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Handsläckare kan inte
ersätta brandposter

A

installera inomhusbrandposter, tror
han.
En handbrandsläckare är enkel
och billig att installera men kräver
i gengäld regelbunden service och
underhåll. Det är inte alltid det
fungerar och inte heller att använda släckare byts ut efter användning.
– Ur brandsäkerhetssynpunkt är
inomhusbrandpost bästa lösningen vid en begynnande brand, säger
Kjell Wahlbeck, men påpekar att
han inte är någon motståndare till
handbrandsläckare på något sätt –
tvärtom.
– Det finns föreskrifter om att
handbrandsläckare ska finnas tillgängliga på vissa platser, det är bra.
Men att konsekvent ersätta inomhusbrandposter med enbart handbrandsläckare är inte bra. Det kan
bli en dyr erfarenhet om olyckan
är framme.
Ofta är det ovana personer som
gör den första insatsen vid en
påbörjad brand, personer som
upplever stress i en pressad situation.
– Då är det lätt att göra fel och
inte utnyttja den begränsade kapacitet som finns i en handbrandsläckare på rätt sätt. I det fallet är
en inomhusbrandpost överlägsen.
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tt många människor idag
helt förlitar sig på handbrandsläckare i tro att de
utgör ett fullgott skydd är ingen bra
utveckling, menar Kjell Wahlbeck.
Bra marknadsföring, bekväm
installation och en kraftigt överdriven rädsla för kombinationen vatten/el i samband med släckning i
miljö med vanlig hushållsel är troliga orsaker till att många väljer
handbrandsläckare i stället för att

Bästa alternativet är att kombinera de olika släckningsmetoderna, framhåller Kjell Wahlbeck.

Vatten överlägset bäst
Det finns en rad olika typer av
handbrandsläckare: kolsyre-, pulver- och vattensläckare. I de flesta
fall kan man använda enbart vatten.
– I den professionella räddningstjänsten använder vi i huvudsak vatten.Vatten är det överlägset
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Kjell Wahlbeck, räddningschef vid Räddningstjänsten i Södra
Älvsborg, är oroad över tendensen att många byggnader utrustas med handbrandsläckare i stället för inomhusbrandposter. Han uppmanar nu landets VVS-projektörer att tänka om –
att tänka mer långsiktigt.

Modernt snitt. Dagens moderna inomhusbrandposter är både enkla
och snygga och passar i alla miljöer,
anser Kjell Wahlbeck.

bästa om man bortser från speciella miljöer med starkström eller där
det finns brandfarliga varor i större mängd.
Dagens moderna inomhusbrandposter är enklare och smidigare att använda jämfört med de
som fanns för ett antal år tillbaka.
Slangmaterialet har förbättrats, är
lätt att dra ut och rulla tillbaka.
Skåpen är smäckrare och passar väl
in i vilken miljö som helst.
– Den stora fördelen är att de
alltid finns på plats och med tillräcklig kapacitet för att bekämpa
en påbörjad brand.
Är sprinkler ett alternativ?
– Absolut! Men vad vi hitintills
har talat om är de fall där man väljer att ersätta inomhusbrandposter
med handbrandsläckare.Vi, som så
många andra, välkomnar sprinklerinstallationer, speciellt i känsliga miljöer som vård-, äldre- och
andra former av gruppboende.
Kjell Wahlbeck nämner branden på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö
som ett exempel.
– Där hade med stor sannolikhet ett sprinklersystem kunnat rädda människoliv. Men det är inte
den problematiken vi talar om nu.
ROYNY HOLMSTRÖM
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