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brandbekämpning för sina medlemmar! 
Onsdagen den 17 oktober 2018 

Denna regniga onsdagseftermiddag fick tiotalet intresserade SPF-seniorer en gedigen 
genomgång av vad vi bör tänka på, för att vara så bra förberedda som möjligt, om ”det 
otänkbara” faktiskt händer, - att vi råkar hamna i en eldsvåda.


Det var vice brandmästare Erik Söderqvist som höll i 
informationen, och vi höll till i Räddningstjänstens 
övningslokaler, strax utanför Arvika.


Räddningstjänsten vill med den här utbildningen arbeta 
förebyggande. Kursinnehållet är detsamma som man 
återkommande ger på ett stort antal arbetsplatser och till 
andra organisationer. 


Man vill höja riskmedvetenheten hos kommunens invånare, 
och man vill lära ut hur man som vanlig civilperson kan 
hantera risksituationer och bränder. 


Inledningsvis får vi höra en del om organisationen: Arvika 
samverkar främst och nära med Eda, men de båda kårerna 
har även gemensam ledning med Säffle. 

Man har både heltidsbesättning, i centrala Arvika,  och 
sådana som arbetar deltid, i Gunnarskog, Glava och Edane. 


Erik berättar att det är viktigt att ha så många bilar som 
möjligt med fem i besättningen, eftersom det är minimiantal 
för att få göra rökdykning. Är man färre i en bil kan man alltså inte gå in i en övertänd byggnad. I 
centrala Arvika och i Glava är man fem, i övrigt får man samarbeta. Oftast är man också fler än 
minimum vid en brand, - går ett larm, kommer det bilar från olika håll!


Under senare tid, efter den nya 
Räddningstjänstlagen, har mycket i 
arbetet förändrats, inte minst miljötänket!

Brandbefälet har att ta ställning till om det 
exempelvis i ett visst läge är värt att rädda 
ett hus på miljöns bekostnad.


Man arbetar dessutom mycket mer med 
skadeförebyggande insatser: Övningar, 
utbildningar, informationssatsningar etc. 
Under ett år har man i regel 5-10 bränder i 
Arvika, det är inte fler. Man måste alltså 
öva mycket för att få rutin! 


Övning får man också genom alla 
automatutryckningar. Andra uppdrag är 
IVPA, ”i väntan på ambulans”, ett vanligt 
uppdrag i glesbygd. Drunkningstillbud och 
utsläpp är exempel på andra vanliga larm 
att åka på.




Man arbetar även mer skadebegränsande:  
förbättrar organisationen runt utrymningar på offentliga byggnader och arbetsplatser, bevakar 
installation av sprinklers, etc. 


Vad är ett typiskt brandförlopp? Hur sprider sig 
elden i ett rum?  

En vanlig missuppfattning är att elden hoppar från soffan, till gardinen osv. Sanningen är att det 
kan brinna ganska lite under lång tid. Under denna tid fylls rummet, först med osynlig rökgas, 
sedan av allt hetare och allt svartare gas! Uppifrån och ner. När gasen nått en viss temperatur, 
500-600 grader, då antänds allt, på en gång! Rummet kan snabbt bli ett eldhav! 


Är elden fortfarande liten: SLÄCK!  

Kväv elden med brandfilt eller pulversläckare. Sänk temperaturen genom stora mängder vatten.  

Det viktigaste att tänka på initialt, är att STÄNGA DÖRRAR! !! 

- Genom att stänga dörrar begränsar man tillförseln av syret,  och syret är en viktig förutsättning 
för att det ska brinna!


-  

- Genom att göra det stänger man också röken inne, den rök som annars sedan antänds!


Erik visar videofilm som tydligt visar hur fort förloppet väl går, 
när elden fått fäste och spridning. 


Värme och syre är två av förutsättningarna för att elden ska 
hålla sig vid liv. 


För att kunna stoppa upp brandförloppet i den heta 
temperaturen krävs stora mängder vatten, och pulver, som kyler 
ner röken och kväver elden. 




En brandman i full utrustning klarar högst 20 
sekunder inne i ett brinnande rum, där 
temperaturen har uppnått 500-600 grader! 

Soteld, spis och fläkt, - där börjar de flesta 
bränderna!  Därnäst elektrisk utrustning. 

När det gäller det senare: 


Riskmoment: 
Laptopar/paddor som hamnar i ståendes i soffan, 
påslagen eller under laddning! De blir mycket varma 
under om det inte finns luftväxling!  
Mobiler som hamnar bland sängkläder! 

Däremot:  Att ladda en mobil med en felfri laddare 
på natten, om den ligger på rent och hårt underlag!, 
utgör en väldigt liten risk. 


Även torktumlare utgör ett riskmoment, - torka aldrig på natten eller om du går ut!  

Om rummet brinner och du har pulversläckare till hands:  

Ställ dig om möjligt utanför dörren med bara en springa öppen,  

stoppa in slangen i rummet, rikta den mot taket, och tryck ut allt som finns i sprutan,  

stäng dörren och ta dig därifrån!  
 

Alla lägenheter byggda efter 1960 utgör en brandcell, 
och ska håll elden inne, eller ute, i 60 minuter! 

Förutsatt att fönster och dörrar är stängda! 





Om det brinner hos en granne, och trappuppgången är fylld av rök:  

STANNA i din lägenhet!  

Ring SOS, och påkalla uppmärksamhet om att du finns där!  



Gå ut på balkongen om du har en, men stäng dörren. Vänta på att bli nedplockad!  

Brandvarnare räddar liv!!! Mycket viktigt att ha, i varje rum! Brandfilt bör finnas lätt tillgängligt! 


Erik rekommenderar en ordentlig pulversläckare, det är mest effektivt! 

Finns att köpa för en billig peng på många ställen: IKEA, ICA, DollarStore… 

55A är den högsta klassen, 42A räcker bra till ett hem.


Skumsläckare tar snabbt slut, och är mindre effektiva.

 

Kolsyresläckare är dyra i inköp, och har begränsad användning. 

Den är bra främst till elektronisk utrustning.




Om eldning utomhus och gräsbränder: FÖRBERED INNAN! 

Elda aldrig någonsin vid blåst, eller vid risk för att blåst ska uppstå!! 


Välj en lämplig plats, med ”ren” omgivning runt.


Förebered med mycket vatten och långa slangar, vattenkannor, krattor etc. på plats!


Man ska vara många människor närvarande!


Meddela gärna Räddningstjänsten i förväg om planerna, på befälstelefon 0570 - 814 80! 


Efter avslutat teoripass gick vi ut på backen, och fick tillfälle att prova på att öppna och spruta 
med några olika brandsläckare också!  Det kan vara bra att faktiskt ha gjort det rent praktiskt 
någon gång, om man sedan måste göra det riktigt!


 


Vrid på ringen, så lossnar spärren! Skillnad på pulversläckare på bild 2, och skumsläckare bild 3! 

Inga Bodil Melinder och Anki Rülcker är det som här syns öva, bakom sprutmunstyckena!


Utöver det jag nu skrivit om, fick vi även en hel del annan nyttig information. Alla fakta, siffror och 
annat informativt som vi överöstes med under cirka 2,5 timma kan inte återges i ett referat!  

Men jag hoppas att jag fått med en hel del av det allra viktigaste, i alla fall!


Tack Erik, för en givande eftermiddag!! 


Vid dator och kamera, 
Annelise Paulsen, webbansvarig SPF. 


