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Figur 1. Bilden är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 Inledning 
Värnamo kommun verkar för en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och verkar i 

kommunen. För att nå framgång arbetar kommunen med ett helhetsgrepp om frågor som rör 

skydd mot olyckor och krishantering vilket sträcker sig från den vardagliga händelsen till 

händelser under höjd beredskap. Kommunen arbetar för att värna våra skyddsvärden. Det som 

ska skyddas är människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati och mänskliga 

fri- och rättigheter, miljö- och ekonomiska värden samt den nationella suveräniteten. Det som 

kan hota våra skyddsvärden kan vara allt från vardagliga händelser till händelser under höjd 

beredskap. För att värna våra skyddsvärden är det viktigt med ett förebyggande och proaktivt 

arbete där det skapas goda förutsättningar för att minska sannolikheten och konsekvensen för 

händelser samt att det skapas goda förutsättningar att minimera konsekvenserna vid händelser.  

 

 

Till detta delprogram finns det övergripande Handlingsprogrammet trygg och säker kommun1. 

 

                                                 
1 Värnamo kommun. (2015).  Handlingsprogram trygg och säker kommun 2015-2018. Värnamo: Värnamo 

kommun. 
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 Bakgrund 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skall kommunen ha ett 

handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som 

kommunen ansvarar för vid uppkomna olyckor, och vid överhängande fara för olyckor, 

avseende liv, egendom och miljö. 

Detta ”Delprogram - Operativ räddningsinsats” fastställer målen för kommunens verksamhet 

samt vilken förmåga kommunen har, eller avser att skaffa, för att kunna genomföra dessa 

räddningsinsatser.  

  



Delprogram - Operativ räddningsinsats 7 

 

 Risker för olyckor 
”I programmet skall anges de risker för olyckor som finns i kommunen.” (LSO 2003:778 

3kap. 8§)  

I Värnamo kommun finns en riskanalys2 där kommunens olyckor analyserats. Denna 

riskanalys hanterar brott, kommunens interna skydd samt de flesta typer av olyckor och kriser, 

allt ifrån fallolyckor till större kriser som påverkar hela samhället. Detta delprogram hanterar 

endast de olyckstyper som räddningstjänsten larmas på. 

 Olyckstyper 
Inom Värnamo kommun larmas räddningstjänsten varje år till 250 olyckor* enligt LSO och 

dessa är statistiskt uppdelade på: 

 Trafikolycka – 125 olyckor/år med sammanlagt 2 döda/år och flertalet svårt skadade. 

 Brand i byggnad – 45 olyckor/år med sammanlagt 1 död vart tredje år samt 

ekonomiska skador. 

 Vattenolycka – 1 till 2 drunkningstillbud/år med sammanlagt 1 död vart femte år. 

 Brand ej i byggnad – 40 olyckor/år vilka kan vara allt från den mindre bilbranden till 

större skogsbränder med ekonomiska skador. 

 Utsläpp av farligt ämne – 20 olyckor/år vilka mestadels handlar om mindre 

oljeutsläpp, men även större utsläpp kan inträffa. 

 Suicid/hot om suicid – 30 olyckor/år med sammanlagt 5 döda/år. (Räddningstjänsten 

larmas på 15 av dessa olyckor)  

 Översvämning – inträffar någon gång per år med egendomsskador som följd. 

Översvämning innefattar breddning av vattendrag samt översvämning av exempelvis 

källare efter ett kraftigt regnfall. 

 Stormskador – mindre än 5 olyckor/år med egendomsskador. 

 Nödställd person – 10 olyckor/år (exklusive suicid/hot om suicid).  

 Nödställt djur – 5 olyckor/år där tamboskap blir nödställda. 

 Ras/skred – inträffar någon gång vart tredje år med mindre skador. 

 Järnvägsolycka – inträffar mer sällan än vart tionde år. 

 Flygolycka – inträffar mycket sällan. 

 Oförutsägbara händelser – 5 olyckor/år som inte kan förutses. 

 (*Räddningstjänsten larmas på totalt ca 580 händelser/år. Av dessa inträffar 75 olyckor i 

annan kommun, 145 olyckor/år är felaktiga automatiska brandlarm samt 110 händelser/år är 

IVPA där vi bistår landstinget med akutsjukvård.) 

 Dimensionerande olyckor 
Vidare i detta delprogram hanteras de fem översta olyckstyperna som dimensionerande 

olyckor; trafikolycka, brand i byggnad, drunkning/tillbud, brand ej i byggnad och utsläpp av 

farligt ämne. Om Värnamo kommun följer målsättningen för dessa olyckstyper så förväntas 

kommunen också att själv, eller i samverkan med andra kommuner, kunna hantera de övriga 

olyckorna som inträffar i kommunen. 

