Film Titel

59 När isarna lägger sig

102 90 sekunder 1-04

Produktion

SLS

SRV

Längd

20 min

30 min

Lagringsmedia Relevans Målgrupp

Innehåll

VHS

Information om vad man bör tänka på då man rör Innehåller relevant information, men är
sig på is, och hur man agerar om olyckan är framme tyvärr inte pedagogiskt utformad.

DVD

6 Ungdomar

3-5 Enhetschefer/RD

Del 1: Kvalitetsäkring av räddningstjänsten på
Gotland, Del 2: Olycka med gasbil, Del 3: Brand i
hall i USA, Del 4: Explosioner i tunnel i Norrköping

200 Rökdykning 2

SBF

15 min

VHS

Släckningsmän/nya rökdykare/RD4 refresher
Allmän information om rökdykning och rökdykare

201 Brandsläckningstaktik

SBF

15 min

VHS

3?

202 Taktisk brandventilation

SBF

20 min

VHS

7 Rökdykare/enhetschefer

203 Brandventilation/strålrör

SBF

10 min

VHS

7 Rökdykare/enhetschefer

204 Skum

SBF

205
206
207
208

PPV - en introduktion i övertrycksventilering
Restvärdesräddning
Diskoteksbranden i Zaragoza
Sverige brinner!

Dafo Brand AB
Larmtjänst

209 Pedagogik i praktiken

VHS

19 min
30 min

VHS
VHS
VHS

Film om använding av skum

2 Rökdykare/enhetschefer

20 min

VHS

7 Utbildare/ungdomsledare

Skandia

15 min

VHS

5 Rökdykare/enhetschefer

211 Handbrandsläckning

SBF

10 min

VHS

2 Allmänheten

15 min

213 ÅBFs redskapstävling 1989

Lokalt

214 Samlingsvideo nr. 1

Informationsbolaget

215 Motcentralen "Verklighetens spegel"

SRV

35 min

15 min

VHS

2 Skolpersonal

VHS

1?

VHS

2?

VHS

Reklamfilm om PPV-fläktar
?

210 Salkhallen

212 Skolan brinner

Kort film om taktik under släckningsinsats
Visar olika metoder för ventilation och när de kan
användas
Kort film som behandlar metodiken för ventilering
med hjälp av strålrör

5 Övningsledare

Anteckningar

Del 2 innehåller intressant information, bland
annat om acetylenets sönderfall. Del 3 bör
ses av rökdykare och enhetschefer då den
behandlar påtagliga risker. Del 4 är intressant,
men i många avseenden irrelevant för
Åländska förhållanden.
Viss information som kan vara bra i ett tidigt
skede av utbildningen. Dock inget som man
inte kan behandla muntligt.
Oklart vem filmen riktar sig till. Behandlar
taktik, men inte orsaker bakom besluten osv
Bra information om varför och hur man
ventilerar, både naturligt och med fläkt.
Visar tillvägagångssätt vid ventilering av rök
med hjälp av strålrör
Intressant, dock utsliten och sålunda
oanvändbar
Filmen är en reklamfilm, och är direkt
olämplig som utbildningsfilm eftersom den
underlåter att visa nackdelar och risker med
PPV. (finns i MRVs arkiv nr 105)
Ljudspår förstört, obrukbar
Ljudspår förstört, obrukbar
Ljudspår förstört, obrukbar

En film som berättar om pedagogiska principer och
hur man kan använda sig av god pedagogik för att Filmen innehåller värdefull information, som
nå fram med sitt budskap
presenteras på ett lättförståeligt sätt
Filmen innehåller värdefull information. Den
riktar sig inte i första hand till
Filmen visar en brand som uppkommit pga heta
räddningstjänsten, men är lämplig som
arbeten.
diskussionsunderlag
Filmen kan fungera väl som material vid
Filmen visar sex brandincidenter som löses med
undervisning i skolor eller
olika förstahandssläckningsmetoder
ungdomsavdelningar
Filmen visar olika typfall med skolbränder i Sverige,
och är ämnad att fungera som diskussionsunderlag
vid möten och dylikt
Film från redskapstävlingarna på Möckelö 1989.
Dessutom en demonstration av vatten i matolja
och pulversläckare
Del 1: Tågbranden HABO, del 2: Tågolycka
Danmark, del 3: Ammoniakövning, del 4:
Storskador
Filmen visar hur man byggt upp en väldigt
omfattande "skrivbordsövning" i Norrköping, och
hur man där använt en s.k. "Motcentral" för att
simulera rörliga enheter.

Filmen är inte särdeles relevant eller
intressant för räddningstjänsten, och tas bort
eftersom den finns i MRVs samling (nr. 41)
Ointressant i utbildningssyfte, men ganska
högt kuriosavärde
Filmen innehåller föråldrad information och
har ett ringa kuriosavärde.

