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Fler måste bry sig
om mångfalden
amhället ska ha beredskap inför alla
slag av hot och risker. Det skriver regeringen i sin budgetproposition och
betonar att det är den vardagliga verksamheten som är grunden för förmågan att hantera
stora kriser. Den politiska inriktningen är att
samhällets alla aktörer arbetar tillsammans
mot samma mål för ett säkrare liv.
Att detta är en uppgift för många verksamheter präglar beskrivningen av politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och
svåra påfrestningar. Vår förmåga att hantera
kriser måste bli bättre skriver regeringen och
understryker vikten av att sjukvård, äldreomsorg, polis, teknisk infrastruktur och naturligtvis räddningstjänst måste fungera väl i
vardagen för att klara krisen.

S

Tydliga ministrar
Det gäller att engagera fler kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund i detta
arbete, framhåller regeringen. Politikerna
förväntar sig att vi under 2004 fortsätter att
bekämpa diskriminering på grund av kön,
sexuell läggning, ursprung eller religion.
På Brand 2002 var förre försvarsministern
Björn von Sydow mycket tydlig i sin kritik
över den bristande jämställdheten och
mångfalden inom svensk räddningstjänst.
Han krävde fler kvinnor och människor med
olika etnisk bakgrund för att räddningstjänsten verkligen ska ses som en avspegling av
samhället.
När nuvarande försvarsminister Leni Björklund i våras intervjuades av Sirenen delade
hon med eftertryck von Sydows uppfattning.
Branschens företrädare bör av sig själva inse
fördelen med ökad mångfald för att undvika
den sista utvägen med kvotering menade
Leni Björklund. Den ståndpunkten förde
ministern fram också under Brand 2003.

Första varningen
Vid diskotekbranden i Göteborg 1998 uppstod vissa motsättningar mellan räddnings-

personal och de drabbade människorna eller
deras anhöriga. Räddningspersonalen
attackerades både bildligt och bokstavligt
för att den inte ansågs göra tillräckligt för att
rädda ungdomar instängda i byggnaden.
I Malmö i april i år inträffade den hittills
allvarligaste situationen för kommunal räddningstjänst. Vid branden i Islamic Center
kände sig personalen så hotad av aggressiva
människor att räddningsledaren övervägde
avbryta insatsen. Räddningsledaren såg händelsen som ett arbetsmiljöproblem, men
också som en fråga om attityder.
All kunskap och erfarenhet som finns måste tas tillvara, skriver regeringen i budgetpropositionen. Räddningstjänsten i Malmö
arbetar också konkret med handlingsplaner
mot hot och våld mot personalen för att
bland annat förebygga motsättningar. Andra
kommunala förvaltningar och polisen finns
med i arbetet.

Ökad kunskap på olika områden stärker
mångfalden. Den nya utbildningen med sitt
breda kursinnehåll kommer på litet sikt att
öka förståelsen för att skydd mot olyckor har
många dimensioner. Hela sektorn ska kunna
vidga och fördjupa säkerhetsarbetet när de
nya eleverna kommer ut på marknaden vid
halvårsskiftet 2005.
Att dra nytta av erfarenheter är en annan
viktig del i uppbyggnaden av kunskap. Det i
fjol inrättade Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor, NCO, i Karlskoga, ska bidra till att de förebyggande åtgärderna riktas mot de områden där behoven är
störst, oberoende av om det gäller nationell,
regional eller lokal nivå.

Kulturskillnader

Mångfald när fler blir aktiva

Att öka delaktigheten i räddningstjänstens
arbete var ett av de förslag som lämnades i
förra numret av Sirenen av en doktorand
i religionshistoria. Hon pekade på en rad
uppenbara kulturskillnader: bland
annat bristande förtroende för statliga myndigheter och för uniformerad personal. Invandrargrupperna
måste involveras i räddningstjänstens verksamhet , enligt doktoranden.
En aktiv dialog mellan parterna
kan dessutom bidra till en ökad
rekrytering från dessa grupper
i samhället.
Kvinnor och minoritetsgrupper är också starkt underrepresenterade bland de deltidsanställda brandmännen.
Det är också där kommunerna
kan hitta lösningar på problemet att rekrytera personal till sina

Mångfald uppnås också när fler tar aktiv del i
att lösa problem. Lagen om skydd mot
olyckor, som behandlas i riksdagen i mitten av november, präglas av ambitionen
att öka delaktigheten i säkerhetsarbetet.
Strävan är att komma fram till en helhetssyn på den kommunala nivån,
gärna med räddningstjänsten
som navet i ansträngningarna att
få berörda förvaltningar engagerade i ett samlat skydd mot
olyckor. Statliga aktörer, organisationer och näringsliv måste
engageras också på den lokala
nivån för att i brett samförstånd uppnå ett gott resultat.

deltidsstyrkor. Det var en rekommendation
vi gav i vår rapport till regeringen om dessa
bekymmer.

Nya utbildningen hjälper till

Christina Salomonson
Generaldirektör,
Räddningsverket
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Brandmän är gäster i andras
liv – det manar till eftertanke

Foto: ANETTE WESTERLUND

Att bry sig om olycksoffer. Philip Widell, före detta präst och deltidsförman, önskar att räddningstjänstens personal i högre grad inkluderar människor som berörs av bränder
och olyckor. Det kan ske genom enkla åtgärder på skadeplatsen, informationsträff några dagar senare eller, som på bilden, en samling för att hedra offren för en trafikolycka.
raditionellt har all brandutbildning handlat om
material, taktik och teknik. Det gäller att behärska utrustningen, veta hur man använder den i olika situationer.
Detta är samtliga läsare av detta debattinlägg väl medvetna
om.
Dessutom ställs vissa fysiska
krav på en brandman. Att vara
godkänd rökdykare tycks de
senaste 15 åren ha varit det yttersta av fulländning för en
brandman. Rökdykning och fysisk träning i alla ära, men jag
skulle vilja föra fram några aspekter på brandmannayrket
som sällan eller aldrig dryftas –
vare sig i utbildningen eller på
brandstationerna.

T

Ständig gäst i andras liv
Brandpersonal är en av mycket
få yrkeskategorier som har andra människors bostad eller bil
som arbetsplats. Det gäller inte
vanliga hembesök, utan vid
dramatiska händelser. För de
boende oftast kritiska och
överväldigande ögonblick i deras liv.
Brandmannen är en ständig
gäst i andra människors liv. Det
kräver en viss eftertanke.
Samma stövlar som i det föregående larmet var ute på en
gräsbrand eller trampade runt
i krossat glas på en vägbana är
nu ”gäst” hemma i vardagsrummet hos en trebarnsfamilj
på tredje våningen i ett flerfamiljshus.
Som brandman är man givetvis i de flesta fall en efterlängtad och välkommen ”gäst” när
livet tar en plötslig och ovän-

tad vändning i form av olycka
eller brand. Men helst önskar
alla att de aldrig skulle behöva
slå 112 och få det där oväntade
besöket.
En brandman har oftast ett
gott ”förhandlingsläge”.
Brandmannen står för hjälpen
på ett speciellt sätt. Han/hon är
ofarlig, även för den som begått allvarliga misstag, till skillnad från polisen som har till
uppgift att utreda om brott begåtts.

En symbol för hopp
Brandmannen är genom sin
klädsel lätt att identifiera. Blir
oftast en symbol för hopp och
hjälp i en krissituation.
En rakt igenom professionell
insats från brandmännen förutsätter, enligt mitt sätt att se,
också att han/hon gör ett försök att sätta sig in i de drabbades situation.
”Hur beter jag mig på det
mest adekvata sättet i just den
här situationen”, bör vara frågan varje brandman ställer sig
och då menar jag inte i första
hand spruta vatten eller klippa i
bilar.
Drabbade människor ska
inte marginaliseras, allra minst
när de är på hemmaplan och
brandmannen är där som gäst.
Kanske är brandmannen den
viktigaste ”gästen” i den svåraste stunden, det mest traumatiska ögonblicket, i den drabbades liv. När hemmet förintas i
lågor eller när livskamraten sitter svårt skadad och fastklämd
i bilvraket.
Allt sker inför deras ögon
och för många kommer dessa

Namn: Philip Widell
Ålder: 44
Hemort: Ulricehamn
Yrkesbakgrund: Praktik Göteborgs brandförsvar 1981, prästvigd
1982, deltidsförman
1984 (senare anställd
en period Borås brandförsvar), 1990-91 sjukhuspräst i Borås, 19912002 präst i Ulricehamn med särskilt
ansvar för krisarbetet
inom samfunden i kommunen samt Posomledamot, från 2003
utbildare i egen regi i
kris- och etikfrågor.
Hobby: Historia, böcker, heraldik, friluftsliv,
veteranbilar, brandhjälmar, brandutrustning.
ögonblicksbilder att etsa sig
fast som minnen för resten av
livet. Även brandmannen och
hans/hennes beteende kommer ibland att finnas kvar i
dessa minnesbilder. Förhoppningsvis på ett positivt sätt.
Jag är medveten om att i vissa
lägen finns det inte tid och
möjlighet till något större engagemang i de drabbade på en

skadeplats, men det handlar
också delvis om attityder och
handlingssätt.
Det är lätt att skjuta ifrån sig
drabbade människor från en
händelse som de på ett påtagligt sätt är en del av. Det är så
lätt att reducera andras hem
och revir till att endast bli sin
egen arbetsplats.
Men hur tror ni det upplevs
att bli undanskuffad med orden ”flytta på dig”, tillsammans med nyfikna utanför det
röd-gula plastbandet när ens
hus brinner?
Man blir kanske till och med
utkörd från sin egen tomt. Eller
uppmanad att försvinna när
man försökt hjälpa till efter att
ha anlänt som privatperson
först till en trafikolycka.

