Räddningstjänst dygnet runt alla dagar
Vad kan räddningstjänsten ställa upp med vid bränder och olyckor av olika slag?
Det fick ett 20- tal medlemmar i FMK i Härnösand veta mycket om vid ett
studiebesök vid stationen i Härnösand häromkvällen.
Besöket inleddes med en information av styrkeledaren Andreas Åström.
Deltagarna fick bland annat veta att den operativa styrkan består av en
styrkeledare och tre brandmän dygnet runt. En brandman förstärker styrkan
under dagtid.
En för invånarna mycket värdefull funktion är ”I väntan på ambulans” IVPA).
Då rycker brandmän ut efter larm och ger livsuppehållande vård i avvaktan på
att ambulans anländer. Här handlar det om att rädda liv.
Räddningstjänsten rycker också ut vid inbrott som ett stöd till polisen .
Dessutom finns två deltidsbrandmän i beredskap på kvällar helger och röda
dagar. Totalt tjänstgör 20 personer på heltid och tio deltidsbrandmän i
Härnösand.
- Härnösandsborna kan känna sig trygga, konstaterade Andreas Åström. Vi har
bra resurser i form av fordon och annan utrustning samt väl övad och skicklig
personal.
- Härnösand ingår i ett räddningstjänstförbund tillsammans med Kramfors och
Sollefteå. Vid större bränder eller olyckor kan hjälp påräknas från de övriga
kårerna.
Efter den teoretiska informationen vidtog en rundvandring i stationen. Särskilt
fordonen i vagnhallen tilldrog sig stort intresse. För visningen svarade
brandmannen Jonas Thulin.
- Vid larm är den så kallade anspänningstiden 90 sekunder berättade Jonas. Det
innebär att det första utryckningsfordonet skall ha lämnat stationen inom loppet
av en och en halv minut dygnet runt. Det är tuffa krav, men det går.
En relativt ny utrustning som ska kunna användas vid till exempel brand i någon
av de numera många järnvägstunnlarna tilldrog sig intresse bland besökarna.
Utrustningen består av en jättestor fläkt som kan köras på rälsen i tunnlarna och
effektivt blåsa bort brandrök och andra giftiga gaser.
Vid fikat visades bilder på brandkårshästar och tidiga brandbilar som var en
viktig del av brandkårens utrustning vid sekelskiftet och några decennier in på
1900- talet.
Fordonen i räddningstjänstens vagnhall tilldrog sig stort intresse vid
studiebesöket. Här visar brandman Jonas Thulin räddningstjänstbilen 301.
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