt. Efter ett
antal mätningar visar det sig att vi har en sta-
bil, förhöjd temperatur i behållaren. Slutsatsen 
vi då drar är att reaktionen troligen fortfarande 
pågår och att klorgas fortsätter bildas. Vad vi 
inte vet är hur mycket klorgas som bildas och 
hur länge till det kommer att fortgå. Vi inser 
att vi snart måste göra något för att bli klara 
med insatsen. 

DEN SLUTLIGA ÅTGÄRDEN 
Vi tar kontakt med ett transportföretag som 
tar hand om farliga ämnen och de ger oss 
en lösning – spä ut vätskan i två behållare 
fyllda med vatten så kan de ta hand om och 

transportera iväg det. Här kommer också den 
gamla grundskolekemin till minnes, för om det 
är något jag själv minns så är det ”SIV” eller 
”syra i vatten”, en minnesregel för att syror ska 
spädas genom att blandas ut i vatten och inte 
tvärtom. Vi gör upp en plan bestående av tre 
steg:
1. Ta två 60 litersfat och fyll med vatten till 
drygt 50 %.
2. Pumpa över natriumhypoklorit från behål-
laren till faten, hälften i varje. 
3. Flytta faten utomhus till en säker plats för 
transport.
Den nödvändiga utrustningen i form av pump, 
slangar och dunkar finns på Nässjös kemflak 
och planen utförs för säkerhets skull med 
kemdräkter och andningsskydd på. Efter cirka 
20 minuter från att planen börjar genomföras 
är dunkarna klara för avhämtning. I detta läge 
börjar vi känna oss ha full kontroll på vad som 
kan hända. Det tas därför beslut om att avbry-
ta utrymningen för en närliggande skola och 
förskola samt minska på det avspärrade områ-
det. Personalen i den aktuella byggnaden får 
dock vänta tills dunkarna har transporterats 
iväg. Så fort dunkarna hämtats avslutas hela 
insatsen och samtliga styrkor enheter platsen.
Det är nog inte alla som fått delta i en verklig 
keminsats som är så pass lik ett fiktivt scenario 
från någon av MSB:s räddningsskolor. 

LÄRDOMAR 
• Information om inblandade ämnen nöd-

vändigt för att kunna förstå vad som hänt. 
• Placering av ledningsplats i förhållande till 

vindriktning och utsläppets plats. 
• Utrymning tar mycket resurser och kräver 

mycket samordning. 
• Hade kanske haft nytta av kamera på kem-

dykarna eller drönare för att få en bättre 
bild av utsläppet bakåt i leden. 

• Finns många uppgifter att lösa på lednings-
nivå, bra med extra ledningsresurser för att
hantera dessa. 

Vill du veta mer? 
Hör då gärna av dig till någon av oss som var 
med och ledde insatsen: Mats Kraft och Jörgen 
Franzén från Eksjö, Henrik Nilsson från Tranås 
samt undertecknad. 

HAMPUS RAGNAR 

INSATSLEDARE NÄSSJÖ 

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 
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Insatsutvärdering 

Mindre än en minut tar det, rent praktiskt, från framkomst till att drönaren är i luften och användningsområdena kan 
vara många. Fotograf Emanuel Jörnbring. 

UAS i RäddSam F 
UAS står för Unmanned Aerial System 
och är den officiella benämningen för 
obemannade luftfartyg, men vi kallar 
det i vardagligt tal för drönare. Drö-
nare finns i många storlekar och for-
mer, men det vanligaste är så kallade 
quadracoptrar som är radiostyrda 
drönare med fyra rotorarmar och en 
eller flera kameror. 
I takt med att utvecklingen har gått framåt så 
har drönarna blivit alltmer kompetenta och 
lätthanterade och svensk räddningstjänst har 
börjat använda sig av drönare för att få nya 
perspektiv ute på skadeplats. 

