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Skogsbranden i Västmanland 

• Vem vill veta mer om branden och räddningsarbetet? 

• Vilka lärdomar tar vi med oss? 

 



Publikfråga 1: Nyfiken? 

Vill du veta mer om skogsbranden och 

insatsarbetet? 

A. Ja, absolut 

B. Kanske 

C. Nej, ointressant 

D. Vet ej 

 



Publikfråga 1: Svar 

 



Behov av erfarenhetsspridning 

Professionell räddningstjänst 

• Utbildning 

• Övning 

• Erfarenheter från verkliga insatser 

– Egna erfarenheter 

– Andras erfarenheter 

 

 Erfarenhetsbaserad utveckling 

 Nyfikenhet och lärande hör ihop 

 Öppenhet 



Tar tid att få egna erfarenheter 

Exempel 

• Station med 80 larm per år fördelat på 4 jourgrupper  

• Ca 30 % automatlarm ej brand  56 larm kvar   

14 larm/ år och jourgrupp 

• 16 brand i byggnad  4 brand i byggnad/år och jourgrupp 

 

Deltidsbrandman i Forshaga 

• Brand i byggnad 

– 2013: 1 st 

– 2014: 0 st 

• Trafikolycka 

– 2013: 5-10 st 

– 2014: 3-4 st 

 

 



Deltidspersonalens skiftande vardag 

Trafikolycka med omkommen, Svenljunga 

 

Erfarenheter från en brandman (RIB) –  

Tvära kast! 

1. Snickare lägger tak på villa 

2. Larm om fordonsbrand 

3. Under framkörning ändras larmet till 

trafikolycka med avliden 

4. Arbete på olycksplats, bl.a. lasta avliden 

5. Ca en timme senare:  

Tillbaka på taket som snickare 

 

Källa: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 



Sällanhändelser 

• Svåra att öva 

• Svåra att utbilda 

• Svåra att planera 

• Svåra att få personlig erfarenhet av  

 

• Ta hjälp av kollegorna! 

• Dela med er av era erfarenheter! 

Källa: Räddningstjänsten i Halmstad 

Hur förbereda sig för händelser som inträffar 
ett fåtal gånger under sin yrkeskarriär? 



Former för lärande från insats 

• Insatsrapporter 

• Strukturerade gruppdiskussioner 

• Olycksundersökning 

• Seminarier/konferenser 

• Filmer (t.ex. 90 sekunder) 

 

 
Förväxla ej med kamratstödjande samtal 



Metoder för lärande 

• After Action Review (AAR) 

• Systemiskt möte 

• Snabbanalys av räddningsinsats (SAR) 

• STEP 

• AcciMap 

 



Publikfråga 2: Aktivitet 

Genomför ni insatsutvärderingar (strukturerade 

samtal, olycksundersökning eller liknande)? 

A. Ja, efter varje insats 

B. Ja, ibland 

C. Ja, men väldigt sällan 

D. Nej, aldrig 

 

 



Publikfråga 2: Svar 

 



Exempel på erfarenheter 

Några generella erfarenheter 

• Utlarmning 

• Resursuppbyggnad 

• Stopp i vattenförsörjning 

• Missförstånd/oklarheter om 

allvarlighetsgrad 

• RAKEL 

– Användning 

– Täckning 

 



Exempel på erfarenheter 

Några generella erfarenheter 

• Insatsen tappar tempo –  

ibland vid kritiska skeden 

– Avlösningar 

– Mat 

– Omfall 

• Hantering av omkomna 

• Teknikstrul (t.ex. höjdfordon,  

motorspruta, brandpost) 

• För tidigt avslut av räddningsinsats 

 



Ny teknik: Släckgranat 

Villabrand,  Alingsås 

• Befälsbil först framme, släckbil + tankbil fastnade bakom järnvägsbommar 

• Släckgranat in i hallen gav god effekt 

 
Placering av släckgranat, 
vid dörröppningen till 
vardagsrummet 

Källa: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 



Användning av släckgranat 

Villabrand, Kil 

• På en ö utan landförbindelse 

• 2 st pulversläckare + 1 släckgranat (5 min efter) 

• Gav god effekt 

• Problem med sprinten 

 

Källa: Räddningstjänsten Karlstadsregionen 



Exempel på lärande 

Maj 2013: Gasbuss kör in i tunnel 

med för låg takhöjd, Stockholm 

• Gasflaskor slås av och börjar läcka 

• Lång insats: 8 timmar 

• Avstängd tunnel: 11 timmar 

 

Dec 2013:  Ny olycka med 

gasbuss i samma tunnel 

• Betydligt kortare insats – mindre 

trafikstörningar 

 

Källa: Storstockholms Brandförsvar 

Samma grupp jobbade vid båda tillfällena 



Automatlarm – som är skarpa 

Högsäter: Automatlarm  brand i byggnad med livräddning (dödsbrand) 

Sollentuna: Automatlarm  brand i byggnad med livräddning (dödsbrand) 

 

Exempel på erfarenheter 

• Mycket kort framkörning 

• Personal möter ej upp –  

upptagna med livräddning 

• Mental omställning 

• Ej säkert vatten 

• Ej klädd rökdykarledare 

• Rökskyddet ej i ordning 

• Inget synligt utifrån 

 

 

 

Källa: Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund + Brandkåren Attunda 



Goda exempel 

Brand i vårdboende,  

Göteborg 

• Automatiskt brandlarm  

 riktig brand  

 mental omstart 

• Flera viktiga taktiska  

beslut blev  

framgångsfaktorer 

• Räddade stor del av  

byggnaden 

• Boende tillbaka på morgonen 
Källa: Räddningstjänsten Storgöteborg 



Goda exempel 

Trafikolycka, Emmaboda 

• Besvärlig losstagning 

• Flera olika 

losstagningsmetoder 

provades 

• Bra bilder vid losstagning 

• Bra samverkan med 

ambulans och polis 

Källa: Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 



Publikfråga 3: Utveckling 

Vad är viktigast för ett bättre lärande från insats i 

din räddningstjänst? 

A. Ledningens engagemang 

B. Öppenhet i skiftlagen 

C. Metoder för insatsutvärdering 

D. Spridning av erfarenheter 

E. Använda erfarenheterna (utbildning, övning, 

materiel) 

 



Publikfråga 3: Svar 

 



Slutligen  

• Prestigslöshet – dela med dig av erfarenheter –  

Både positiva erfarenheter och misstag 

• Ta del av/sök efter andras erfarenheter 

• Reflektera över hur du/din räddningstjänst aktivt kan lära 

av tidigare insatser och utveckla det operativa arbetet 

 

Tack för mig! 

 