Filmen kan vara av visst värde för den som
önskar lägga upp en större ledningsövning

216 Loddby 1: Brandfarlig vara

Skandia

25 min

VHS

217 Loddby 2: Brand i papper och pappersmassa

Skandia

25 min

VHS

218 Loddby 3: Sprinkler och handbrandsläckare

Skandia

25 min

VHS

Loddby 4: Övertänding av industrilokaler och
219 ställagebränder

Skandia

25 min

VHS

Skandias filmserie om fullskaleförsök rörande
industribränder. Del 1 behandlar brandfarliga
vätskor.

Intressant film av hög kvalitet. Flera scener
innehåller värdefull relevant kunskap, bland
7 Enhetschefer/RD/släckningsmän
annat om skumsläckning
Intressant film av hög kvalitet. Flera scener
Skandias filmserie om fullskaleförsök rörande
innehåller värdefull kunskap, dock inte
Enhetschefer/RD/släckningsmän/fa industribränder. Del 2 behandlar bränder och
högaktuellt på grund av inriktningen på större
rtygspersonal
släckförsök i papper och pappersmassa.
industrier.
Skandias filmserie om fullskaleförsök rörande
Intressant film av hög kvalitet. Mycket bra
industribränder. Del 3 visar försök med olika
information om sprinklerns verkan på
sprinklerhuvuden och handbrandsläckare i papper bränder i papper, men inte särsklit relevant
4?
och brännbara vätskor.
för räddningstjänst.
Skandias filmserie om fullskaleförsök rörande
industribränder. Del 4 visar olika fallstudier av
Kårer med industrier och /eller
övertändning i industrilokaler och bränder i
Välgjord film med en stor mängd värdefull
4 lagerlokaler inom aktionsområdet. pallställage.
information.

223 Insatsövning på Åland nov. -88

Lokalt

20 min

VHS

1?

Del 1: Soteld, en minilektion, Del 2: Beskjutning av
gasflaskor, Del 3: Hotellbrand i USA, Del 4:
Vindsbrand i Kalmar
Visar några av momenten som
skyddsrumsansvarige skall gå igenom vid
iordningställande av skyddsrum
Visar klippteknik på personbilar och lastbilar samt
kort information om airbags
Filmning från stor samövning i Långnäs hamn, där
bland annat Norra Ålands Branddistrikt, akuten och
Ålands Folkhälsoförbund deltog

224 FSBs storläger i Möckelö 2-6/7 1990

?

130 min

VHS

1?

Från FSBs storläger på Möckelö havsbad

220 90 Sekunder 1/92

SRV

30 min

VHS

5?

221 Iordningställande av skyddsrum

FBFSO

15 min

VHS

222 Airbag och klippteknik

SRV

20 min

VHS

1 BFS-personal
Alla kårer som assisterar vid
8 trafikolyckor

Del 1 är innehåller nyttig information om
bekämpning av sotbränder i skorstenar. Del 24 är intressanta, men inte lika relevanta

Irrelevant för räddningstjänsten
Ganska dålig kvalité på ljud och bild, men i
övrigt relevant och informativ.
Ointressant i utbildningssyfte, men ganska
högt kuriosavärde
Ointressant i utbildningssyfte, men ganska
högt kuriosavärde

225 90 Sekunder 2-90

SRV

25 min

VHS

2

Återkondensering av ammoniak, oljesanering,
brand i plastfabrik, explosion i ammunition

226 Det första egna juniorlägret

ÅBF

35 min

VHS

1?

Filmning från ÅBF-juniorläger vid Hammarbo 1991

3?

En film om allmän brandkunskap, tillämpat på en
bondgård.

7 Allmän information

Filmen visar användningen av flera typer av
handbrandsläckare i olika situationer.

8 Rökdykare

Filmen ger tips som kan vara till nytta för rökdykare Flera intressanta tips visas och filmen är
under insats.
säkerligen till nytta för de flesta rökdykare.

227 Brandskydd vid lantgården

228 Handbrandsläckare

229 Sökteknik vid rökdykning

230 Akutsjukvård vid trafikolycka

Lähivakuutus

SBF

SBF

SBF

231 Dimspik-takbrand

30 min

10 min

20 min

VHS

VHS

VHS

20 min

VHS

7 Räddningsmän

12 min

VHS

6 Släckningsmän/enhetschefer/RD

232 Dimspiken

?

2 min

VHS

4 Rökdykare/enhetschefer

233 Brandkunskap för alla

?

10 min

VHS

1?

Saknar både intressevärde och nyttig
information
Ointressant i utbildningssyfte, men ganska
högt kuriosavärde
Filmen innehåller till viss del nyttig
information, men är till stora delar föråldrad.
Finskspråkig med svensk text.
Informationen om släckarbeteckning och
klassifiering är föråldrad, men många
intressanta scener finns och mycket av filmen
har stort utbildningsvärde.

Handlar om en trafikolycka mellan en personbil och
en motorcykel. Visar räddningspersonalens
åtgärder på ett tydligt sätt
Innehåller korrekt och intressant information.
Nyttig film som bör ses av alla som använder
Visar ett fullskaleförsök med dimspikar och en
dimspikar, då den belyser flera aspekter av
insats där dimspikar användes i större omfattning. användandet.