Inkludera de utsatta
Genom att inkludera utsatta
och berörda människor i händelsen ger man en hjälpande
hand. Och det gör man som
brandman eller befäl genom
att, så snart tiden medger,
kommunicera med de som
hamnat i en svår situation. Genom att tala med dem som en
”gäst” i deras liv. Att bekräfta
dem för det de är, det vill säga
som en del av en händelse som
kan betyda mycket även i ett
längre perspektiv.
Det kan räcka med några ord
av uppmuntran när någon
gjort ett försök att göra en insats innan räddningstjänsten
kom på plats.
Vidare är det alltid viktigt att
informera och förklara varför
man vid insatsen gör vissa saker. Exempelvis varför man

hugger hål i taket när det inte
är där det brinner.
Det som är alldeles självklart
och givet för en brandman kan
vara fullständigt obegripligt
för den som är drabbad. Räddningsledaren säger till den
drabbade husägaren:
”Jag har kallat på RVR-ledare.”
????
”Vi ska dra några 76-or.”
????
Listan över för allmänheten
obegripligt fikonspråk kan göras lång.
Den kontinuerliga dialogen
med de drabbade är viktig under själva insatsen. I vissa lägen
kan det vara bra med en uppföljning några dagar senare, då
drabbade ges tillfälle att ställa
frågor.
Jag hoppas att dessa iakttagelser och funderingar kan ge
inspiration att gå vidare i detta
ämne.
Philip Widell

Välkommen att
delta i ”Debatt”!
Inläggen på denna sida måste vara undertecknade med
namn. Kontakta redaktionen innan du skriver.
Telefon 054 - 13 51 04.
Textlängd: Cirka 4 000 tecken (inklusive mellanslag).
Adress: ”Debatt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad.
e-post: sirenen@srv.se
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Även vid övning gäller det att se upp med riskerna för värmeutmattning. Studier gjorda vid rökdykningsövningar i Norge visade att brandmännens kroppstemperatur
kom upp i 39-40 grader. Frågan är om det vid rökdykningsövningar ges tillräcklig tid för avkylning innan man kör nästa pass, undrar läkaren Johan Berge.

Värmeslag förrädisk fara
Rökdykaren som omkom i
Norrköping i maj drabbades
sannolikt av värmeslag.
För en orutinerad rökdykare är risken för värmeslag
en förrädisk dödsfara.
– När man når den kritiska
punkten då kroppstemperaturen stigit upp emot 41 grader
kan symptom uppträda oerhört snabbt, säger Johan Berge,
läkare vid Rättsmedicinska avdelningen på Linköpings universitetssjukhus.
Det finns två typer av värmeslag. Vad som brukar kallas
”klassiskt värmeslag” drabbar i
regel äldre personer med nedsatt hälsotillstånd under extrema temperaturförhållanden.
Den andra typen benämns
ansträngningsutlöst värmeslag
och drabbar unga, vältränade
män som utsätter sig för extrem träning eller fysisk anstängning utan att lyssna till
kroppens signaler.

Fyra sätt att kyla
Kroppen har fyra sätt att göra
sig av med värme:
Konduktion (direkt fysisk
kontakt) 2 procent
Konvektion (värmen ångar
bort till den omgivande luften)
10 procent
Strålning (elektromagnetiska vågor) 65 procent

Svettning (avdunstning av
svett från hudytan) 30 procent
Den huvudsakliga värmeavgivningen sker genom strålning och svettning. Rökdykarstället och den miljö som en
rökdykare arbetar i kan slå ut
båda dessa möjligheter. Rökdykaren arbetar hårt fysiskt vilket
höjer
kroppstemperaturen
samtidigt som han utsätts för
hög yttre temperatur.

Svettning enda vägen
Är omgivningstemperaturen
lika med eller högre än kroppens temperatur sker ingen
värmeavgivning genom strålning. I det läget är svettning
enda möjligheten till avkylning.
Men är fuktigheten hög inne
i dräkten – upp emot 100 procent – kan inte svetten avdunsta. Avkylningen uteblir och
kroppstemperaturen
stiger.
När kroppstemperaturen når
den farliga gränsen vid cirka 41
grader är risken stor att kroppen felreagerar.
Till slut blir blodcirkulationen så ansträngd att den får
svårt att upprätthålla blodtrycket i hjärnan vilket leder till
syrebrist.
– Innan man når den kritiska
temperaturen då hjärnan blir
allvarligt påverkad erfar man
oftast symtom på värmeut-

mattning såsom till exempel
huvudvärk, illamående, yrsel
och muskelvärk. När man når
den kritiska punkten då kroppstemperaturen blivit upp emot
41 grader kan symptomen
uppträda oerhört snabbt. Man
kan få muskelkramper, förlora
orienteringen, bli förvirrad och
uppträda bisarrt. Till slut faller
man i koma, säger Johan Berge.
Enligt studier gjorda på rökdykare ibland annat i Norge
har man uppmätt förhöjd
kroppstemperatur på 39-40
grader direkt när de kommit ut
från en rökdykarövning.
– Om detta är normalfallet
vid långvarig rökdykning, hinner i sådana fall kroppstemperaturen gå ned till normal nivå
i pauserna innan det är dags att
gå in i brandhärden igen, frågar sig Johan Berge.

Räcker med ett snedsteg
Ingvar Holmér, professor i klimatfysiologi vid Lunds tekniska högskola, har utfört flera
test på uppdrag av Räddningsverket.
– Redan vid 39-40 grader är
man så utmattad att det räcker
med ett snedsteg för att man
inte ska komma upp igen. Man
kan få en blackout och svimma
av, säger Ingvar Holmér.
Det är mycket viktigt att en
person som drabbats av värme-

slag kommer under snabb
sjukvård. Ges inte vård inom
två timmar är dödligheten hög,
i vissa studier har en dödlighet

på upp mot 70 procent redovisats.
GUNNO IVANSSON

Arbetsmiljöverket
utreder larmstället
Efter dödsolyckan i Norrköping har frågan om
larmställens funktion
väckts. Är de för täta? Arbetsmiljöverket ska nu utreda saken.
– Den omkomne hade väldigt
mycket kläder under larmstället och vi vill veta om det
hade någon betydelse, säger
Birgitta Karlsson på Arbetsmiljöverket.
I diskussionerna har det
framförts om det är möjligt
att göra larmställen tunnare
på vissa ställen och på sätt få
en tidigare varning.
Men enligt Dan Carlsson,
projektledare när larmstället
RB-90 togs fram, är det svårt.
– Det går inte, då klarar man
inte standarden för att stå
emot värme. Däremot kommer värmen i praktiken att gå
igenom dräkterna på det stäl-

le där dräkterna genom användning är ”tunnast”. Det
vill säga där dräkten pressas
mot kroppen som till exempel på armbågar och knän. På
så vis erhålls en tidig ”varning”.
Vanligast är att hela värmeskyddet byggs in i ytterdräkten eftersom ytter- och underdräkt är från olika tillverkare. För mycket kläder under
ett sånt larmställ kan öka den
fysiska belastningen.
– För att motverka risken för
alltför ”tjocka” dräkter försökte vi från Sverige föra in
krav på vattenångmotstånd
och vattenånggenomsläppighet i standarden men fick inte
gehör.
Kraven finns med i den revidering av standarden som nu
pågår men förslaget har fallit
i två omröstningar och det är
osäkert om det går igenom.
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EU-direktiv kan stoppa
48-timmarsveckor
Ett EU-direktiv om arbetstiden kan innebära slutet för
räddningstjänstens 48-timmarsveckor och dygntjänstgöring under helger.
– Går förslaget igenom
kommer det att påskynda
utvecklingen mot differentierade styrkor, säger Håkan
Palling på Kommunförbundet.

Elva timmars dygnsvila

Direktivet är från 1993 och Sverige har hittills lyckats ”slingra” sig undan tillämpningen av
det. En utredning som gjordes
1995 ansåg inte att det behövdes någon ändring av svenska
arbetstidslagar, men EU har
tryckt på och kräver en anpassning.
Enligt direktivet ska jour räknas som arbetstid och en arbetsvecka får vara max 48 timmar inklusive övertid. Det här
får störst konsekvenser för hälso- och sjukvården, som har
mycket jourtider, men även för
räddningstjänsten.

En kommitté vid namn Knas
(Kommittén för nya arbetstider
och semester) föreslår i ett betänkande – i enlighet med EUdirektivet – att alla arbetstagare skall ha minst elva timmars
dygnsvila per 24-timmarsperiod. Att den genomsnittliga
veckoarbetstiden begränsas till
högst 48 timmar under en begränsningsperiod om fyra månader samt att arbetspassen för
nattarbetande med särskilt ansträngande arbeten begränsas
till högst åtta timmar.
Betänkandet ska diskuteras
av riksdagen i januari och en

Huvudregeln inom räddningstjänsten är 42 timmar delat dygn, då omfattas både arbetstid och jour.
– 42 timmar klarar sig eftersom det finns 6 timmars övertid att ta ut, men de kårer som
har 48 timmars dygn slår i taket, då finns det inte utrymme
för en enda timmes övertid.

eventuell lagändring träder i
kraft 1 juli nästa år.
Flera remissinstanser är negativa till förslaget, bland andra Kommunförbundet.
– Vi anser inte att jour ska
räknas som arbetstid, men det
är tveksamt om vi får gehör för
det. Det finns redan två utslag i
EU-domstolen som slagit fast
att jour är arbetstid. Samtidigt
är det svårt att se konsekvenserna för räddningstjänsten eftersom det samtidigt sägs att
man kan träffa kollektivavtal
om avvikelser.

Differentierade styrkor
Knas-förslaget innebär en arbetstidsförkortning och blir
det antaget krävs nyanställningar för att klara dagens ambitionsnivå. Något som knappast blir aktuellt med tanke på
den ekonomiska situation som
råder i de flesta kommuner.
– Går förslaget igenom kommer det att påskynda utvecklingen mot differentierade

styrkor. Det kommer det att behövas i mycket större utsträckning än i dag, säger Håkan Palling.
Facket slåss för 42 timmar delat dygn men det finns fortfarande 22 stationer som jobbar
48-timmarsvecka. De allra flesta stationer jobbar dygn under
helger.
Även brandmännen och
Kommunalarbetarförbundet
är oroliga för konsekvenserna
av Knas-förslaget.
– Jag har svårt att se hur man
ska klara det ekonomiskt och
är bekymrad för vad arbetsgivaren ska göra. Det finns en risk
att kommuner går över till dagtid med beredskap i hemmet,
säger Ove Halvors, brandman i
Trollhättan, medlem i branschrådets Arbetstidsgrupp.

Intensiva diskussioner
Försvarsdepartementet är mitt
uppe i arbetet med lagrådsremissen och bland tjänstemännen pågår intensiva diskussio-

ner om det i lagen kan göras
undantag för vissa kritiska
verksamheter som räddningstjänst.
En springande punkt är en
hänvisning i arbetstidsdirektivet till ett tidigare grunddirektiv som säger att bestämmelserna inte ska tillämpas på offentliga verksamheter där det
kan leda till konflikt med direktivet. Som exempel nämns
försvaret, polisen eller viss specifik verksamhet inom civilförsvaret.