TRE ENHETER I RÄDDSAM F 
• 2 43 1608 – FIP-styrkeledare Bankeryd 
• 2 43 2408 – FIP-styrkeledare/-arbetsledare 

Anneberg 
• 2 43 7080 – Insatsledare Gislaved-Gnosjö 

Enheterna har samma typ av drönare, Mavic 
2 Enterprise Dual, från drönartillverkaren DJI. 
Drönaren är framtagen för användning inom 
industrin och är försedd med en kombinerad 
visuell kamera och värmekamera. Drönarens 
rotorer är placerade på fyra infällbara armar 

som gör den så kompakt att hela drönaren 
med tillbehör får plats i en lätthanterad väska. 
Drönaren kan förses med en liten strålkastare 
så att den även kan användas nattetid. Den 
kan också förses med en högtalare så att man 
kan spela upp inspelade talfraser till exempel 
till en nödställd person. Dessa tillbehör kan 
dock inte användas samtidigt. 

NYTTAN AV EN DRÖNARE 
Det är kanske främst i det tidiga skedet som 
drönaren gör mest nytta. Väl på plats tar det, 
rent praktiskt, mindre än en minut att få drö-
naren i luften, vilket ger en unik möjlighet att 
snabbt få ett fågelperspektiv på skadeplatsen. 
Annars är det egentligen fantasin som sätter 
gränsen för när man kan ha nytta av en drö-
nare och dess kameror. Det mest uppenbara 
är kanske när man snabbt behöver söka av 
ett område, till exempel vid drunkning, skogs-
brand eller eftersök av försvunnen person, 
särskilt i svårtillgänglig terräng. Men det kan 
i vissa lägen också vara bra att få en över-
blick från ovan av en lite större skadeplats, 
till exempel vid brand i byggnad, utsläpp av 

Artikeln fortsätter på nästa sida 
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Insatsutvärdering 

farligt ämne eller trafikolycka. Värmekameran 
kan också vara till nytta till exempel vid kon-
struktionsbrand på taket på en industri, när 
man letar glödhärdar vid eftersläckning av en 
skogsbrand eller om man vill ta en lite när-
mare titt på ett gasutsläpp utan att skicka fram 
personer. 

FYSISKA BEGRÄNSNINGAR 
Det finns flera fysiska begränsningar för våra 
UAS-enheter, varav några är särskilt bra att 
känna till. En är att drönarna inte är IP-klassa-
de, det vill säga att de inte klarar av väta och 
ska till exempel inte köras i regn eller snö. Om 
så ändå sker finns risk att drönaren tar skada, 
antingen direkt eller vid ett senare tillfälle (det 
kan uppstå problem flera månader efteråt). I 
värsta fall kan drönaren sluta fungera mitt i en 
flygning och falla från skyn med risk att skada 
personer på marken.
En annan begränsning är flygtiden. Våra UAS-
enheter är utrustade med (minst) tre batterier 
vardera. Ett batteri räcker enligt tillverkaren 
till 31 minuters flygning. I verkligheten handlar 
det snarare om cirka 20 minuter och liksom 
med mobiltelefonens batteri minskar batteri-
tiden med lägre temperatur. Det tar också en 
stund att ladda upp batterierna igen. I verklig-
heten har vi alltså mindre än en timmes flygtid 
på varje enhet, vilket gör det viktigt för rädd-
ningsledningen att prioritera och ge drönarpi-
loten tydliga uppgifter. 
Drönarnas värmekamera har en låg upplösning 
jämfört med en vanlig, modern kamera. Med 
värmekamerans 160 x 120 pixlar och hand-
kontrollens relativt lilla 5,5 tums display blir 
det svårt att urskilja små värmesignaturer från 
exempelvis en människa när man kommer upp 
på höjder över 30 meter och kan kräva hög 
koncentration från drönarpiloten. 
Den visuella kameran har också en stor be-
gränsning vid körning i mörker. Dels är det 
svårt att flyga säkert eftersom det är svårare 
att upptäcka hinder, dels har strålkastaren en 
kastlängd på cirka 10–20 meter och utan den 
ser man i princip ingenting med kameran. 