                                                 
2 Räddningstjänsten. (2015). Riskanalys 2014. Värnamo: Värnamo kommun. 



8 Delprogram - Operativ räddningsinsats 

 

 Farlig verksamhet 
”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten 

på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal 

och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 

skador.” (LSO 2003:778 2kap. 4§)  

I Värnamo kommun finns två anläggningar som hanterar och förvarar brandfarlig gas. 

Det finns även två anläggningar som hanterar sprängmedel. 
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 Nationella mål  
I LSO anges det övergripande nationella målet att:  

”… i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.” – 1 kap 1§ 

 

Räddningsinsatser skall genomföras ”vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.” – 1 kap 2§ 

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” – 1 kap 2§ 

 

”För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att 

andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.” 3 

kap 1§ 

 

De nationella målen anger inriktning och kompletteras med verksamhetsmål. Vissa 

grundläggande verksamhetsmål anges i lagen. Övriga verksamhetsmål ska kommunen själv 

formulera utifrån den lokala riskbilden.  
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 Lokala mål och visioner 

 Vision  
”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.” 

 Övergripande mål 
 Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. 

 Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver. 

 Klimat – klimatsmarta val underlättas. 

 Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för. 

 Målkriterier 
 Hållbarhet 

 Attraktivitet 

 Trygghet 

 Tillväxt 

 Säkerhetsmål 
För att tydliggöra de nationella kraven på kommunens insatsförmåga samt också sträva mot 

kommunens mål och visioner så finns ett antal säkerhetsmål fastställda. Dessa säkerhetsmål 

beskriver förväntad förmåga hos kommunen och den enskilde. Målen är uppföljningsbara och 

gäller vid ett förstalarm i kommunen.  

 Trafikolycka 
Den enskilde förväntas följa föreskrivna trafikregler samt anpassa hastighet efter rådande 

trafikförhållanden. Den enskilde skall också, om det är möjligt, varna den som är i fara och 

tillkalla hjälp. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med 

livsupprätthållande åtgärder inom 10 minuter vid 70 % av trafikolyckorna. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med avancerad 

losstagning inom 20 minuter vid 80 % av trafikolyckorna med losstagningsbehov. 

 Den drabbades tillstånd skall inte försämras efter påbörjad sjukvårdsinsats. 

 Brand i byggnad 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

brandförloppet tills dess att räddningstjänsten anländer. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter 

vid 80 % av antalet bränder i byggnad. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med livräddning av 

person i rökfyllt rum, inom 10 minuter vid 75 % av antalet bränder i byggnad. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 23m) inom 10 minuter i Värnamo tätort. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 11m) inom 10 minuter i Bredaryd, Rydaholm och Värnamo tätort. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats med utrymning via 

fönster (höjd 11m) inom 15 minuter i Bor och Forsheda tätort. 

 Ytterligare brandspridning från startbrandcellen ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 

 Brandspridning till närliggande byggnad ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 
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 Vattenolycka 
Den drabbade förväntas hålla sig flytande tills dess att räddningstjänsten anländer. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 80 % av vattenolyckorna. (Gäller personer vid medvetande som befinner sig max 

25 meter från fast mark) 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 75 % av vattenolyckorna. (Gäller personer som befinner sig mer än 25 meter från 

fast mark, eller om personen är medvetslös) 

 Den drabbades tillstånd skall inte försämras efter påbörjad sjukvårdsinsats 

 Brand ej i byggnad 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

brandförloppet tills dess att räddningstjänsten anländer. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 20 minuter 

vid 80 % av antalet bränder ej i byggnad. 

 Brandspridning till byggnad ska inte ske efter påbörjad släckinsats. 

 Utsläpp av farligt ämne 
Den enskilde skall, om det är möjligt, varna den som är i fara, tillkalla hjälp samt fördröja 

utbredningen av farligt ämne tills dess att räddningstjänsten anländer. 

 Kommunens räddningstjänst ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter 

vid 80 % av antalet utsläpp av farligt ämne. 

 Ytterligare utbredning av farligt ämne skall inte ske efter påbörjad insats. 

 Ledning av räddningsinsatser 

 Ledning av enskild räddningsstyrka, ska kunna påbörjas inom 10 minuter vid 80 % av 

olyckorna. 

 Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor, ska kunna påbörjas inom 30 

minuter vid 90 % av olyckorna. 

 Ledning och samordning av olyckor med omfattande konsekvenser, ska kunna 

påbörjas inom 45 minuter vid 80 % av olyckorna. 

 Ledning av räddningsinsatser ska kunna upprätthållas på en hög nivå till dess 

räddningsinsatsen är avslutad. Detta genom egna resurser eller i samverkan med andra 

kommuner.  