Avgöras av EU-domstolen
Ingen kan i dag säga om räddningstjänst kan räknas som
”viss specifik verksamhet inom
civilförsvaret”.
– Om räddningstjänsten ska
in under undantaget är en tolkningsfråga som ytterst kan
komma att avgöras av EU-domstolen, säger Jonas Ahlberg,
rättssakkunnig på näringsdepartementet.
GUNNO IVANSSON

Räddningstjänsten upprörd

Byggherre vill inte sprinkla
Affärshuset på 2 600 kvadratmeter jämnades med marken i branden.
Nu bygges ett 15 000 kvadratmeter stort köpcentrum,
till stora delar osprinklat.

som sprinklas genom osprinklade lokaler.
Staffan Malmgren kan inte
luta sig mot lagboken – åtminstone inte än.
– Så länge bygget pågår gäller bygglagstiftningen. Men
när det är klart kan vi med stöd
av räddningstjänstlagen ställa
krav på utrustning för släckning och livräddning. Jag ser
möjlighet att pröva det och jag
har förvarnat om att så kommer att ske.

– Jag är väldigt upprörd, säger
Staffan Malmgren, ställföreträdande räddningschef i Östersund.
Jysk bäddlager och leksaksaffären Barnens hus försvann i lågorna när affärshuset i Östersund brann 29 oktober.
– Det fanns bara två brandceller i huset. För att stå emot brand
i 30 minuter fanns dubbla gipsskivor. Det trodde de var tillräckligt. Och såna byggnader tillåter
vi.
– Lågorna slog ut genom taket
när vi kom fram. Möbelhuset på
2 500 kvadrat som låg 15 meter
från lokalen som brann lyckades
vi klara.

En tredjedel sprinklas
Nu byggs ett nytt köpcentrum i
utkanten av Östersund. 15 000
kvadratmeter med en rad butiker. 6 000, ett livsmedelslager,
ska sprinklas, resten inte.
– Jag har varit med på två samrådsmöten med Skanska och

Frivillighet fungerar inte
Krav på sprinkling i efterhand,
om de går igenom, lär bli en
mycket dyrare investering. Det
har inte fått entreprenör eller
ägare att ändra inställning.

Vad anser du behöver göras?

Foto: JAN LUTHMAN

Ett affärshus i Östersund brann ner 29 oktober. Nu byggs ett nytt köpcenter på 15 000 kvadratmeter.
Räddningstjänsten har förklarat att sprinkler är enda möjligheten att klara brand i en sån byggnad
men byggherren lyssnar inte.
ägaren KF. Jag har sagt att vi inte
klarar att släcka, det har de accepterat. De bryr sig bara om utrymningen. Det blir väl försäkringsbolagen som får ta smällen.

Har ni
sprinkler?

argumenterat

för

– Visst. Det är bara sprinkler
som klarar så här stora lokaler.
Men vi pratar med okunniga

människor.

Vad är argumentet för att inte
sprinkla?
– Priset antar jag. Ändå dras
matarledningen till den del

– Boverket och Räddningsverket måste prata ihop sig. Jag
vet inte hur, jag vet bara att det
inte fungerar på frivillig väg
med sprinkling. Kraven i byggnormerna är så låga jämfört
med ett relevant brandskydd.
Något måste göras.
PER LARSSON
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Eskilstuna ”scoutar” bland nya eleverna

– Vi vill ha er,
kom till oss!
I Eskilstuna är det öppna
famnen.
Där erbjuds elever på nya
utbildningen både sommarvikariat och Lia-platser.
– Vi behöver dem och de
behöver oss. Därför vill vi
marknadsföra vår arbetsplats, säger John Peterson,
Eskilstuna räddningstjänst.
De flesta i klassrummet har aldrig sett en död människa.
Med en skakig amatörvideo
lyfter John Peterson ut SMO-eleverna i verkligheten. Han visar
egna filmsnuttar från den operativa verksamheten; en drunkningsolycka, trafikolyckor med
losstagning och en anlagd
brand.
– Det är sånt här ni möter där
ute, säger han samtidigt som en
död man halas ombord på
räddningstjänstens båt.

Måste fungera varje gång
Visserligen är det operativa arbetet i genomsnitt endast tre
till fem procent av räddningstjänstens totala verksamhet.
– Men det måste fungera varje
gång. Det här måste ni klara av.
John Peterson är enhetschef
för den utryckande styrkan i Eskilstuna.
Han är på skolan för att han är
nyfiken. Och för att han ser ett
framtida behov av att knyta
kompetenta brandmän till sin
räddningstjänst.
En sorts värvningsturné.
– Jag vill se hur ni som sökt
den nya utbildningen ser ut.

Hittills är jag rätt nöjd, säger
John.
Även de drygt 30 eleverna
som bänkat sig i klassrummet
på räddningsskolan i Rosersberg verkar rätt nöjda. Efter de
inledande veckorna med teori
är de svältfödda på att få veta
mer om jobbet som brandman.
För det är det som hägrar för de
flesta.
– Räddningstjänsterna runt
om i landet är ute efter er. Ni är
eftertraktade, fortsätter Peterson.

Mycket bredare bas
Men än så länge är det bara Eskilstuna som så här konkret visat intresse.
– Ni har förmånen att under
den här utbildningen få en
mycket bredare bas av kunskap
med er än vad vi har på stationen i dag.
John Peterson ser en möjlighet att föra dessa kunskaper vidare i jobbet ut mot allmänheten. Därför marknadsför han
räddningstjänsten i Eskilstuna
kommun som en attraktiv arbetsplats.
Samtidigt vill han inte köpa
”grisen i säcken” utan ser en
chans att få vara med och påverka och följa eleverna under utbildningen.
John Peterson har arbetat
närmare 30 år i räddningstjänsten. Under ett par år jobbade
han som lärare på skolan i Rosersberg, men var en av dem
som fick sluta när Räddningsverket skulle spara pengar.

Han började sitt nya jobb i Eskilstuna för fyra månader sedan
och hade knappt blivit varm i
kläderna förrän han släppte sin
idé; att satsa på och lära känna
några av de nya eleverna redan
innan de lämnar utbildningen.

Investering som ger vinst
På fritiden är John Peterson
hockeytränare för div I-laget
Linden i Eskilstuna. Idén med
att ”scouta” elever till räddningstjänsten
ligger
nära
idrottsvärlden.
Att erbjuda Lia-platser ser
John som en investering.
– I det gamla systemet betalar
kommunen 15 veckors utbildning för ”sin” brandman. Den
utgiften försvinner med de nya
brandmännen som läser på studielån. Att utbilda fälthandledare för några tusenlappar som ska
ta hand om de studerande när
de kommer till stationen blir på
sikt en ren vinst, menar han.
Eskilstunamodellen går ut på
att följa och stötta några elever
i varje årskull. Om samarbetet
fungerar bra är målet att de efter två års utbildning ska erbjudas tillsvidareanställning.
– Vi har fått namnen på samtliga elever och kommer att kontakta en handfull av dem som
bor i vår region.
Redan till jul och nyår kommer de att erbjudas en första
”prao” för att få känna på stämningen på stationen. Följt av
sommarvikariat och Lia-period,
Lärande i arbete, under den tredje terminen.

Dessutom kommer man även
att ordna Lia-plats för Systematiskt säkerhetsarbete på någon
annan förvaltning eller industri
i kommunen.
– Vi följer era resultat på utbildningen. Men vi kommer
inte jaga er med blåslampa eller
klappa på axeln. Det bygger på
ett eget ansvar och engagemang. Vi kommer att tala om
vilka krav vi ställer på er, säger
John till de studerande.

– Det handlar om att få lära
känna er och se vad ni går för.
Ni får komma och känna på
”45-åringarna”, det är nämligen medelåldern hos oss. Det är
också en bra möjlighet för er att
känna efter om detta är ett yrke
som passar er. Eller om det är
något annat som passar bättre,
kanske som säkerhetsansvarig
på ett sjukhus eller kemindustri.
Tanken är att Lia-perioden till

Vad förväntar du dig av Lia?
Robin
Josefsson, 21
Botkyrka

Daniel
Gunarsson, 27
Stockholm

Mattias
Åkerlund, 23
Eskilstuna

Magnus
Jansson, 24
Nynäshamn

Andreas
Tjärnberg, 26
Sundbyberg

– Jag som aldrig ens hållit
i en brandslang hade
gärna sett att
man fått prova på skiftarbete.
– Samtidigt ser jag ju en bra
möjlighet att få vara på en station under tio veckor och jobba
förebyggande.
– Jag hoppas att det kan bli en
”dörröppnare” om man gör bra
ifrån sig, kanske erbjudas vikariat?

– Att få se hur
man jobbar
ute i räddningstjänsten
och höra vilka
tankar de som
redan jobbar har kring den nya
utbildningen. Är det stor skillnad i tänket ute på stationerna?
Och hur ser man på oss som går
den nya utbildningen? Det är
omöjligt att få vikariat i dag.
Därför verkar Eskilstuna ha en
väldigt bra idé. Fler borde följa
efter.

– Eftersom jag
inte har någon
erfarenhet
inom räddningstjänst
hoppas jag få
insikt i vad jobbet går ut på. Är
det ett jobb som passar mig,
klarar jag pressen? Eller är det
något annat inom säkerhetsområdet som passar mig bättre?
Eskilstunas grepp verkar rimligt.
Det är märkligt att inte fler räddningstjänster tänkt den här tanken. Men det kanske kommer.

– Det ska vara
studier på arbetsplatsen
och det är väl
inte alldeles
glasklart vad
detta innebär. Vad jag förstår
blir det mycket tid inne på stationen. Det kanske inte är så kul
om man inte lyckats få något
sommarvik med skiftarbete.
Men det är vettigt att vi även ska
ha Lia inom systematiskt säkerhetsarbete ute på företag eller i
annan kommunal förvaltning.

– Jag vet inte.
Särskilt när det
gäller Lia Systematiskt säkerhetsarbete.
Det känns lite
skrämmande att många inom
förvaltningar och företag inte
ens känner till att skolan finns.
De här jobben inom systematiskt säkerhetsarbete finns
knappt ute i samhället i dag. Det
kanske blir så att jag vet mer om
området skydd mot olyckor än
personen som ska handleda.
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– Vi har inte
råd att ge
eleverna
Lia-platser
Just nu raggas Lia-platser i
landets kommuner.
Men det är inte alla räddningstjänster som anser sig
ha råd att ta emot de nya
SMO-eleverna.
Hösten 2004 ska den första
klassen på utbildningen Skydd
mot olyckor ut på Lia, Lärande i
arbete. Meningen är att eleverna ska få en praktisk utbildning
kopplat till kommande arbetsplatser. Innan dess ska räddningstjänsterna ha utbildat
handledare som ska lotsa eleverna genom Lia-perioden.
Räddningstjänsten i Eskilstuna
profilerar sig aktivt för att hitta
Lia-elever. På andra håll är tongångarna inte lika positiva.