REGLER OM FLYGNING MED UAS 
Regelverket kring flygning med UAS är om-
fattande. Det krävs ett särskilt tillstånd från 
Transportstyrelsen för att få flyga drönare i 
räddningstjänst och det ställer höga krav på 
drönarpilotens kompetens. Det finns även ett 
antal andra lagstiftningar och regelverk som 
är aktuella vid drönarflygning och som piloten 
måste ta hänsyn till. Piloterna genomgår där-
för en särskilt framtagen endags teoriutbild-
ning följt av övningar i praktiskt handhavande 
lokalt. 

I LUFTRUMMET 
I luftrummet finns också ett antal begräns-
ningar som gör att det inom vissa områden, 
till exempel i närheten av flygplatser eller 
skyddsobjekt, kan kräva särskilt tillstånd innan 
flygning sker i området. Man kan därför inte 
alltid räkna med att drönaren kommer upp 
i luften direkt vid framkomst, utan det kan 
ibland krävas ett eller flera telefonsamtal, där 
ledningscentralens vakthavande befäl och led-
ningsbefäl kan komma att få en roll som stöd 
till drönarpiloten.
Som regelverket är utformat idag får vi med 
våra drönare endast flyga inom synhåll. Detta 
innebär att piloten alltid måste kunna se 
drönarens position och färdriktning utan att 
använda kikare eller liknande hjälpmedel. Drö-
narpilotens placering kan därför vara viktig för 
att kunna söka av ett större område. Till exem-
pel kan man placera sig på en höjd i området, 
eller varför inte i toppen på ett höjdfordon?
Den som framför drönaren är ansvarig för flyg-
ningen, likt en bilförare är ansvarig för fram-
förandet av bilen. Detta innebär att drönarpi-
loten är ansvarig för att flygningen sker på ett 
säkert sätt och enligt alla lagar och regler. Ett 
befäl ska därför inte tvinga en pilot att göra 
något som denne bedömer som osäkert eller 
otillåtet, utan restriktionerna och reglerna 
som finns ska följas och kan inte per automa-
tik bortses från med hänvisning till lagen om 
skydd mot olyckor eller liknande. Drönarpilo-
ten ska göra kontinuerliga riskbedömningar 
före, under och efter flygningen med hänsyn 
till då rådande omständigheter. Viktigt att 
tänka på är att vi inte alltid är ensamma i luft-
rummet och att en drönare kan åsamka stor 
skada på andra luftfarkoster eller personer och 
annat nere på marken.
Under insatser med andra flygande resurser, 
till exempel helikoptrar, flygplan eller andra 
drönare, är det viktigt att dessa andra piloter 
informeras om när vi har drönare i luften. För 
till exempel helikoptrar gäller oftast att de inte 
vill flyga alls i områden där de vet att det finns 
drönare i luften, på grund av kollisionsrisken. 
Ta därför gärna för vana att direkt informera 
drönarpiloten om vi får kännedom om andra 
luftfartyg under insats.
Har ni frågor eller funderingar om våra UAS-
enheter är ni välkomna att prata med våra drö-
narpiloter eller höra av er till undertecknad. 

HAMPUS RAGNAR 

UAS-SAMORDNARE I RÄDDSAM F 

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 



12 Nr 2 2022RäddningsPlankan

 

 
 
 

 

 

 

RäddSam F 

Axamodagarna 
Under årets Axamodagar som löpt över 26 dagar har 491 brandmän och 37 brandbefäl från 
länet övat. Momentledarna är nöjda med de resultat som årets räddningsenheter och ledning-
senheter åstadkommit vid övningarna. I år har det provats lite nya grepp så som teorilektion 
innan brandfemman och trafikolycka med många skadade i väderskyddad miljö med fokus på 
sjukvård. Vi använde också byggnader tillhörande flygplatsen för att få spridning på momenten 
och därmed erbjuda realistisk miljö. Nytt var också en troärdig övningsdocka för sjukvårdsmo-
menten, denna kommer vi har stor nytta av framåt. 