 Övrigt 

 Under pågående räddningsinsats ska kommunen, ensam eller i samverkan med annan 

kommun, eftersträva att kunna påbörja ytterligare en räddningsinsats inom 20 minuter 

i de tätorter som normalt har en räddningsstation. (Gäller även då kommunen bistår 

pågående räddningsinsats i annan kommun) 

 Kommunens räddningstjänst ska med hjälp av förstainsatspersoner förkorta tid till 

påbörjad räddningsinsats. 

 Kommunen ska samverka med andra kommuner och myndigheter för att upprätthålla 

och/eller stärka egen samt andra kommuners insatsförmåga. 

 Kommunens räddningstjänst skall ha dimensionerande larmplaner med olika nivåer 

för att kunna hantera såväl den mindre trafikolyckan som den större industribranden. 

 Kommunens räddningstjänst ska i samverkan med andra kommuner kunna genomföra 

en räddningsinsats kontinuerligt till dess räddningsinsatsen är avslutad. 
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 Kommunens räddningstjänst ska i samband med en räddningsinsats genomföra 

mervärdesskapande aktiviteter för den drabbade. 

 Alla olyckor ska utvärderas och resultatet återkopplas till kommunens berörda 

verksamheter samt övriga berörda kommuner i samverkan. 

 Kommunen ska alltid sträva efter nya lösningar för att förkorta tiden från olycka till 

påbörjad räddningsinsats. 

 Räddningstjänstens operativa förmåga skall ständigt utvecklas och bli bättre. 
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 Kommunens förmåga 
"I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för 

att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har 

och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i 

fred som under höjd beredskap.” (LSO 2003:778, 3kap. 8§) 

 Räddningsstyrkor 
Räddningsstyrkorna i kommunen ska upprätthålla en förmåga som består av responstid och 

insatsförmåga där insatsförmågan utgörs av enheternas samlade förmåga. 

 Enheter 
Räddningsstyrkorna är indelade i enheter och dessa finns placerade på de fyra 

brandstationerna i kommunen. Nedan följer en övergripande beskrivning av respektive enhets 

förmåga 

Förstainsatsperson (FIP) 
Styrkeledaren, som är gruppens befäl, förfogar över ett eget fordon under beredskaptid. Detta 

gör att denne snabbt kan komma till platsen. Dels kan en livräddande eller skadeavhjälpande 

insats påbörjas, dels hinner styrkeledaren bilda sig en uppfattning om olyckan innan 

räddningsstyrkan anländer. I Värnamo tätort finns även en brandman med funktionen 

förstainsatsperson. 

Räddningsenhet (RE) 
Utgörs av en släckbil med fyra personers bemanning. Dessa enheter klarar grundläggande 

livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckor. 

Förberedande räddningsenhet (FRE) 
Utgörs av en mindre släckbil med två personers bemanning. Dessa enheter kan påbörja 

grundläggande livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckor. 

Höjdenhet (HE) 
Höjdenheten finns till för livräddning från bostäder upp till 23 meter, men är även ett 

arbetsfordon för bland annat arbete på hög höjd.  

Vattenenhet (VE) 
Vatten för brandsläckning finns dels i räddningsenheter och dels i brandpostsystemet. Utöver 

detta finns vattenenheter som utgörs av tankbilar med ca 8000 liter vatten.  

Ledningsenhet (LE) 
För att leda räddningsinsatser finns tre olika ledningsenheter; styrkeledare, insatsledare och 

brandingenjör. Beroende av olyckans art används olika antal ledningsenheter för att leda 

insatser och att etablera staber.  

Specialenhet (SE) 
Exempel på specialenheter är kemdykning för kemiska olyckor, losstagning för fastklämda 

personer, rappelleringsenhet för räddning på höga höjder, terrängmotorcykel för 

terrängtransport etc. Ytlivräddning eller båt ger förmåga till vattenlivräddning vilket innebär 

möjlighet att rädda personer vid vattenytan. En skärsläckare agerar som förberedande 

räddningsenhet men ger också möjlighet att från utsidan snabbt släcka en invändig brand. 
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 Insatsförmåga 
Olika händelser kräver en samlad insats som består av flera enheter. Nedan beskrivs exempel 

på vilken operativ insatsförmåga som förstainsatsperson (FIP), ledningsenhet (LE), en-, två- 

tre-, respektive fyra räddningsenheter (RE) kan uppnå. 