Protestbrev

Foto: KATARINA SELLIUS

John Peterson från Eskilstuna räddningstjänst träffade de nya eleverna på utbildningen Skydd mot
olyckor i Rosersberg. Han presenterade Eskilstunamodellen – ett ”paketerbjudande” med pryo, sommarvikariat, Lia-platser och i bästa fall erbjudande om jobb.

största delen kommer att ligga
på dagtid, vilket flera elever är
skeptiska till.
– Eskilstunas grepp låter
mycket bra. Men hur blir det för
oss som inte hamnar där och

som kanske inte får möjlighet
att testa på skiftarbete, är en av
funderingarna i klassrummet.
– Här ska vi plugga i två år och
ta studielån och när vi är klara
kanske vi kommer på att jobbet

Detta är Lia
Hela tredje terminen på utbildningen i Skydd mot olyckor är Lia, Lärande i arbete. Perioden har delats upp i två omgångar.
Tio veckor genomförs vid
kommunal räddningstjänst
(Lia Räddning). Ytterligare tio
veckor genomförs inom säkerhetsområdet på en arbetsplats
vid annan kommunal förvaltning, statlig myndighet eller
inom näringslivet. (Lia Syste-

inte är vår grej. Hela grejen med
Lia försvinner om man inte får
möjlighet att testa skiftgång.
KATARINA SELLIUS

matiskt säkerhetsarbete)
Lia är inte praktik. Studier
blandas med arbete på arbetsplatsen.
Till största delen kommer Lia
att vara förlagd till dagtid.
– Det är för att få en effektiv
studietid. Att jobba skift innebär långa ledigheter. Men
räddningsinsatser bedrivs även
på dagen. De studerande kommer att få en bra inblick i arbetet på stationen, säger Pia
Holmstrand, CRS.

I somras skickade ett antal räddningschefer ett brev till CRS,
Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, där de kraftigt markerade att det inte finns pengar
för att ta emot Lia-elever.
Catarina Tenser, räddningsdirektör vid Mälardalens Brandoch Räddningsförbund, säger:
– Vi kommer inte att erbjuda
Lia-platser hos oss eftersom vi
inte har råd. Vi accepterar inte
att vi ska behöva betala för att
få hit elever. Det är en ekonomisk fråga för oss, vi sitter med
mycket dåliga ekonomiska resurser.
Övriga räddningschefer som
skrivit under uppropet kommer från Linköping, Uppsala,
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och
Nerikes
Brandkår.
Catarina
Tenser är kritisk till att
Catarina Tenser
kommunerna själva ska bekosta handledarutbildningen och stå för
den ökade kostnad det innebär
att avsätta en del av en heltidstjänst till Lia-handledare.
– Detta är ett jättebekymmer
för oss. Det känns inte alls bra, vi
är ju som alla andra intresserade
av att få hit elever, säger Tenser,
som anser att Räddningsverket
bör bekosta Lia-perioden.
Pia Holmstrand på CRS tycker
att det ligger i kommunernas
intresse att ta emot eleverna.
– Kommunerna har betydande kostnader för utbildning av
brandmän även i dag. Dessa

försvinner ”i morgon” i och
med att de studerande själva
bekostar sin utbildning. Detta
är grunden till att kommunerna inte ersätts för handledarskapet.
– Dessutom ger Lia-perioden
flera bonuseffekter. Det är utvecklande för både handledare
och räddningstjänsten. Nya fräscha idéer kommer in och det
kan vara ett sätt att marknadsföra kommunen som en tänkbar arbetsgivare i framtiden,
säger Holmstrand.
CRS har tagit fram en handledarutbildning på fem kursdagar samt en dags hemstudier.
Den kommer att erbjudas på
samtliga skolor till våren till en
kostnad av 6 500 kronor.
– Syftet med Lia är att de studerande ska få omsätta sina
kunskaper och se hur det fungerar i verkligheten. Det är viktigt att man inte stänger den
här dörren.

360 Lia-platser ska fram
Nina Hellström, Lia-samordnare vid skolan i Rosersberg, tycker trots allt att responsen från
de flesta räddningstjänster varit positiv. Flera har hört av sig
till skolan och vill träffa de studerande i olika former.
Totalt för alla fyra skolorna
ska det skakas fram runt 180
Lia-platser per termin på kommunala räddningstjänster och
lika många på säkerhetssidan i
andra förvaltningar, myndigheter, företag eller sjukhus.
– Det ser
bra ut. I vår
region kring
Rosersberg
har vi drygt
60 kommunala räddningstjänster och vi
Nina Hellström
har redan fått
in 50-talet Lia-platser.
Däremot går det trögare när
det gäller platser utanför räddningstjänsten.
Hittills finns endast tio platser klara och det pågår ett detektivarbete att hitta lämpliga
säkerhetstjänster.
– Trögheten beror på att det
är nytt. Det finns inga upparbetade kanaler med företag, säger
Pia Holmstrand på CRS.
KATARINA SELLIUS
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Tydligare krav i nya vidare

Foto: GUNNO IVANSSON

Den nya vidareutbildningen i Skydd mot olyckor har tre program: Samhällsinriktat säkerhetsarbete, Räddningstjänst samt Tillsyn och olycksförebyggande arbete. Projektledaren Bo Johansson har tillsammans med kollegor vid Räddningsverkets Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) informerat kommuner om utbildningen. Fram till 21
november är den ett förslag och möjlig att påverka.

Hösten 2004 startar Räddningsverkets nya vidareutbildning i skydd mot olyckor. För alla kurser krävs
minst grundläggande högskolebehörighet men fram
till och med 2009 ges dispens för de som gått den
gamla utbildningen.
Än så länge är det ett förslag och fortfarande möjligt
att påverka.
Den nya vidareutbildningen
ersätter allt från nuvarande
förman deltid till förvaltningsutbildningen och har tre program:

•Samhällsinriktat säkerhetsarbete
•Räddningstjänst
•Tillsyn och olycksförebyggande arbete.
I det gamla utbildningssystemet hade Räddningsverket
monopol på räddningstjänstutbildningar. Nu blir det bara
två behörigheter som kräver att
man genomgått utbildning
hos Räddningsverkets Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS): räddningsledare och brandskyddskontrollant.
Under hösten har CRS informerat kommuner om förslaget
vid de fyra skolorna i Rosers-

berg, Revinge, Skövde och
Sandö samt i Luleå.

Dispens till 2009
Under en femårig övergångsperiod fram till 2009 är utbildningarna öppna för de med nuvarande utbildning genom att
det ges dispens från kravet
grundläggande högskolebehörighet.
– De som får dispens förutsätts ha tillräckliga kunskaper
och det är ni ute i kommunerna
som har ansvaret för att det är
så. Det blir jobbigt för de som
till exempel går B-kursen i tillsyn och förebyggande och inte
har tillräckliga mattekunska-

per. Vi kommer att ställa tydliga krav och det är synd om elever inte klarar utbildningen,
säger Lena Brunzell, enhetschef
på CRS, vid det första informationsseminariet vid skolan i Rosersberg.

Slå samman kurser
Ett problem med kortare kurser på 5-10 veckor är att de inte
ger rätt till studiemedel.
– Därför undersöker vi möjligheterna att slå samman kurser till program på 16-20 veckor som blir studiemedelsberättigande.
Vidareutbildningen Räddningstjänst är uppdelad i tre

kurser från A till C. Den sex
veckor långa A-kursen fokuserar på räddningsledarens roll
vid skadeplatsen.
– Den handlar om hur man
hanterar ”vardagsolyckor” som
lägenhetsbränder, trafikolyckor och mindre kemolyckor, säger Matts Ardbreck vid Räddningsverkets avdelning för ledning och teknik.

Inte ledarskap på station
B-kursen på nio veckor tar sikte
på komplexa räddningsinsatser med många faktorer att ta
hänsyn till. Kurs C behandlar
mycket komplexa insatser där
man måste utnyttja hela regio-
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utbildningen
nens resurser och skapa nya organisationer för att klara uppgiften.
Kurserna tar inte upp det
dagliga ledarskapet på stationen, det är kommunens ”huvudvärk” som Bo Johansson uttryckte det.
En helt ny vidareutbildning
är Samhällsinriktat säkerhetsarbete som vänder sig till alla
förvaltningar,
räddningstjänstbakgrund är inget krav.
Utbildningens syfte är att ge
fördjupade kunskaper om
kommunalt säkerhetsarbete
och man tar bland annat upp
modeller och metoder för systematiskt säkerhetsarbete. Utbildningen har A- och B-kurs,
på tio veckor vardera.
Jan Kviby, räddningschef i
Nyköping-Oxelösund, uttryckte sin uppskattning över den
nya utbildningen.

Viktigaste utbildningen
– Jag tror att den här utbildningen är en av de viktigaste
om vi ska vara med på arenan.
Vill vi vara navet i säkerhetsarbetet – vilket inte är självklart
att vi blir – måste vi bredda vår
kunskap.
Förebyggande 1 och 2 ersätts
av Vidareutbildning i tillsyn
och olycksförebyggande uppdelad i en A-kurs på sex veckor
och en B-kurs på tio veckor.
Tillsammans fyra veckor längre
än förebyggande 1 och 2. Kursen är öppen även för akademiker inom andra förvaltningar.
– Man kan tänka sig en byggnadsingenjör som kompletterar med valda delar av deltidsutbildningen blir brandsyneförrättare, säger Rainar All, på
Räddningsverkets Tvärsäkerhetsprojekt.

SMO utbildningen.
Dispensmöjligheterna innebär
att eleverna
kommer att
ha
väldigt
olika
förkunskaper
och
dessa Anders Larsson
skillnader
blir inte utjämnade av vidareutbildningen svarade Lena
Brunzell.
Lars Bjergestam höjde ett
varningens finger för att utnyttja ”deltidsgenvägen”. Ända
sedan Dan Olsson-utredningen 1998 föreslog att det statliga bidraget till deltidsutbildningen skulle slopas med hänvisning till att deltidarna inte
längre tillhör civilförsvaret,
har finansieringsfrågan hängt i
luften.