Rökutveckling från litiumbatteri
Eftersom nya rön visar att röken från battei-
erna är mindre farlig än vi tidigare trott, ville 
vi avdramatisera detta genom att återigen 
ha en övning kring detta. Övningen poäng-
terade att livräddning alltid är grundläggan-
de inriktning, om inte detta med säkerhet 
kan uteslutas. 
En pistol i detta moment föranledde en dis-
kussion kring hur vapen ska hanteras. 

Viktigt att man kan hantera IR-kamera rätt 
och att kunna tyda vad det är man ser. 

Trafikolycka buss
- I våras fick vi tillgång till en inredd buss och insåg möj-
ligheten att kunna öva stabilisering och uttag ur buss som 
ligger på sidan, säger Mikael Strandner, ansvarig för sjuk-
vårdsutbildningarna under Axamodagarna. 
Nu har nästan hela RäddSam F övat på detta scenario, som 
vi tidigare inte haft möjlighet att göra. 
Övningen har varit uppdelad i två olika moment; säkring av 
buss och genomgång av detta samt sjukvård, det vill säga. 
hur man går tillväga för att få ut många personer ur bussen 
på bästa möjliga sätt.
Deltagarna upplevde det positivt att dela upp övningen 
och få utbildning i hur man ska tänka i en masskadesitua-
tion. Många upptäckte hur arbetssamt det var att jobba 
inne i en vält buss där man inte hade ett golv att stå på. 

Utsläpp farligt ämne
I en realistisk miljö övades förväntningen 
på en räddningsenhet vid utslätt farligt 
ämne. 
• Vid behov livrädda. (Och sanera drab-

bad)
• Spärra av. 
• Urymma. 
• Enkla åtgärder för att stoppa läckaget 

och förhindra spridning av ämnet. 
• Om möjligt, identifiera ämnet. 
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RäddSam F 

Axamodagarna 
Brand i byggnad, invändig insats
Efter en halvtimmes teorigenomgång av den taktiska grund-
planen genomfördes en insats i en mindre villa. Utfallet jäm-
fördes sedan med grundplanen från teorigenomgången. 
De grupper som övat enligt den taktiska grundplanen innan 
Axamoövningarna var också de som klarade uppgiften bäst. 

Avgörande faktorer för en effektiv insats  är att 
personalen kan ta på sig sin skyddsutrustning fort 
(målbild under 90 sek) och att styrkeledaren har en 
aktiv roll som innebär att vägleda sin personal så att 
insatsen kommer igång. 

En föreläsning om den taktiska grundplanen för den 
invändiga insatsen finns på RäddSam F:s lärplatt-
form. 

Trafikolycka bil
I den här övningen ville vi få ett överas-
kande moment där man inte visste vad 
som väntade. Fokus var sjukvård och akut 
omhändertagande av flera allvarligt ska-
dade. Att lägga ett bra förband, prioritera 
en katastrofblödning, använda rakel för in-
formation till ambulansen, att dela upp sig 
och se till att få fram rätt utrustning fram till 
olycksplatsen, var tanken med övningen.
- Vi har sett en brist att många inte har full 
koll på materialet som finns på bilarna och 
detta ville vi åtgärda genom denna övning, 
säger Mikael Strandner.
- Det är ett bra tillfälle att få en uppfattning 
om sjukvårdskunskapen hos våra styrkor. 