Detta är en reklamfilm som kort visar hur man kan
använda dimspik
En kort film som går in på lite förebyggande
åtgärder man kan vidta hemma och
förstahandssläckning

Filmen är bra som en kort introduktion och
inspiration till att pröva dimspiken, men kan
gärna kompletteras med flera filmer i ämnet
Filmen är föråldrad och ointressant i
utbildningssyfte, men har ett visst
kuriosavärde

234 Det blev inte någon middag

SBF

15 min

VHS

1 Vårdpersonal

Filmen riktar sig till personal inom äldreomsorgen
och ger några tips om hur man tryggar tillvaron för Saknar både intressevärde och nyttig
äldre personer.
information

235 Skolan brinner

SBF

15 min

VHS

2 Skolpersonal

Filmen visar flera exempel på skolbränder, och är
menad att fungera som diskussionsunderlag vid
möten bland skolpersonal

236 Brandsektioneringar i lantbruket

LBK

15 min

VHS

3 Lantbrukare

Filmen visar genom fullskaleförsök hur man kan
brandcellsindela ett större uthus.

2?

Några exempel från varuhus där man genom
varuplacering försämrat utrymningen visas, men
största delen av filmen fokuserar på Skandias
försök i Loddby.

237 Brännbara vätskor och utrymning

SBF

10 min

VHS

Filmen är inte särdeles intressant för
räddningstjänsten, eftersom den behandlar
fallen från ett väldigt allmänt perspektiv.
Videon innehåller intressant information,
men riktar sig främst till de som äger eller
bygger uthus.
Viss nyttig information finns i filmens andra
del där man visar scener från loddbyförsöken, men man får en bättre bild av
brännbara vätskor genom att se på första
delen i Loddby-serien

VHS

1?

15 min

VHS

1?

SBF

20 min

VHS

8 Pumpskötare, nya släckningsmän

241 Brandvarnaren räddar liv

SPEK

5 min

VHS

5 Allmänheten/släckningsmän/RD

242 Chips fullskaleförsök + brand i soffa

Ålands VIP

15 min

VHS

4?

243 Det var bara att ta tag i någonting

SBF

15 min

VHS

1 Eventuellt förebyggande

244 Djurlivräddning

SBF

15 min

VHS

Kårer med djurgårdar inom
6 verksamhetsområdet

245 Fullskaleförsök: Brand i styroxlådor

Ålands VIP

10 min

VHS

1?

246 Fysisk träning

SBF

25 min

VHS

4 (alla)

Föråldrad och saknar information som skulle
En allmän film om rök- och kemdykning
kunna vara värdefull för räddningstjänsten.
De släcktekniker som används anses idag
föråldrade och olämpliga av flera orsaker,
Filmen visar uppbyggnaden av moderna strålrör
men vissa delar av informationen rörande
och hur man använder dem vid rökdykning
strålrör kan vara till nytta
Filmen visar principerna bakom vattenförsörjning Intressant film, som belyser flera aspekter av
ingående.
vattenförsörjning.
Filmens titel ljuger något, då endast en
mycket kort del handlar om brandvarnare.
Tyvärr saknas kommentarer under
Den största delen av filmen visar ett fullskaleförsök fullskaleförsöket, varför filmen helst skall ses
av en rumsbrand som startas av ett stearinljus på med någon som kan belysa brandens olika
en soffa.
faser. Finskt tal.
Filmat från ÖSFBKs försök att elda chips på
soptippen i Fremmanby 1989. Dessutom eldades
Lokalproducerat om ett pionjärförsök. Saknar
en soffa vid samma tillfälle.
tyvärr kommentar.
Informationsfilm om svenska Boverkets ändrade
Fullständigt ointressant och irrelevant
regler angående brandskydd
information.
Filmen behandlar principer vid djurlivräddning.
Dessutom visas några handfasta tips som kan vara
till nytta vid arbete med djur. Man går ganska
Bitvis mycket intressant, och kan tänkas vara
djupgående in på olika djur och egenheter med
till nytta för dem som ibland larmas ut på
dem.
djurlivräddningsuppdrag.
Filmen saknar kommentar och
informationsvärde. Dessutom är
Filmat från ett försök att elda fyra pallar med
kuriosavärdet lågt, då inga personer, bilar
styroxlådor.
eller dylikt kan identifieras.
De grundläggande principerna är relevanta,
Filmen visar de kemiska reaktionerna i kroppen vid men flera av övningarna som visas är sådana
träning, och ger några grundläggande tips om
som i dagsläget anses belasta kroppen
övningar man kan göra.
felaktigt.

6 Allmänheten

En film som visar förstahandssläckning i olika
situationer.

1?

Filmen är tagen från fordon under
utryckningskörning.

238 Rök- och kemdykning

SBF

239 Strålförarteknik och släckverkan

SBF

240 Vatten för brandsläckning

247 Rök

248 Kurs i utryckningsköra

SPEK

SPEK

15 min

15 min

VHS

VHS

Gjord utan tal, men med textrutor som
belyser filmens poänger. En viss mängd nyttig
information och underhållningsvärde.
Tyvärr saknas kommentarer och filmens
innehåll är utan lärarhandledning i stort sett
värdelös.