Annan finansiering
– I dag subventioneras utbildningen av 700-900 deltidare
årligen med 25-30 miljoner
kronor. Om grundutbildningen för räddningsinsats ska användas för utbildning av heltidsanställda måste vi hitta en
annan finansieringsform för
denna kategori.
För att de med den gamla utbildningen ska få gå B-kursen i
tillsyn och förebyggande krävs
brandmästarexamen och någon undrade varför förmän
som gått förebyggande 1 inte
får den möjligheten.
– Loppet är inte kört och jag
håller med dig. Jag känner mig
inte helt bekväm med att förmännen stängs ute, svarade Bo
Johansson.
GUNNO IVANSSON

Kräver mattekunskaper
B-kursen riktar sig till personal
som har erfarenhet av tillsyn
och räddningstjänst och som
gått A-kursen. Eleverna ska
bland annat klara beräkningsmodeller för analys av brandförlopp, säkerhet vid utrymning och riskområden vid kemutsläpp.
– Behovet av kunskaper i
matte, fysik och kemi i B-kursen är framträdande.
Flera talade om att hitta genvägar i systemet, bland andra
Anders Larsson, Nerikes räddningstjänstförbund.
– Om man nu får tillträde till
hela vidareutbildningen efter
att ha gått räddningsinsats tio
veckor, vad ska vi då ha tvåårsutbildningen till? Risken är att
många heltidskårer anställer
på gamla sättet och skickar
personalen på 10-veckors utbildning istället för att anställa
SMO utbildade. Det gäller att
tydliggöra fördelarna med

Vad tycker du om
förslaget till ny
vidareutbildning
– Upplägget
är bra men
man har beskurit
många möjligheter genom att sätta behörighetskraven
till kurserna Lars Thidevall
för
snävt.
Det skulle
lämnats mer öppet för kommunerna att bedöma om de
har behörighet eller inte.
Och har kommunerna tillräckligt många kompetenta
och intresserade personer som
vill gå den relativt långa vidareutbildningen för till exempel räddningsledare?

–Räddningstjänstblocket lät fräscht
och det är
bra att de
även ska se
över möjligheter till vidareutbildning
för Markus
brandinge- Sandvik
njörerna.
Men de skulle helt släppt den
gamla detaljstyrningen i tillsynsblocket. Hela upplägget
borde andas att man flyttat fokus från myndigheten till den
enskilde; att ägaren har ansvar
för detaljerna. Konceptet är
lite spretigt, tillsyn och Samhällsinriktat säkerhetsarbete
går i varandra.

Remisstiden går ut
21 november
Remisstiden för förslaget till ny
vidareutbildning går ut 21 november.
Några kommuner, bland andra Stockholm, anser sig inte
hinna tills dess och CRS har
medgett att de lämnar sina svar
senare.

Konsult ser över
utbildningen för
brandingenjörer
Utbildningen för brandingenjörer har brutits ut till ett eget
delprojekt. Utredare är konsulten Martin Kylefors och hans
uppdrag är att se över hela utbildningen. Ett första förslag
ska lämnas i februari nästa år.

– Jag tycker
det är positivt att begreppen förman
och
mästare försvinner och
att vidareutbildningarna är öppna
för deltidar- Rickard
na. Men det Westning
här med att
förmän som gått förebyggande 1 inte får gå direkt in i Bkursen för tillsyn och olycksförebyggande känns inte genomtänkt. Samma sak med
räddningsleddarutbildningen
som inte omfattar ledarskapet
på stationen.

Varning via SMS?
Foi studerar i ett projekt möjligheten att utveckla varningen till
allmänheten (VMA) med massutskick av SMS-meddelande i
mobiltelefonen.
En liknande studie gjordes åt Räddningsverket för två år sedan. Och den kom fram till att det är tekniskt möjligt.
– Men jag vill poängtera att det är ingen ersättning för utomhusvarningssystemet, det är ett komplement, säger Hans Berged, chef för enheten för ledningssystem på Räddningsverket.
Huvudskälet till det är förstås att inte alla har mobiltelefoner,
inte alla är påslagna och så vidare. Däremot anser man att det
kan göra att fler nås av varningen, framförallt yngre människor.
En av fördelarna som Foi presenterar är att meddelandet kan
skickas inom geografiskt begränsade områden.
– Men det kan VMA också. Det har investerats 180 miljoner i
ett nytt manöversystem som är helt utbyggt 2004 och med det
kan man välja i vilka områden signalen ska gå ut.
Att man inte gått vidare med studien, som gjordes av Håkan
Lindberg, Sweco, beror enligt Berged på bristande resurser,
både personellt och ekonomiskt.
För att SMS-signalen ska fungera finns två hinder. Ett är att någon måste betala för investeringarna. Operatörerna har inte visat något stort intresse.
– För att klara att använda systemet i hela landet krävs fler sändar- och mottagarstationer, säger Håkan Lindberg.
Det andra hindret är att varje mobiltelefonägare måste aktivera ett system som tar emot meddelandet.
– Men systemet finns redan. Det är främst en informationsfråga, säger Håkan Lindberg.

Foto: JANNE STRÖMSTEN

Försvarsdirektör Gunnel Göransson klipper bandet, räddningscheferna Tommy Lindström, Vimmerby (till höger) och Torbjörn
Rosenius, Hultsfred bistår.

Räddningscentral i Vimmerby
tillgång för två kommuner
En ny räddningscentral har invigts på brandstationen i Vimmerby. Räddningscentralen är gemensam för Vimmerby och Hultsfred.
I räddningscentralen finns radioutrustning för kommunikation
inom räddningstjänsten men även andra instanser i samhället
såsom räddningstjänsten i krig.
Tre operatörsplatser finns i centralen och till detta kommer en
operatörsplats i Hultsfred på dess brandstation.
I och med tillkomsten av kommunikationscentralen vid Gisseskalle har radioförbindelserna för räddningstjänsten förbättrats väsentligt för både Vimmerby och Hultsfred.
I centralen finns också utrymmen som kan tas i besittning av
exempelvis polis, hemvärn eller sjukvården som kan tänkas behöva bistå i nödlägen.

10 000 Ölandsbarn
– ett riktigt bamse-rekord
Sedan 1999 har Ölands frivilliga brandkår utbildat 10 132
Ölandsbarn i Bamses brandskola. 10 000-gränsen passerades 26
oktober.
– Vi har inte kunnat reda ut om det är ett rekord, men vi tror åtminstone att noteringen är svårslagen, säger kårchefen Thomas
Aronsson.
Den frivilliga kåren satsar över 25 000 kronor varje år på förebyggande arbete och huvuddelen på barn och ungdomar.
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Skeptiska till nytt radiosystem

Rakel för dyrt?
Ett nytt radiosystem har fått
klartecken.
Men räddningstjänsterna
tycks skeptiska. Orsak: de
tror det blir för dyrt.
– Just nu verkar det vara
att ha is i magen och hoppas
att priserna sjunker, säger
Bengt Carlsson, räddningschef i Torsby.

radionät, och det pressar ner
kostnaderna. Förhoppningsvis
finns ytterligare en ekonomisk
justering att göra.
Det handlar om Rakel befrias från avkastningskrav på de
anslagsfinansierade investeringarna. Går de igenom kan
vi få ner priset till 11 000.

I dag finns ett stort antal radionät i Sverige, en del är föråldrade. Med det nya systemet Rakel
(Radiokommunikation för effektiv ledning) ska Sverige få
ett gemensamt digitalt radiosystem som underlättar samverkan.
Mårten Törnqvist, Kommunförbundet, informerade om
Rakel på Glesbygdskonferensen i Rättvik.
Intresset var stort, men skepsismen också stor.
Är verkligen Rakel så bra att
det är värt priset? var frågan
många ställde sig.
– Ju fler som ansluter sig, desto billigare blir det, sade
Törnqvist.
I regeringens budgetförslag
finns 2,3 miljarder kronor avsatta för radiosystemets infrastruktur. Så till vida är investeringen löst.
Årskostnaden, med underhåll inräknat, hamnar på användarna. I Rättvik gav Mårten
Törnqvist uppgiften 21 000
kronor per mobil station, den
har nu korrigerats till 14 000.
Siffrorna bygger på att 33 000
stationer ansluts..
– Rakel har ett avtal klart med
försvaret om att använda deras

Pedagogiskt problem
I Storuman räknar man på vad
dagens radiosystem kostar.
– Vi är inte klara. Men jag är
ganska säker på att en kostnad
på 11 000 per station är betyligt mer än vi betalar i dag. Det
får man förstås väga mot fördelen med ny teknik. Men för oss
kan det bli ett pedagogiskt problem om vi ena dagen diskuterar nedskärningar i personalstyrka och nästa dag investering i teknik. Dessutom tror jag
inte det nya systemet gör att vi
producerar bättre räddningstjänst, sade räddningschef
Lars-Erik Sundqvist.
– Jag är inte negativ om tekniken är bra. Men jag tror inte det
kommer att lösgöras några
större summor i våra kommuner för detta. Det ska vara otroligt mycket bättre funktioner
för att vi ska betala mer. I sak är
vi nöjda med det samband vi
har, sade Peter Löthman, räddningschef i Sundsvall-Timrå.
Räddningstjänsten i Torsby
har 25 mobila stationer, vilket
med nytt system kan göra en
årskostnad på 275 000 kronor.
– Det motsvarar en brandman. Och man måste se till behovet. Vi har brandbilar som

har ett
larm
i
månaden. På de
bilarna är
det för oss
mer väsentligt att betala samtalsavgift än en
hög årsavgift. Det händer
Dyrt system? Räddningscheferna Peter Löthman, Sundsvall-Timrå, och Lars-Erik
att jag får tele- Sundqvist, Storuman, befarar att kostnaden för nytt radiosystem blir för hög.
fonräkningar på
Men om de tänkta använ17 kronor, sade Bengt Carlsson.
Lars-Erik Sundqvist, rädddarna tycker det är för dyrt
Radiosystemet är avsett för
ningschef i Storuman.
och inte ansluter sig?
de som ansvarar för allmänhe– Det är 80-tal att bara tänka
– Rakel har inga ytterligare
tens säkerhet, exempelvis polis,
blåljus, tyckte Peter Löthman.
pengar. Man kan hoppas att
tull, kustbevakning, försvaret,
I drift nästa år
det uppstår ett sånt tryck på
kommuner, landsting.
FMV, Försvarets materielverk,
staten att den måste lösa fråUpphandlingen i kommuhåller på med upphandling av
gan. Vi har sagt att det kan bli
nerna rör bara räddningstjänsystemet. Den ska vara klar 17
problem för kommunerna, sästerna.
november. Nästa år ska utbyggger Mårten Törnqvist.
– Det tycker vi rimmar lite
naden börja i tre län – Kalmar,
Efter alla turer om nytt radioilla, med tanke på det nya krisBlekinge och Malmö – och tas i
system anses en sak säker:
hanteringssystemet,
sade
drift samma år. 2009 ska hela
– Det här kommer att genomTörnqvist.
utbyggnaden vara klar, undanföras.
Åhörarna höll med:
taget fjällvärlden som tills viMen deltagarna på Glesbygd– Det är konstigt att staten
dare lämnats utanför för att utskonferensen gjorde inte våinte satsar mer på samverkan
byggnaden ska komma igång
gen. De är skeptiska.
inom området skydd mot
till rimliga kostnader.
olyckor och får med fler, sade