Trafikolycka 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Livsuppehållande åtgärder 

En räddningsenhet Prehospitalt omhändertagande 

Två räddningsenheter Losstagning av fastklämda personer (SE losstagning) 

Tre räddningsenheter Räddningsinsats vid flera mindre fordon 

Fyra räddningsenheter Räddningsinsats vid större bussolycka 

Brand i byggnad 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Inledande begränsande insats 

En räddningsenhet Invändig livräddning i bostäder med hjälp av 
rökdykning, alternativt utvändig livräddning med 
stegutrustning. Begränsning och släckning av mindre 
bränder 

Två räddningsenheter Samtidig in- och utvändig livräddning vid bränder. 
Begränsning och släckning av normala 
bostadsbränder 

Tre räddningsenheter Brandsläckning vid omfattande bränder i bostäder 
och mindre bränder i stora objekt 

Fyra räddningsenheter Brandsläckning vid omfattande bränder i stora objekt 

Utsläpp av farligt ämne 

Enheter Förmåga 

Förstainsatsperson Initial riskbedömning, varning 

En räddningsenhet Livräddning samt inledande skadebegränsande 
insats 

Två räddningsenheter Skadebegränsande insats 

Tre räddningsenheter Skadebegränsande insats i farlig miljö 

Fyra räddningsenheter Skadebegränsande insats i farlig miljö med 
uthållighet 

Ledning 

Enheter Förmåga 

Styrkeledare Ledning av enskild räddningsstyrka 

Insatsledare Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor 

Brandingenjör Ledning och samordning av flera räddningsstyrkor 

samt vid olyckor med omfattande konsekvenser. 
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 Kommunens resurser 
I Värnamo kommun skall det finnas 21 personer* i jour eller beredskap alla tider på dygnet 

under hela året. Dessa personella resurser skall i grundläget kunna bemanna tre 

räddningsenheter (RE), en förberedande räddningsenhet (FRE), tre vattenenheter (VE), en 

höjdenhet (HE) och två ledningsenheter (LE). Utöver detta finns en förmåga att resursmässigt 

bemanna enstaka ytterligare specialenheter (SE) beroende på vilket behov som föreligger. 

Samtidig förmåga till samtliga enheter finns inte inom kommunen utan löses genom 

samverkan inom länet (RäddSam F). 

Resurser Heltid/deltid Bemanning 
Jour/ 
beredskap 

Enheter Anspänningstid 

Ledning Heltid 
1 Brandingenjör* 
1 Insatsledare 

Beredskap 
Jour 

LE 
LE 

3 minuter 
90 sekunder 

Värnamo Heltid 
1 Styrkeledare 
3 Brandmän 

Jour 
RE, VE, HE, 
SE 

90 sekunder 

Värnamo Deltid 2 Brandmän Beredskap 
FIP 
VE, HE, SE 

3 minuter 
10 minuter 

Bredaryd Deltid 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
RE, VE, SE 

3 minuter 
6 minuter 

Bor Deltid 
1 Styrkeledare** 
2 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
FRE, SE 

3 minuter  
6 minuter 

Rydaholm Deltid 
1 Styrkeledare 
4 Brandmän 

Beredskap 
FIP 
RE, VE, SE 

3 minuter  
6 minuter 

(*Brandingenjör är gemensam för Värnamo, Gislaved och Gnosjö) 
(**Styrkeledaren i Bor har ett utökat beredskapsområde som förutom Bor även innefattar Värnamo och 
Forsheda.) 

 Responstid 
Med responstid avses den tid, från larm, inom vilken räddningstjänstens enheter kan nå olika 

delar av kommunen och påbörja en räddningsinsats. I bilaga redovisas kartor över kommunen 

som beskriver responstider för olika enheter och förmågor. Kartorna beskriver den samlade 

förmågan som finns med både kommunens, länets och angränsade kommuners resurser. 

Exempel: 

Normal responstid för räddningsenheter med 

möjlighet till grundläggande livräddning och 

skadebegränsning vid de flesta olyckorna.  

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-

30min) 
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 Operativ organisation 
Räddningschefen ansvarar för ledning av kommunens operativa organisation. Uppdraget är 

delegerat till brandingenjör i beredskap samt jourhavande insatsledare, som på 

räddningschefens uppdrag ansvarar för insatsledning och del av systemledning. På varje 

brandstation finns en räddningsstyrka med en styrkeledare. Inom RäddSam F är alla 

styrkeledare, insatsledare samt brandingenjörer utsedda att vara räddningsledare i länets 

kommuner samt Ydre kommun enligt avtal.  

 

 Ledning 
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att 

räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får 

utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.” (LSO 2003:778, 3kap. 16§) 

I Värnamo kommun skall det finnas en räddningschef med lägst behörighet 

Brandingenjörsexamen inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst. Utöver räddningschefen 

skall det finnas en ställföreträdande räddningschef med samma kompetens.  

Räddningschefen rapporterar till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som är den politiska 

nämnd som är ansvarig för räddningstjänstens verksamhet. 