Brand i källare, flerbostadshus 
Suicidal person som gått ner i källare där brand startats 
och vederbörande var kvar. 
Framgångsfaktorer 
Korrekt riskbedömning gällande hotbild suicidal person.
Att först på plats vågar öppna och kolla angreppsväg. 
Intervjua person på plats.
Utgå från tanken släck, ventilera, livräddning.
Att kunna läsa branden på ett korrekt sätt, snabbt avan-
cera mot branden. 
Så länge miljön tillåter så kraftsamla resurser i att få 
branden under kontroll. 
Förlängning av manöverslang alt. framskjuten baspunkt.
Att kunna hantera IR-kamera. 
Inte glömma egna sinnen.
Kommunikation och tydlighet. 

HÅKAN JOAKIMSSON, MICHIEL ISAKSSON, MIKAEL STRANDNER 

(NÅGRA AV) MOMENTLEDARE AXAMODAGARNA 



14 Nr 2 2022RäddningsPlankan

 

 

 

  

 

 

 

Aktuellt 

”Hur din kropp är formad eller vem du 
är kär i gör detsamma för oss. 
Det viktigaste är din insats" 
Mångfald och jämställhet är viktigt 
för Räddningscheferna i RäddSam 
F. Därför valde de att besluta om en 
bemötandekod som ska genomsyra 
all vår verksamhet. Syftet är att tydligt 
visa att vi vill ha in medarbetare från 
alla delar av samhället för att på så 
sätt bättre hjälpa och stödja de som 
behöver det. 
”Hur din kropp är formad eller vem du är kär 
i gör detsamma för oss. Det viktigaste är din 
insats. Allt och alla inom RäddSam F leds av 
ödmjukhet och respekt. Hos oss är alla väl-
komna.” Så väljer RäddSam F att se på frågan 
om inkludering och bemötande. 
- Vi vill ha mer blandade grupper, och bredda 
oss kring mångfald och jämställhet, säger Sami 
Belge som är brandman på räddningstjänsten 
Jönköping. 

ÖKA JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Som en del i att öka jämställdheten och mång-
falden vill vi arbeta med att skapa en rättvis 
och balanserad bild av yrket och våra tester. 
Tanken är att avdramatisera testerna, framfö-
rallt för kvinnor och andra, som traditionellt 
sätt inte söker sig till räddningstjänsten. Re-
kryteringsprocessen blir då mer transparent, 
vilket minskar oro, stress och fördomar. 
RäddSam F har gjort en film kring rekrytering 
för få fler att våga försöka. Filmen ligger på 
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=oolkCKj3WmU 

I filmen går Mia Mattila, brandman i Gislaved-
Gnosjö, igenom testerna. Man kan se en sö-
kande som just klättrat ner, efter att ha befun-
nit sig tolv meter rakt upp på stegen. Hon tar 
av sig hjälmen, skakar ut håret och säger glatt 
mot kameran: 
– Det kändes väldigt bra. Jag känner definitivt 
att jag inte har nån höjdskräck!
Höjdtestet är det första som visas i den cirka 
sju minuter långa filmen. Filmen ska ge dem 
som är intresserade av att bli brandman på 
deltid en chans att på förhand se vad de fy-
siska testerna innebär. 

Bandet rullar i 4,5 kilometer i timmen, det har 
samtliga räddningstjänster i RäddSam F enats 
om. 

- Den som kommer till våra tester ska veta vad 
som väntar och är därmed bättre förberedd, 
säger Mia Mattila och hennes kollega Kenny 
Johansson om jobbat fram filmen. 

AGENDA 
- Frågan om jämställdhet och mångfald måste 
finnas på chefernas agenda men även spri-
das till alla grupper och utbildningar så vi kan 
hjälpas åt att ha ett öppet sinne säger Johan 
Nilsson, Räddningschef i Gislaved-Gnosjö och 
sammankallande i RJM. 

RäddSam F:s film, gemensamma testrutin, 
chefernas intresse, RJMs vardagsarbete och 
vår text om vem vi vill ha i organisationerna är 
viktiga delar i 
RäddSam Fs 
fortsatta ar-
bete. Tillsam-
mans ska vi 
hjälpas åt att 
rekrytera nya 
medarbe-
tare och våra 
nuvarande 
kollegor ska 
trivas och 
vilja stanna. 
Den förut-
sättningen 
ökar om vi 
alla är olika. 