Räddningsverket vill se större samverkan i systemet
– Jag förstår att det för kommunerna handlar om priset.
Men jag hoppas man inte ser
för snävt på frågan. Det här
är en långsiktig investering
och beslutet måste lyftas till
kommunledningsnivå.
Det säger Hans Berged, chef för
enheten för ledningssystem på
Räddningsverket.
Berged tycker, precis som

deltagarna på Glesbygdskonferensen, att samverkan bör bli
större, att fler än räddningstjänsten i kommunen bör kunna använda systemet.
– Jag tycker man ska försöka
få med så många som möjligt,
inte bara andra kommunala
förvaltningar. Vet att energibranschen är intresserad. Fler
användare pressar också priserna. Begränsningen som är

Kommer ni att erbjuda Lia-platser?
Anders
Gustafsson
räddningschef
Åre
– Kan vi hantera det kommer vi se till
att få elever.
Men jag vet inte än riktigt vilka
krav som ställs på oss.

gjord kan bero på hur Post- och
Telestyrelsen tolkat lagen.
Släpps för många in kan det bli
ett öppet nät, vilket i princip
innebär att vem som helst kan
gå med.
Många befarar att de inte kan
lämna sina gamla nät, att det
nya systemet inte klarar allt.
– Klart är att man ska kunna
ringa till alla telefonnät från
det här systemet, det finns med

i kravspecifikationen. Förhoppningsvis kan också räddningstjänstens utlarmning klaras med nya systemet. Det är en
fråga vi ska titta på nu.
Räddningsverket har genom
året hjälpt kommuner med investeringar i räddningscentraler. Det arbetet hoppas Berged
att verket får fortsätta med.
– Men vi kommer i framtiden
bara att lämna bidrag till inves-

teringar som är användbara i
det nya radiosystemet. Det
finns det beslut på.
Räddningsverket räknar också med att få ansvar för upphandlingen av mobila stationer i det nya systemet.
– Det gäller alla användare.
Där kan vi prata om mängdrabatt.

Eleverna vid den nya utbildningen i skydd mot olyckor ska ges plats i kommunerna för lärande i arbete (Lia).

Sven-Erik
Svensson
stf räddningschef
Berg
– Det är inte
bestämt än. Vi
har haft resonemang i länet om att hjälpas
åt, för vi tycker det är viktigt och
att vi måste ta emot eleverna.

Jan
Fransson
räddningschef
Sorsele
– Det är svårt
eftersom jag
jobbar ensam.
Ska man erbjuda plats vill man ge kvalité. Men
kan vi lösa det ihop med andra
kommuner är det intressant.

Roger
Öberg
räddningschef
Lycksele
– Vi ska försöka i möjligaste
mån. Det är
väldigt viktigt
att vi hjälper ungdomarna och
vi kan inte lita till att andra gör
det.

Håkan
Hagström
räddningschef
Söderköping
– Vi håller
precis på med
en omorganisation, så det är
lite för tidigt att säga något.
Men i resonemanget kring hur
vi ska jobba finns även Lia med.

Sirenen Nr 7 • 2003

11

Glesbygdskonferensen

Deltidsbrandmän kan
stämpla med full ersättning
Bisysslan som deltidsbrandman ska inte påverka ersättningsrätten från A-kassan
för den som blir arbetslös.
Det beskedet gav Rolf
Hermond, Ams, vid Glesbygdskonferensen.
– Alla A-kassor är suveräna att fatta egna beslut,
men de ska följa lagen, sade
Hermond.
Det har hänt deltidsbrandmän
känt sig tvingade att säga upp
sig från räddningstjänsten när
de blivit arbetslösa, för att kunna stämpla till rätt ersättning.
Men den som haft ett varaktigt jobb, minst sex månader,
och blir arbetslös ska har rätt

till full ersättning från A-kassan samt kunna jobba som deltidsbrandman.
– Inkomstgränsen för bisysslan ligger på 1 920 kronor per
vecka. Tjänar man mer dras det
från dagpenningen från A-kassan.
I inkomsten från räddningstjänsten får beredskapsersättning och övning räknas in, det
som kan kallas planerad verksamhet. Vid normal beredskap,
var tredje vecka, ska det inte
vara något problem att klara
den gränsen.
Vid larm dras dock timersättningen från dagpenningen.
– Men det är ju det samma för
den som har ett arbete.

Skillnaden är att för den arbetslöse gäller avdrag även
kvällar och helger. Det finns
ingen tid ”utanför arbetstid”
för den som är arbetslös.

Överklaga gärna
Rolf Hermond är medveten om
att deltidsbrandmän inte alltid
givits rätt till full dagpenning.
Han uppmanade att överklaga.
– Vilket ibland kan vara lite av
ett lotteri, men det kan också
bero på hur långt man överklagar. Det finns 38 A-kassor och
alla är suveräna att ta sina egna
beslut. Men de ska följa lagen
och vi på Ams gör tillsyn av Akassorna.

Från åhörarna gavs exempel
på fall där arbetslösa deltidsbrandmän som fått andra jobb
inom räddningstjänsten, tillfälligt eller på deltid, då fråntagits rätten att räkna jobbet som
utryckande deltidsbrandman
som bisyssla. I Söderhamn har
ett sådant ärende överklagats
ochlänsrätten gav brandmannen rätt.
Rolf Hermond konstaterade
att om det är ett arbete med
helt andra uppgifter, även om
arbetsgivaren är densamma, så
bör jobbet som deltidsbrandman räknas som bisyssla och
inte påverka ersättningen från
A-kassan.
Om
deltidsbrandmannen

inte haft annat heltidsarbete i
minst sex månader jämsides
med räddningstjänsten så ska
all ersättning, även beredskapen, deklareras på A-kassekorten.
– Det här kan kännas orättvist, det är jag medveten om.
Men man måste ha generella
regler.
PER LARSSON
FOTNOT: 1 januari 2004 bildas
en ny myndighet, Inspektionen
för Arbetslöshetsförsäkringen,
som övertar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) flesta uppgifter gentemot A-kassorna. Myndigheten placeras i Katrineholm.

Beredskap nedlagd – snabbare bil ersatte
Deltidsberedskapen i Umnäs försvann.
Lösningen för Storumans
kommun blev två snabba bilar på andra orter.
– Fördelen är att vi kapat
anspänningstiden med flera
minuter, säger räddningschef Lars-Erik Sundqvist.
Sommaren 2002 lades deltidskåren i Umnäs ner. Kvar blev
bara ett räddningsvärn. För att
lösa situationen i Umnäs försågs förmännen på deltidsstationerna i Tärnaby och Storuman med två jeepar, Hyundai
Santa Fe.
Förman i beredskap har med
sig fordonet dygnet runt. När
larmet går kan denne sticka direkt.
– Vi har haft två drunkningstillbud där anspänningstiden
kapades med tre minuter. Det
enda förmannen behöver fundera över är om han ska åka direkt på larmet eller ta vägen
förbi brandstationen och
plocka upp någon som är
snabbt på plats, säger Sundqvist.
I Umnäs har räddningstjänsten högst en handfull larm om
året. Sundqvist bedömer att beredskapen för byn blivit bättre
när en bil kommer snabbt och
de som kommer har mer rutin,
större larmvana.
– Vi har också mycket tung
trafik på våra vägar och kan
kapa tider vid trafikolyckor.
Anton Dahlgren är förman i
Storuman:
– Vi hade larm om en trafikolycka. Jag tog vägen förbi
brandstationen och plockade
upp två man. Vi hann börja
med sjukvårdsinsats innan övriga kom. Satsningen har gett

Brandförman Anton Dahlgren gillar det nya snabba fordon han har under beredskapen. Insatsen kan inledas snabbare.
jättebra resultat.
Förmännen är också nöjda av
andra skäl. Fordonet har gett
privata lättnader, det är inte
dragkamp i familjen om den
privata bilen under beredskapen.
– Dessutom har fler blivit in-

tresserade av att bli förmän.
Det är pluseffekter som vi inte
räknade med, säger Sundqvist.
Något negativt?
– Det kan vara problem om
man åker ensam och kommer
fram allt för lång tid innan
resten av styrkan. Vad gör man

som ensam person en brand?
Folk förväntar sig att man gör
något.
De snabba fordonen har med
två pulversläckare, andningsskydd, filtar, sjukvårdsmateriel. Det är räddningstjänsten
egen utrustning. Fordonen

hyrs för 40 000 kronor vardera
om året.
– Satsningen har dock inte
medfört några extra kostnader.

Text o foto i Rättvik
PER LARSSON

Foto: BO NYSTRAND

Högt säkerhetstänkande. När det byggdes en balkong på krogen Gränden såg ägaren Dan Walterström till att lokalerna också fick en extra nödutgång.