En räddningsinsats leds av en räddningsledare med lägst räddningsledarbehörighet. Ledning 

av räddningsinsatser sker i samverkan inom RäddSam F. Detta säkerställer att det finns 

resurser för att leda i olika nivåer och bygga upp staber till stöd för räddningsledningen. På 

räddningsstationen i Värnamo skall det finnas en förmåga att etablera en bakre operativ stab 

och på SOS-centralen i Jönköping skall det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab 

med beslutsfattare.  

 

I undantagsfall, då befälskompetens lägst Räddningsledare A, inte kan upprätthållas vid en 

räddningsstyrka skall en arbetsledare utses som leder och fördelar arbetsuppgifter samt 

ansvarar för arbetsmiljöuppgifter. Räddningsledare är då närmst överställt befäl. 

 

Inom RäddSam F finns en gemensam räddningschef i beredskap (RCB). Denna bemannas 

gemensamt av brandingenjörer från RäddSam F. RCB ska vid större insatser infinna sig i 

JILL, Jönköpings läns integrerade larm- och ledningscentral, och stödja befäl i yttre tjänst 

samt säkerställa att beredskap för ytterligare larm upprätthålls enligt respektive kommuns 

Jourhavande 
insatsledare

Brandingenjör i 
beredskap

Räddningschef

Värnamo 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Bor                 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Bredaryd        
Styrkeledare 

Räddningsstyrka

Rydaholm 
Styrkeledare 

Räddningsstyrka
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önskemål. RCB är också en kontaktväg från samverkande organisationer och myndigheter i 

länsgemensamma frågor. Gemensam rutin för RCB finns inom RäddSam F. 

 Kompetens för befäl och brandmän 
Räddningstjänstens befäl och brandmän ska lägst ha den utbildning som anges i tabellen.  

Befattning Utbildning (innefattar även motsvarande äldre utbildning) 

Räddningschef 
Brandingenjörsexamen 
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

Stf räddningschef Enligt ovan 

Brandingenjör Enligt ovan 

Insatsledare 
Räddningsledning B 
Tillsyn A alt. Regional kurs om förebyggande brandskydd 

Styrkeledare heltid Räddningsledare A 

Styrkeledare deltid Räddningsledare A 

Brandman heltid 
Skydd mot olyckor eller 
Räddningsinsats 

Brandman deltid 
Räddningsinsats eller  
preparand 

Arbetsledare  Arbetsledarutbildning  

Utöver dessa utbildningar tillkommer komplettering enligt gemensamma mål inom RäddSam 

F. 

 Samverkan 
”Kommunerna skall ta tillvara på möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 

räddningstjänst” (LSO 2003:778, 3kap.7§) 

Räddningstjänsten i Värnamo kommun är organiserad för att klara flera samtidiga mindre 

räddningsinsatser i kommunen men för att klara omfattande insatser behövs samverkan med 

andra räddningstjänster. 

 RäddSam F 
RäddSam F är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län, räddningstjänsten i 

Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm. Det övergripande målet är att möjliggöra 

effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande verksamhet genom samverkan och 

effektivt resursnyttjande. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett brett uppdrag för att 

skapa trygghet åt invånarna.  

Både nya och tidigare uppgifter kräver ständig kompetensutveckling och expertkunskaper – 

en beredskap som ingen av länets kommuner kan upprätthålla på egen hand. Med RäddSam F 

som paraply kan räddningstjänsterna utbilda gemensamma specialister med hög kompetens, 

vilken sprids vidare i organisationerna. Sammantaget finns det inom RäddSam F 44 hel- och 

deltidsstyrkor, med sammanlagt 213 personal i beredskap dygnet runt, som snabbt kan ge 

hjälp över hela länet samt i Ydre kommun. 

Inom RäddSam F finns flera avtal som styr den gemensamma verksamheten. Avtalet om 

ledningsresurser innebär att länets samtliga brandbefäl är utsedda att vara räddningsledare i 

alla kommuner ingående i RäddSam F. Vidare regleras i avtalet kompetens och befogenheter 

på de ingående ledningsenheterna.  
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Avtalet om räddningsresurser beskriver målsättningar för taktiska enheter, och avtal finns 

också om första insats från närmaste räddningsstyrka oavsett kommungräns. Det innebär att 

styrkor från Värnamo kommun utgör en resurs även i andra kommuner och vid dessa tillfällen 

försämras beredskapen i Värnamo kommun. Målsättningen för tätorter med brandstation vid 

ett andralarm är att en räddningsinsats ska kunna påbörjas inom 20 minuter. 