JOHAN NILSSON De övriga testerna som visas upp är simning, 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED–GNOSJÖ klaustrofobitestet i ett trångt utrymme, en ar-

RÄDDNINGSCHEF betsrelaterad hinderbana och rullbandstestet. 

https://www.youtube.com


15 Nr  2 2022 RäddningsPlankan  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Aktuellt 

Kompletterande tester på 
Räddningstjänsten Värnamo 

Detta arbete är framtaget i samar-
bete med sjukgymnaster på företags-
hälsan AVONOVA, Värnamo. 
Med en högre vision och en tydlig målsättning 
så har arbetsgivaren på Räddningstjänsten 
Värnamo lagt fram ett förslag om att höja 
och förbättra den fysiska statusen på alla 
medarbetare. Vi vågar påstå att visionen och 
målsättningen är unik då vi inte hittar dessa 
tankar någon annanstans inom räddnings-
tjänst Sverige.
Att med enkla medel (kompletterande tester) 
testa av medarbetarens rörlighet, flexibilitet 
och till viss del styrka på ett annorlunda sätt 
till skillnad från traditionella förfarande. 
De kompletterande testerna kommer vara 
högst individuella då vi alla har olika förutsätt-
ning från det liv vi lever och den bakgrund vi 
kommer från. Testerna ska spegla hur indivi-
den och sin kropp mår vid testtillfället och de 
eventuella krämpor som finns samt hur detta 
sen kopplas till en väl fungerande åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen är lätt förståelig så att eventu-
ella krämpor kan åtgärdas med enkla medel. 
Med hjälp av åtgärdsplanen så ska individen 
kunna påverka sin kropp och sitt välbefinnan-
de till det bättre, så att krämpor kan bekäm-
pas. 

MÅLSÄTTNINGEN 
Målsättningen är att medarbetarna ska må 
bättre. Får en bättre insikt om sin kropp och 
sitt välmående och till sist kan förbättra sin 
fysiska status vilket i förlängningen är positivt 
både för individen och arbetsgivaren.
En tydlig målsättning berättar Vad – Hur och 
Varför träning och testning sker på önskat sett.
Träningen ska vara säker, funktionell, varieran-
de, individanpassad (skalbar), långsiktig och 
inspirerande. 
Testerna ska genomföras 2 ggr/år så att en 
enklare uppföljning kan ske.
Vid behov av rehab träning så ska rätt utrust-
ning och stöd till den enskilda individen finnas 
tillgänglig. Detta gäller även till enskilda indivi-
der som söker stöd i sin träning för att uppnå 
befintliga krav. 

Viktigt att påpeka är att individer som är i 
behov av rehab i första hand tar kontakt med 
sin vårdcentral och följer deras rekommenda-
tioner. 

TESTER 
• Knäböj mot vägg 
• Att se rörligheten i höft, knäled, fotled, 

bröstrygg samt mobilitet i baksidans mus-
kulatur. 

• Fatta dina händer bakom ryggen 
• För att se rörligheten i axelled samt bröst-

rygg, triceps och lats. 
• Test av baksida lår och rygg 
• För att se rörligheten i baksida lår samt 

ryggens böjning. 
• Skierg max antal meter på 6 min 
• För att se uthålligheten utan att det ska 

påverka fötter och knä i stor omfattning. 
• Armhävning med handsläpp i bottenläget. 

Max godkända under 1min 
• För att se rörligheten/styrka i axelled, brös-

tet, triceps samt bålmuskulaturen. 
• ämfotahopp. 
• Explosivitet, Kraftutveckling, Balans och 

Bålstabilitet 
• 90 graders knäböj mot box, tydligt under 

parallell. Maxantal under 1min 
• För att se uthålligheten i benmuskulaturen 

samt hur ryggen/bålen påverkas i framåt 
lutning.