Krogkungen fasar för brand
– och gör något åt det
Dan Walterström driver sex
krogar i Malmö.
Han behöver inte bekymra sig över om pengarna ska
räcka varje månad.
Men han har en annan
fasa – att det börjar brinna.
– Boråsbranden 1978 när 20
ungdomar dog chockade mig,
efter det började jag tänka i säkerhet.
Nyligen försågs danshaket
Stadt med fyra nya utrymningsvägar. Myndigheterna hade
inte haft några åsikter om att
det inte räckte med de tre som
redan fanns. Men när det ändå
byggdes en balkong till anslutande krogen Gränden, passade
Dan Walterström på att skaffa
fler vägar ut från Stadt.
– Det känns lugnare så. Överdimensionerat? Enligt lagen, ja.
Men jag vet inte om man ska använda det ordet, säger han.
Hur mycket pengar har du
satsat på förbättrat brandskydd?
– Det vet jag inte. Vill jag ha en
sak genomför jag den.
När han var 17 år och gick på
gymnasiet började Dan Walterström hyra lokaler för att arrangera popkonserter i liten skala.
Men han gav upp efter att
brandinspektörer gett en uppsträckning, med krav om att det
måste finnas två utrymningsvägar i konsertlokaler.
I dag jobbar Dan Walterström

Under markplanet grävdes
och frigjordes för några år sedan 1 200 kvadratmeter för att
bygga Vinkällaren, en exklusiv
restaurang i medeltida stil med
många smala prång. Walterström har hämtat 300 år gamla
kyrkbänkar från
England, murat
med gamla stenar.
Detaljerna och
det estetiska är
viktigt för att det
ska bli rätt. Men
kraven på utrymningsvägar enligt
moderna lagar är
inte lämnade därhän.
– Vägar ut är det första jag tänker på, sen får lokalen i övrigt
rätta sig efter det. Det går att
bygga både säkert och estetiskt.

tet är standardiserat, och det är
viktigt.
Idén till checklistan kommer
från Köpenhamn, enligt Claes
Lundgren, brandinspektör vid
räddningstjänsten i Malmö.
– Jag tog med den och visade
för Dan. Den är
bra, för brandskydd ska inte
vara vid sidan av
utan i den dagliga processen.
Lundgren gör
inspektioner i lokalerna och har
inte så mycket att
anmärka på.
– Det finns säkert andra krögare som har det likadant, men
Dan ligger på framkant. Med
tanke på lokalernas utformning och ålder så är brandskyddet bra. De krav vi ställer i det
systematiska brandskyddsarbetet (SBA) behöver Dan verifiera i en handlingsplan, men
han har det redan i strukturen.
Därtill har Dan Walterström
sett till att det alltid finns folk
igång i kvarteret, även när krogarna är stängda.
En korvkiosk finns som hyresgäst och i villkoren för hyreskontraktet finns kravet att kiosken ska vara öppen dygnet
runt. Alla dagar om året. En
kontrakterad brandvakt.
PER LARSSON

Vägar ut är
det första jag
tänker på

Foto: BO NYSTRAND

Boråsbranden 1978 chockade Dan Walterström och fick honom
att tänka säkerhet. Detta sitter i när han blivit krogkung i Malmö.
Han gör fler brandskyddsåtgärder än myndigheterna kräver.
med andra resurser än som tonåring. Ekonomin är inget hinder. Men han räds en storbrand,
både för sina gästers och sin
egen verksamhets skull.

Tog reda på varför
– Efter branden i Borås började
jag sätta mig in i säkerhetskraven i byggreglerna. Inte bara
vad de sa, utan också syftet med
dem. Varför en dörr ska vara
120 centimeter bred och varför
den ska öppnas utåt.
Men han anser att det var när
han 1980 blev engagerad som
flyglärare av Luftfartsverket
som han blev rejält säkerhetsmedveten.
– Inom Luftfartsverkets an-

svarsområde har kraven på
egenkontroll funnits länge. I
det avseendet tror jag Luftfartsverket är duktigare än andra
myndigheter.
Dan Walterström etablerade
sig i kvarteret Malmborgen i
centrala Malmö redan 1968. I
dag har han tre restauranger,
en pub, en nattklubb och en
danslokal i samma kvarter. När
det är fullt tryck kan det finnas
100 anställda och 2 500 gäster
samtidigt i lokalerna.
Men han ser sig inte som krögare.
– Jag är inte intresserad av
matlagning.
Däremot av utveckling och
förändring.

Daglig checklista
Egenkontroll är sedan några år
verklighet för personalen. Till
den växelkassa som dagligen
lämnas ut till varje avdelning
följer en checklista som ska
prickas av när arbetet börjar.
Där kontrolleras om utrymningsvägarna är fria, att dörrstängare fungerar, trappbelysningen, att brandlarmet fungerar, att brandsläckarna sitter
där de ska och fungerar, med
mera.
– Den här uppgiften stärker
säkerhetsmedvetandet hos respektive avdelningschef. Arbe-
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Oljesanering i två veckor
– Vi jobbade sanslöst hårt
Varken Ystad eller Simrishamn hade någon färdig
plan för att hantera ett oljeutsläpp.
Trots det blev oljesaneringen lyckad när Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund under två veckor i juni
genomförde sin största insats någonsin.
Inom ett dygn skulle oljan nå
Ystads och Simrishamns stränder.
Sammanträdesrummet
på
brandstationen i Ystad gjordes
om till stabsrum. Räddningsverkets bok ”Oljan är lös” plockades fram ur bokhyllan. Telefoner och datorer installerades
och en loggbok påbörjades.

Minns med glädje
– Det dygnet koncentrerade vi
oss på att bygga upp staben och
begärde tidigt stöd från försvarsmakten, oljeskyddsförråden och frivilligorganisationer,
säger Eva Ljungkvist ställföreträdande räddningschef som
skrivit en rapport om oljesaneringen på Österlen.
Hon var en av de tre stabschefer som arbetade under insatsen.

När hon minns tillbaka är det
inte med fasa. Snarare med
glädje.
– Det var en otrolig känsla att
vi lyckades få bort oljan på två
veckor. Att vi hade en sådan
kraft i vår organisation, säger
Eva Ljungkvist.
– Vi jobbade sanslöst hårt. Varenda dag i två veckor, folk ville
knappt gå hem. Sammantaget
blev det en viktig erfarenhet för
oss och de drabbade kommunerna.

Vem var ansvarig?
Det blev till och med ett problem att folk ville vara med hela
tiden, även när de blev avlösta.
Det uppstod osäkerhet om vem
som var ansvarig och vem som
var i tjänst, skriver hon i rapporten.
I dyningarna efter den stora
tankerolyckan utanför Spaniens kust, blev oljeutsläppet
utanför Skånekusten snabbt en
nationell och internationell angelägenhet. TV-team från hela
norra Europa fanns på plats på
stränderna för att rapportera
om det som i medierna kallades
”ännu en oljekatastrof”.
Samtidigt kom både miljöministern och statsministern på

besök i området.
Eva Ljungqvist menar att det
aldrig blev någon katastrof för
kustremsan, inte heller någon
extraordinär händelse som
drabbade hela samhället.
– Det handlade mer om ett
tillbud. Men utan våra gemensamma ansträngningar hade
oljepåslaget fått mycket allvarliga konsekvenser.

Stort mediatryck
Mediaanstormningen blev ett
problem.
– Vi var inte alls beredda på
det stora informationsbehovet
från allmänhet och journalister.
Två informatörer från Ystads
kommun lånades ut till räddningstjänsten och kunde löpande uppdatera kommunernas hemsidor med färsk information. En informatör från polisen höll i de många presskontakterna.
Ett annat problem var att det
saknades en beredskapsplan
för oljeutsläpp.
– Vi ska jobba in erfarenheterna i en oljeskyddsplan och även
baka in dem i planen för extraordinära händelser, säger
Ljungkvist.

Den viktigaste orsaken till att
insatsen blev lyckad tror Ljungkvist beror på att man är ett litet, men väl intrimmat, förbund.
– Vi kände till folk över
kommungränserna. Vi fick
snabbt rätt man på rätt plats
och hade korta beslutsvägar. Vi
kände också väl till de oljedrabbade stränderna.
Även radiosystemet var till en
början ett stort problem.
– Vi hade svårt att nå folk på
skadeplatsen, mobiltäckningen var dålig. Det löstes genom
att vi kopplade in oss på fasta
linjer hos boende på Österlen.

Pågick i sju dagar
Räddningstjänstinsatsen pågick
i sju dagar. Så länge oljan inte
var säkrad, det vill säga så länge
det fortsatte att flyta in olja längs
stränderna, definierades arbetet
som räddningstjänst.
När det gått 24 timmar utan
nytt påslag övergick insatsen till
grovsanering och därmed kommunalt ansvar. Kommunerna
delegerade detta arbete till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
KATARINA SELLIUS

FAKTA
Den 31 maj 2003 gick larmet
hos Kustbevakningen. Ett kinesiskt fraktfartyg hade kolliderat med ett Cypernregistrerat fartyg utanför Bornholm.
Resultatet blev ett av de största oljeutsläpp som drabbat
Sverige – och ett av de dyraste.
Det tog två veckor att få bort
den kletiga oljan från Ystads
och Simrishamns stränder.
Under tolv dagar sanerades
36,3 kilometer kust. 3 900 ton
olja och sand samt 375 kubikmeter olja och vatten togs
upp. Som mest arbetade 550
personer med saneringen.
Detta användes:
• Oljeskyddsmaterial från
Räddningsverkets depåer i
Karlskrona, Vänersborg och
Botkyrka
• 7 000 kvadratmeter strandduk
• 2 100 meter absorberande
läns
•1 600 meter skyddsläns
• 42 kubikmeter bark
• 35 hjullastare
• 3 grävmaskiner
• 180 containrar

Rederiet
krävs på mångmiljonbelopp
Turistsäsongen stod för dörren.
Det var bråttom att få
bort oljan från stränderna.
Därför blev insatsen i Skåne ovanligt dyr.
Totalt kommer oljesaneringen
på Österlenkusten att kosta
staten mellan 28-30 miljoner
kronor.
– Det blev en väldigt dyr operation i förhållande till mängden olja. En av de dyraste vi
haft i Sverige, säger Margaretha Ericsson, oljeskyddsansvarig på Räddningsverket som i
dagarna sitter med fakturor
från Kustbevakningen och de
drabbade kommunerna.
Orsaken är mängden saneringspersonal, som mest 550
personer.

– Det behövdes även mycket
maskiner. Dessutom kostar det
mycket att bli av med oljeresterna.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade kostnader
på mellan 16-17 miljoner som
de kommer att kräva av Räddningsverket.
Kustbevakningen har krav på
10 miljoner. Simrishamns och
Ystads kommuner har ställt
krav på omkring 700 000 respektive 600 000 kronor.
– Räddningsverket kommer
att kräva det kinesiska rederiet
på hela summan. Vi har en sjörättsjurist som jobbar med
ärendet och vi hyser gott hopp
om att få tillbaka pengarna, säger Ericsson.
KATARINA SELLIUS

Foto: LARS JOHANSSON

Dukning. Strandskyddsduk användes vid känsliga och särskilt svårsanerade kustlinjer. Här läggs den
ut mellan Kåseberga och Löderups strandbad. Duken fästes en bit ut i vattnet med kedjor, och fångade
upp en stor del av oljan. Tekniken kunde däremot inte användas när sjögången var kraftig.
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Med näsa för nya idéer
Han har fått stora journalistpriset. Han har också recenserat en rockkonsert
som aldrig blev av.
Karsten Erichs har egentligen gjort det mesta inom journalistiken.
I dag utbildar och informerar han inom räddningstjänstområdet. Det är mer
en affärsidé än journalistik.