 F-samverkan  
F-samverkan är en fördjupad samverkan inom Jönköpings län mellan myndigheter, 

kommuner och samverkande organisationer och företag. Syftet med samverkan är att stärka 

samhällets beredskap före, under, och efter en kris eller olycka. Samverkan avser den dialog 

som sker mellan olika självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat nå 

gemensamma mål. Den aktuella händelsen avgör vilka samhällsaktörer som ingår i 

samverkansledningen. Samverkansledningens uppgift är att samverka vid kris och olyckor 

såsom analysera behov och anpassa åtgärder efter situationen, samt identifiera och beakta 

avgränsningar mot lokal nivå. Detta kan ske genom samlad lägesbild, resursfördelning samt 

informationssamordning. 

 Vatten till brandsläckning 
Vatten är det släckmedel som i stort sett används till alla typer av bränder. Därmed är 

tillgången till vatten en mycket viktig del i kommunens förmåga att släcka bränder. Vattnet 

som används hämtas från kommunens brandpostsystem, branddammar eller via ett vattentag. 

Brandpostsystemet är kopplat till kommunens vattenledningsnät som förser kommuninvånare 

med dricksvatten och hanteringen skall därför även följa Livsmedelsverkets föreskrifter om 

dricksvatten. SLVFS 2001:30 innehåller bestämmelser kring hanteringen av dricksvatten och 

gränsvärden för olika ämnen i dricksvattnet. SLVFS 2001:30 reglerar också produktion och 

distribution av dricksvatten vid allmänna anläggningar. Dessa föreskrifter bygger på EG-

direktivet (98/83/EG) om dricksvatten. 

Tekniska kontoret ansvarar för kommunens dricksvatten och för att vatten för brandsläckning 

finns tillgängligt i brandpostsystemet. I vissa områden inom kommunen tillämpas det så 

kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning vilket innebär att brandpostsystemet kan 

glesas ut samtidigt som räddningstjänsten har tillgång till bemannade tankbilar. 

Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens 

utrustning samt vatten för sprinkleranläggningar där förutsättningar finns. Riktlinjer och 

anvisningar för dimensionering finns angivna i VAV-publikationerna VAV P833 Allmänna 

vattenledningsnät samt VAV P764 Vatten till brandsläckning. I detta delprogram anges också 

de avvikelser från VAV som gäller i kommunen. 

Det finns tre olika system i Värnamo kommun för försörjning av vatten för brandsläckning. I 

huvudsak används brandposter men då dess flöde eller antal inte räcker till används även 

branddammar och vattentag. 

 

 

                                                 
3 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. (2001). Allmänna vattenledningsnät, Anvisningar för utformning, 

förnyelse och beräkning. VAV P83. Stockholm: Svensk Byggtjänst. 
4 Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. (1997). Vatten till brandsläckning. VAV P76. Stockholm: Svensk 

Byggtjänst. 
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Anordning Tekniska kontorets ansvar Räddningstjänstens ansvar 

Brandposter Brandposter placerade med 
normalt 150 meter inbördes 
avstånd 

Slangutläggning från brandpost 
till brandplats 

Brandposter enligt 
alternativsystem 

Brandposter placerade högst 
1000 meter från bebyggelse 

Transport av vatten med hjälp 
av räddningstjänstens 
tankfordon från brandpost till 
brandplats 

Vatten från 
branddammar och 
vattentag med 
pumpplatser 

Anläggning och underhåll av 
kommunen ägda branddammar 
och uppställningsplatser för 
pumpar 

Transport av vatten sker med 
motorspruta och slangsystem 
upp till 600 meter alternativt 
med räddningstjänstens 
tankfordon 

 Brandposter 
System med brandposter finns i Värnamo, Forsheda, Bredaryd, Bor samt Rydaholm. 

För försörjning med vatten för brandsläckning ska det finnas tillräckligt antal 

vattenreservoarer samt brandposter anslutna till vattenledningsnätet enligt av tekniska 

kontoret upprättad och ajourhållen kartdatabas. Områden med alternativsystem enligt nedan 

ska anges i ajourhållen kartdatabas. Tryckstegringspumpar bör vara försedda med reservkraft 

när de försörjer enskilda tätorter eller stor mängd abonnenter inom större tätort om tillräcklig 

reservoarvolym saknas.  

Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningschefen. Kapaciteten 

dimensioneras enligt, VAV P83, tabell nedan. 

Områdestyp Beskrivning Släckvatten 
förbrukning (l/s) 

Alternativsystem  
kan tillämpas 

A  Bostadsområden eller andra 
jämförbara områden med 
serviceanläggning 

  

A 1 Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, 
villor, radhus och kedjehus 

10 Ja 

A 2 Annan bostadsbebyggelse 20 Nej 

B Industriområden, enstaka 
industrianläggningar eller andra från 
brandsynpunkt jämförbara områden 

  

B 1 Låg brandbelastning*, dvs. 
brandsäkra byggnader utan upplag av 
brännbart material 

10 Ja 

B 2 Normal brandbelastning, dvs. 
brandsäkra byggnader utan större 
upplag av brännbart material 

20 Nej 

B 3 Hög brandbelastning såsom 
snickerifabriker, brädgårdar o dyl. 