• Chins med hakan tydligt över stången. Max 
antal. 

• För att se styrkan i främst rygg, biceps 
samt axel 

• Stålmannen-testet.  Ligga på magen och 
lyfta ben och armar från golvet, målet 1 
minut. 

• För att se bålstyrkan och uthålligheten i 
bålen samt baksida lår. 

• Balans på ett ben. 
• Syfte: För att se balansen på respektive 

ben samt fotens muskulatur och anspän-
ning i Bålen.

• Liggande ben statiskt utan att släppa länd-
ryggen från golvet. Mål 1min. 

• Syfte: För att se uthålligheten i Bålen och 
magen.

Vill du veta mer så kontakta Joakim Bladh eller 
Lisa Johansson, Räddningstjänsten Värnamo. 

LIS-MARIE CHRISTOFORIDIS JOHANSSON 

STYRKELEDARE 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO 
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Aktuellt 

Ny medarbetare inom 
RäddSam F 

Tina Petersson, beredskaps- och säkerhets-
samordnare Vaggeryds kommun
Jag är kommunikatör i botten och kommer 
närmast från ett jobb som enhetschef för 
kommunikationsenheten i Jönköpings kom-
mun. Ni som varit med ett tag kanske känner 
igen mig sedan tidigare då jag började min 
yrkesbana som informatör på räddnings-
tjänsten i Jönköpings kommun redan 1997. 
Frågorna som nu ligger på mitt bord är därför 
inte nya för mig även om rollen är det. Jag ser 
fram emot att få samverka med er andra kring 
frågor om civilt försvar, krisberedskap och 
brottsförebyggande för ett mer robust Jönkö-
pings län.
På min fritid odlar jag i min trädgård, tränar 
löpning, yoga, styrka eller något annat kul eller 
så tar jag det bara lugnt i något hörn och läser 
en bok eller stickar. 

narkotika 
FENTANYLER OCH FENTANYLANALOGER • 2018:1 

Fentanyler och fentanylanaloger 
Syftet med faktabladet är att upplysa och varna personal inom polisen om fentanylers 
farlighet, hur man skyddar sig mot exponering, och vad man gör i händelse av kontami-
nering och förgiftning av denna substans. I samhället finns även andra högpotenta drog-
material med farlighetsgrad fullt jämförbara med fentanyler och fentanylanaloger, men de 
omnämns inte här. 

Fentanyl är en starkt smärtstillande substans som ingår i flera legala läkemedel i form av plås-
ter, tabletter, injektionslösning samt nässpray och substansen är ca 50-100 gånger mer potent 
än morfin. 

Fentanylanaloger är substanser som är kemiskt vidareutvecklade från grundformen fentanyl. 
Illegal användning av fentanyler härrör främst från missbruk av olika typer av fentanylanaloger 
som finns till försäljning på internet, som ofta förekommer i pulverform. Eftersom flera av sub-
stanserna är mycket potenta så intas de vanligen inte direkt i pulverform, utan koncentrerat pul-
ver blandas antingen med bulkmedel för att tillverka tabletter eller löses i vatten för att skapa 
lösningar avsedda att intas via näsan. Eftersom den som brukar en illegal produkt saknar kän-
nedom om ingående substans och dess halt finns stor risk för överdos vid användning av dessa 
produkter. Förgiftningar med dödlig utgång som orsakats av fentanyl och dess varianter före-
kommer. 

Fentanyl i form av spray, tabletter, pulver, plåster etc. Foto taget på NFC av Lars Hedelin. 

Risker vid hantering av fentanyler 
Flera fentanyler är mycket farliga vid inhalering, oralt intag samt vid hudkontakt. Personal som 
kommer i kontakt med substanser som misstänks vara fentanyler ska i första hand tänka på sin 
egen och kollegors säkerhet. Det föreligger en mycket stor risk för exponering via inandning av 
pulver som dammar eller via huden då fentanyler hanteras. 
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