


Hur många har en sådan här i 
verksamheten numera? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 



Att genomföra revolutionerande 

förändringar i en konservativ 

bransch 

 
Mats Rosander 



Bakgrund 



Text 

Styrka ombord: 
Operational command 
4 Brandstyrkor à 9 man 
2 Air supply à 3 man 
Doktor + 2 Sjuksköterskor 
2 medical teams à 9 man 



  







Brand och ambulansman 
Malmö Brandkår  
1972 - 1976 



   



1972 



Indirekt släckning: 7mm spridd stråle mot heta ytor. 



Miljonprogrammet 1960-70 



Möbler med högt 
energiinnehåll 



Brandtåliga fönster 



Livräddning = Rökdykning 



Stora resurser = Effektivt? 

Tyskland  34 
SSQ         39 
Sverige  1+4 



Krister Giselsson 



Think out of the box.... 

Hur man tvättar sina kläder 
Hur man får vatten att släcka som pulver 
Hur man släcker med bränsle 
Hur man korsar pelargoner 
Hur man gör släckförsök i badrummet 
Smällburken 
Övertändningsakvarium 

HundmatHundavel 



BRANDKUNSKAP 
                      1977 





Brandkunskap (1977) 

• Framgangsfaktor: Vi blev förbaskade och kämpade 

hårdare. 



= 



Brandförlopp 

Mager övertändning 

Fet övertändning 

Fördröjd fet övertändning 

Brandgasexplosion 



QuickTime och en
H.264-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

Davies Safety net 



% Fuel 8% 

LPG 

% Bränsle 

Energi 

Men här då???? 

och här ?? 





Inhibition 

•Pulver släcker genom inhibition. 

•Fenomenet kan inte förklaras. 

•Vatten går bara rakt igenom flamma 
och rökgaser utan någon verkan. 



Brandkunskap (1977) 

Framgangsfaktor: Prova alltid gamla sanningar. 

FENOMEN existerar (oftast) inte. 



Enhetsstrålrör 

Otto Herterich (Wasser als Löschmittel 1952) rekommenderade 
droppstorleken 1/3 mm. 

Strålrören kunde inte leverera så små droppar 



En tryck- och volymoberoende dosering av skumvätska 

(Ess-mixern) 

STU Styrelsen för teknisk utveckling 

Utvecklingsbehov hos brandförsvaren. 

Ett strålrör som kan användas mot rök och flammor  

(Fogfighter) 
 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) var ett centralt svenskt 

ämbetsverk som inrättades 1968. Det samordnade ärenden 

rörande det statliga stödet till och bilaterala samarbeten kring 

teknisk samt industriell forskning och utveckling. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilateral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilateral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industri




VATTEN SOM SLÄCKMEDEL 

(1981) 
• Finfördelat vatten 

 

• Framgångsfaktor: Tro på det du gör – Håll ut! 



Fogfighter 

 
Fel färg 

Droppstorlek 
Rökgaskylning 
Skyddsstråle 

* 1981 - † 2012 - Eftermarknad på ebay 

För tungt 

För dyrt 



Neutralpl

an 

Offensivsläckning: Finspritt vatten 300l/min mot 
heta rökgaser  



Släckteori 

Reversera övertändning 

Kyla rökgaser 

Rökdykarteknik  

 



Brandförlopp 

Förutse övertändning 

Manipulera brandförloppet 

Skydda sig vid övertändning 

 



Interschütz - Rote Hahn, Hannover 2015 

Ingen kunde ange droppstorlek  
eller -avstånd för sina strålrör 



20 lit/min @ 100bar, 1/2 tum slang, Droppstrl: 0,1mm 

...utom Sydkoreanerna 



Märkliga motgångsfaktorer -  Håll Masken!! 



Övning/utbildning i containers 



Skumboken 1986 

En sammanställning av kunskaper och 

materiel genom tiderna 



Skumboken 

För dyrt att öva 

Används så sällan - vatten släcker det mesta 

Svårt - det kan lätt gå fel 

Det kräver specialkunskaper 

Mellaninjektorn är bra 

Skum skall lukta gott 

 
och så är det farligt för miljön också... 



Skumboken 

• Framgangsfaktor:  

Målgruppen gillade den. 

 

Räddningsverket  

kunde tjäna pengar  

på den. 



Läge för (filmbildande) skum. 



Skumutrustning RIGAB 



Tryck och volymoberoende mellaninjektor, 
justerbar 0,5 - 6% 

Skumutrustning RIGAB 

0 ex sålda i Sverige 



• Framgångsfaktor:  

 

• Målgruppen gillade  

• den. 



Nattarbete i skrivarstugan... 



Lite andra alster... 



Findimmesprinkler 

Framgångsfaktor:  

Finfordelat vatten  

är framgångsrikt,  

men inte för oss. 



2-3 lit/min @ 200 bar 100-200 lit/min @ 2 bar 

Findimmesprinkler Konventionell 





Findimmesprinkler 

Krav för passagerarfartyg enligt 
SOLAS 



Findimmesprinkler 

   The very first commercial, fixed high-pressure water 
mist systems were developed in Sweden during the 
late 1970’s and early 1980’s by people like Omar 
Vestli and Håkan Ungerth (from the companies 
Electrolux Euroclean AB and HTC i Åmål AB) and 
Krister Giselsson and Mats Rosander (from the 
companies GIRO-Brand AB and ULTRA FOG AB) 
developed systems for the protection of hotels, 
passenger cabins and flammable liquid hazards. 

 



GiRo Brand och LTH – kan 

det funka? 

• Nej 

• Jo 

Brandorama 1994 



Räddningsverket rör pa sig 

• Framgångsfaktor: Ideerna var bärkraftiga.  

• Nya krafter steg fram uppbackade av en stor 

organisation. 

• Räddningsverkets skolor utbildade på övertändningar 

- även internationellt. 

• Nu sker vidareutveckling internationellt. 



SRV utvecklar vidare 

Vissa delar av brand 
och släckteorin får 
akademisk verifikation 
och  
görs beräkningsbar 

Böckerna får stort 
genomslag 

2001 

2002 



SRV fortsätter utbilda på sina 
utbildningsanläggningar. 



Flera brandskolor börjar utbilda i övertändningsteknik, 
Bl a : 
USA  
England 
Australien 
Nya Zeeland 
Frankrike 
Tyskland 
Spanien 
Österrike 
Internationellt erfarenhetsutbyte 



MSB och 90 sekunder 

90 sekunder 
90 sekunder är en utbildningsfilm som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som 
räddningstjänst, polis och ambulans. 

 



• Tro på det du gör - håll ut - livet är inte bara 

glass och ballonger... 
 

Framgångsfaktorer 

• Luckra upp stela normer sa att du kan följa 

utvecklingen 
 
• Prova alltid gamla sanningar. FENOMEN existerar 

(oftast) inte 
 

• Finfordelat vatten är framgångsrikt 
 

• Målgruppen måste övertygas och vilja ha mer. 
 