40 Nej 

B 4 Exceptionell brandbelastning såsom 
oljehanteringsanläggningar o dyl. 

>40 Nej 

Släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001. 
* Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet 
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 Brandposter enligt alternativsystem 
Inom tätorter med brandpostsystem kan alternativsystem tillämpas för bebyggelse enligt klass 

A1 eller B1 ovan med ett avstånd på en kilometer till brandpost med kapacitet på 15 l/s. 

 Vatten från branddammar och vattentag 
I de fall brandpost inte ger tillräcklig mängd vatten för brandsläckning ska branddammar eller 

vattentag anordnas. Utformning av dessa sker i beslut/samråd med räddningschefen. Ansvaret 

att anordna branddammar åligger fastighetsägare eller kommunen och bestäms i det enskilda 

fallet.  

 Ansvarsfördelning 
För att klara vattenförsörjning enligt ovan har tekniska kontoret och räddningstjänsten 

följande ansvar. 

Tekniska kontoret ska:  

 anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten till brandsläckning  

 ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta 

 ajourhålla kartdatabas med brandposter och områden för alternativsystem 

 genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter 

 efter avrop från räddningstjänsten ansvara för anläggning och underhåll av vattentag 

och branddammar inklusive uppställningsplatser för pumpar 

 underrätta räddningstjänsten vid planerade och akuta förändringar på brandpostnätet 

och övrig brandvattenförsörjning 

 

Räddningstjänsten ska: 

 förfoga över 3 vattenenheter med personal för vattenförsörjning enligt 

alternativsystem 

 förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag 

 förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter 

 förfoga över brandposthuvuden med inbyggd backventil 

 meddela tekniska kontoret vid större vattenuttag i brandposter 

 genomföra tillsyn av vattentag och branddammar och avropa åtgärder från tekniska 

kontoret 

 ajourhålla kartor som visar vattentagens och branddammarnas läge i kommunen 

 Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning  
Inom Värnamo tätort tillhandahåller normalt räddningstjänsten möjlighet till nödutrymning 

via höjdfordon från fönster och balkong högst 23 meter ovan mark. Särskild räddningsväg och 

uppställningsplats ska anordnas om inte åtkomlighet finns via ordinarie gatunät. 

Nybyggnation bör utföras så att utrymning kan ske utan räddningstjänstens hjälp. 

Nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar kan ske, från högst tredje våning och 

max 11 meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken, under 

förutsättning att utrymning kan ske på ett betryggande sätt. Marken nedanför fönster eller 

balkong ska vara plan intill tre meter från fasad. Tätorterna Värnamo, Bredaryd och 

Rydaholm är områden där det normalt kan förväntas en räddningsinsats med bärbar 

stegutrustning. 

Observera att tid till påbörjad räddningsinsats med höjdfordon (5.4.2) gäller vid ett förstalarm 

i kommunen. 
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 Höjd beredskap 
Räddningstjänsten ska ha en förmåga till räddningsinsats under höjd beredskap. Det som 

anges i detta program avseende normala förhållanden gäller även under höjd beredskap.  

 Information och varning till allmänheten 
”Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att 

allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom 

skall de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga 

olyckor.” (LSO 2003:778, 1kap. 7§) 

Rutiner ska finnas för information till allmänheten i samband med räddningstjänst. 

Räddningsledaren har rätt att begära sändning av viktigt meddelande i radio och tv som kan 

vara informationsmeddelande eller varningsmeddelande.  

Exempel på olyckor där allmänheten kan behöva varnas och informeras är vid:  

 utsläpp av giftiga eller brännbara kondenserade gaser  

 spridning av giftiga gaser från bränder  

 utsläpp av radioaktiva ämnen  

 dammbrott och översvämningar  

 ras och skred  

 skogsbränder  

Signalen ”Viktigt meddelande” ska med hjälp av systemet för utomhusvarning kunna ges 

inom tätorten Värnamo samt i Hörle. Räddningsledare ska omedelbart kunna utlösa signalen 

från SOS Alarm samt från ledningsplats på brandstationen i Värnamo. Räddningstjänsten ska 

svara för drift och underhåll av varningssystemet. Rutin för VMA ska finnas hos 

räddningstjänsten.  

Mobil högtalarutrustning ska finnas för att ge talade besked inom begränsade områden.  

Information om signalen ”Viktigt meddelande” ska finnas på kommunens webbplats. Vidare 

ska information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studiebesök, 

informationsträffar och utbildningar.  

 Alarmering 
”Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att 

det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.” (LSO 2003:778, 6kap. 10§) 

SOS Alarm AB (SOS) utför enligt avtal utalarmering av räddningstjänstens enheter. Efter 

mottagning av inkommande 112-samtal eller automatiskt brandlarm verkställer SOS ett 

förberedande larm. Vid ett förberedande larm larmas berörd personal som då beger sig till 

enheten och förbereder sig för utryckning. Under pågående intervju med den drabbade väljer 

SOS-operatören vilken nivå på larmplan som skall gälla och verkställer utalarmering av de 

enheter som krävs. 

Vid avbrott eller störningar i alarmeringsfunktionen ska larmning till 112 kunna ske från alla 

brandstationer i kommunen.  

Utgående alarmering till respektive brandstation ska ske på två av varandra oberoende vägar. 

Larmmöjlighet av räddningsstyrka ska finnas från respektive brandstation. Mottagning av 

automatiska brandlarm sker till larmcentral. Vid bortfall av larmcentral ska utalarmering av 

räddningsstyrkor kunna ske från brandstationen i Värnamo.  
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Räddningstjänsten har tillgång till radiosystemet Rakel för kommunikation och utalarmering 

samt även skadeplatssamband i eget analogt nät. 

 Insatsförmåga vid stora olyckor och katastrofer 
Stora olyckor kräver stor förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. Dessa 

olyckor belastar också kommunen i sin helhet och kräver samverkan med många myndigheter 

och organisationer.  

I Jönköpings län finns en samlad förmåga att etablera ledning och stöd till ledning samt 

räddningsresurser för att gemensamt klara stora olyckor. 

Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket sällan men har så stora konsekvenser att 

samhället ändå måste ha en viss förmåga att klara främst livräddning. Vid denna typ av 

olyckor krävs stora räddningsresurser från hela Sverige och även hjälp från utlandet. 
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 Undersökning av olyckor 
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts.” (LSO 2003:778, 3kap. 10§) 

Räddningstjänsten ansvarar för att en olycka som föranlett räddningsinsats undersöks, och 

dessa olycksutredningar skall vara ett underlag för såväl planeringen av kommunens 

förebyggandearbete som för planeringen av räddningsinsatser. I stort kan utredningarna delas 

in i tre huvudbeståndsdelar; orsaksutredning, förloppsutredning och insatsutvärdering. 

Utredningar sker i olika nivåer beroende på hur allvarlig olyckan varit. Resultaten av 

utredningarna kommuniceras som statistik och i vissa fall som rapporter. Utredningarna utgör 

underlag för uppföljning och utvärdering av delprogrammet, samt ger förslag till åtgärder för 

att förbättra kommunens skydd mot olyckor. 
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 Uppföljning 
Ansvar för uppföljning av detta delprogram ligger på kommunens räddningschef. Detta görs 

en gång i halvåret och redovisas i räddningstjänstens delårs- samt helårsrapport. Dessa 

rapporter presenteras för den ansvariga nämnden inom kommunen.  
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 Bilagor 

 Responstid 
Kartorna beskriver den samlade förmågan som finns med både kommunens, länets och 

angränsade kommuners resurser. Kartorna gäller endast vid ett förstalarm. 

 
Normal responstid för förstainsatspersoner med möjlighet till att påbörja livräddande 

eller skadeavhjälpande åtgärder. 

Normal responstid för styrkeledare med möjlighet till ledning av enskild 

räddningsstyrka. 

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min)  
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Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till grundläggande livräddning 

och skadebegränsning vid de flesta olyckorna. 

Bor: Förberedande räddningsenhet med möjlighet till att påbörja grundläggande 

livräddning och skadebegränsning vid de flesta olyckorna. 

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till invändig livräddning av 

person i rökfyllt rum. 

Normal responstid för räddningsenheter med möjlighet till utvändig livräddning från 

bostad med hjälp av bärbar stegutrustning. 

Normal responstid för vattenlivräddning vid drunkningsolycka. 

(Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för räddningsenhet med möjlighet till avancerad losstagning vid 

trafikolycka.  

 (Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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Normal responstid för utvändig livräddning från bostäder med hjälp av höjdfordon. 

Normal responstid för insatsledare med möjlighet till ledning och samordning av flera 

räddningsstyrkor.  

 (Grönt = 0-10min, gult = 10-20min, rött = 20-30min) 
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 Avtal 
Avtal som berör räddningsinsatser är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter 

och organisationer. Avtal finns tillgängliga på förvaltningen. 

 Länets kommuner samt Ydre, Ljungby, Hylte, Växjö och Alvesta kommun. 

 Höglandets räddningstjänstförbund 

 SOS Alarm AB 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 Polismyndigheten i Jönköpings län 

 Region Jönköpings län 

 Trafikverket 

 Försäkringsbranschens restvärderäddning 
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