Många journalister vill se sig som kunskapsförmedlare.
En del är det. Få är det så påtagligt som
Karsten Erichs.
Frågan är snarare om Karsten Erichs är
journalist?
– Det är jag, säger han bestämt.
Jo, nyhetsnäsan är förvisso intakt. Karsten har koll på vad som händer. Ringer
runt och jagar uppgifter. Ska en räddningschef i Skåne gå i pension vet han det
innan pensionären själv. Snudd på i alla
fall.
Egentligen vet Karsten mer än han har
användning för. Han har nyheterna men
inte alltid någonstans att publicera dem.
Men nyhetsnäsan kan användas på annat sätt, som att sniffa upp infallsvinklar
nyttiga för Informationsbolaget, den
egna firman med tio anställda som Karsten driver sen drygt tio år tillbaka.
Förslaget till ny lag – lagen om skydd
mot olyckor – har väckt många idéer. Han
säger sig ha läst förslaget minst tio gånger.
– Och jag hittar nya grejer hela tiden.

Utbildar personalen i lagen
Karsten har genomfört seminarier om lagen för den egna personalen. Informationsbolaget är redo med utbildning i
SBA (systematiskt brandskyddsarbete),
informationstidningar om nya lagen innan många räddningstjänster är medvetna om behovet. Men räkna med att Karsten talar om det för dem.
– Vi är väl insatta i den nya lagen och
vad den för med sig. Vi har informationsmaterial, utbildningsmaterial och vi sat-

sar på att bli ledande inom området.
Karsten Erichs har sin nisch.
På 60-talet var nischen rockbranschen.
Karsten hjälpte till med information när
storheter som Kinks, Who, Hollies och
andra kom till Malmö. Så småningom recenserade han musik i tidningen Arbetet.
Efter en konsert i Helsingborg hamrade
Karsten ner en riktig sågning. Bandet var
det sämsta han hade hört och hade ingen
framtid. Rubriken blev ”Go home, Stones”…

Panik för recensenten
När Procol Harum skulle komma till Malmö skickades recensent Erichs till Göteborg för att bevaka konserten, som en
förhandsartikel inför showen i Malmö.
– Konserten blev försenad och jag började bli orolig, pressläggningen närmade sig. Insåg att det nog inte skulle bli något skrivet.
Då ringde en bekant, involverad i konserten i Malmö. Han behövde PR och vädjade till Karsten:
– Skriv ändå. Du kan ju bandet och vet
hur det kommer att låta.
Karsten lämnade lokalen och skrev.
Procol Harum fick bra betyg i Arbetet.
Det var bara ett problem:
– Konserten blev aldrig av. Procol Harum satt fast i dimman på Londons flygplats fick jag veta senare.
Karsten kan i dag skratta åt den ungdomliga synden. Han har gjort bättre saker sedan dess, och kommer att göra.
Idéer har aldrig varit en bristvara hos
Karsten Erichs.
PER LARSSON

”Under snöstormarna var jag på jobbet
När blev du intresserad av räddningstjänst?
– Jag var reporter på tidningen Arbetet, drygt 20 år. Malmö hade en legendarisk brandchef, Sven Sönnerberg.
Han var väldigt medieinriktad, ville synas helt enkelt. Han gav oss bra arbetsvillkor, monterade in larmhögtalare på
redaktionen. Vi hörde larmet samtidigt
som brandmännen. Det var skitbra.
Men det var också lite pinsamt när han
beordrade ner hävaren under en insats
för att vår fotograf skulle kunna åka
upp och få bra bilder. Det var så det
började för min del.
Hände det att ni var före räddningstjänsten på olycksplatsen?
– Många gånger.
Berätta om när du blev ”KatastrofKarre”.
– Det var under snöstormarna 197879. Jag jobbade på lokalradion och
hade bra kontakt med lyssnarna. Första

stormen varade tre-fyra dagar, den andra tio dagar. Då var jag på jobbet sju
dygn i sträck. Vi gjorde bra journalistik,
bra information och hade 93 procent
lyssnare.
Det sägs att du stundtals närmast
ledde räddningsinsatsen?
– Nja, men vi ledde informationsinsatsen. Lokalradion var tämligen ny
och många lyssnade. Ett exempel var
två småtjejer i Sjöbo som inte sett
mamma på två dygn, hon tog sig inte
hem från jobbet. Vi uppmärksammade
att familjen behövde hjälp, var mamman kunde hämtas och vart hon skulle
köras. Landshövdingen hörde inslaget
och tog tag i det.
Du fick stora journalistpriset för insatsen.
– Det var en höjdare, en erkänsla för
det man gjort.
Lite skillnad mot när du skrev horoskop i Arbetet?

– He, he. Man skrev till sina bekanta
och i deras tecken, exempelvis ”det är
dags att betala av en skuld till en gammal vän”.
I dag har du firma med tio anställda. I vilken roll ser du dig i huvudsak,
som företagsledare, utbildare eller
journalist?
– Jag är journalist, mer journalist än
chef.
Har ni sprinkler här?
– Nej, men vi har brandlarm. Vi har
haft tre småbränder och släckt alla själva. En var glömd spisplatta med diskställ i trä ovanpå. Klassiskt.
Vad gör du om dagarna?
– Kommer med idéer, håller inledande kontakter med räddningstjänsterna.
All verksamhet är sprungen ur mitt intresse.
Vad driver dig?
– Dels en bra affärsidé. Men också att
hjälpa till att öka kunskapen. Utbild-

ning och information, det är vad det
handlar om. Konkurrenterna är få. Men
SBA, systematiskt brandskyddsarbete,
finns det ett tiotal som sysslar med.
Brandförsvarsföreningen är ju en
konkurrent. Hur ser du på att Brandförsvarsföreningen får ekonomiskt
stöd av Räddningsverket?
– De pengarna går ju till deras ideella
verksamhet. Det där ska handlas upp
nu. Men ingen annan än Brandförsvarsföreningen kan knappast lämna anbud.
Jag kan tycka att det är ett tveksamt system. Staten fördelar pengar till kommunerna via Räddningsverket som ger
pengarna till Brandförsvarsföreningen
som skickar vidare till kommunerna.
Man kan lika gärna ge pengarna direkt
till kommunerna.
Så att de kan köpa tjänsten av er
istället?
– Nja, vi gör gärna materialet. Och vi
vill kunna konkurrera på lika villkor.
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Karsten Erichs
Ålder: 58.
Bor: Limhamn.
Familj: hustrun Kristina, barnen Mia, Anna
och Gustaf. Tre barnbarn, Vilma och Felix
och Clara.
Yrkeskarriär: journalist på Arbetet 1966-1974, frilans
1974-1992 (Arbetet, Radio Malmöhus,
TV), vd Informationsbolaget 1992-.
Medlem i: Malmö AI (hedersmedlem),
Malmö IF, Malmö ridklubb, Limhamns
museiförening.
Kuriosa: Vann 1960 skol-SM i stafett,
sprang 400 meter.
Stolt över: insatsen vid snöstormarna
1978-79.
Längtar till: 2004. För då händer
mycket inom räddningstjänsten. Det
blir ett bra år för Informationsbolaget.

Han är alert inför det nya. Karsten Erichs har haft seminarier med personalen om den nya lagen, själv har han läst
den minst tio gånger. Det finns förstås
affärsidéer för Informationsbolaget att
hämta ur förändringarna.
Foto: BO NYSTRAND

sju dygn i sträck”
Du bildade Fris (föreningen räddningstjänster i samverkan), är det ett
sätt att konkurrera med Brandförsvarsföreningen?
– Fris bildades för att vi gemensamt
skulle ta fram utbildningsmaterial. Syftet var att få idéer från fältet och sedan
genomföra dem. Jag tror 170 kommuner är med i dag.
Informationstidningarna som ni
hjälper kommunerna att ge ut har
man hört en del kritik mot. Att räddningstjänsterna tvingas ragga annonser och ni drar in pengarna. Mycket
av materialet går igen i tidningarna.
Är det lättförtjänta pengar?
– Nej. Räddningstjänsterna lämnar
underlag. Annonserna säljer vi alltid.
Det är inga lättförtjänta pengar. Räddningstjänsterna får dock hela tidningen gratis, vi gör allt arbete.
Från att ha varit före räddningspersonalen på olyckor har du gått över

till att prata mycket förebyggande.
– Ja. När vi gör videorapporter handlar det mer och mer om förebyggande.
Jag tycker räddningstjänsterna borde
ha bättre system för att ta vara på erfarenheter.
Hur då?
– Ta Rudsbranden i Karlstad. Där gjordes en oerhört skicklig insats, åtta
brandmän utrymde över 100 människor ur åtta portar. Claes Malmqvist har
skrivit en bra rapport, inte minst om
brandspridningen. Den insatsen borde
förstås alla räddningstjänster kartlägga. Men ingen verkar lära sig hur det
gick till. Jönköping har redovisat bra
erfarenheter i sin personaltidning. Men
de sprids inte. Och hur många olika
system att forcera dörrar finns det inte.
Men det finns erfarenheter, bland
annat från Räddningsverket. Både digitalt i form av Rib och i tryckt form.
– Jo, det finns säkert, jag vet inte. Men

det nyttjas inte. Det behövs bättre utbyte av erfarenheter.
Synpunkter på Räddningsverket?
– Det är bra när det kommer råd, som
SBA och om brandvarnare. Men Räddningsverket måste följa upp dem. Finns
det brandvarnare hos alla? Det är viktigt att verket ser till att det som bestäms i nya lagen verkligen genomförs.
– Vissa bestämmelser i nya lagen
kommer att ha ett års övergångstid,
räddningstjänster säger att det inte
räcker. Men det är ju tokigt. Sätt press
på dem. Ska alla ha brandskyddsredogörelse, då ska de det. Ingen kan säga
att de inte hinner. Tillsynen kan bli tuffare, man kan säga ifrån tydligare.
Vad är det bästa med nya lagen?
– Helhetsgreppet, att det är skydd
mot olyckor, inte bara mot bränder.
Skydd mot olyckor borde i kommunerna prioriteras på samma sätt som vård
och omsorg. Det berör ju alla. Och för

den skull anser jag att alla räddningsnämndspolitiker i landet borde träffas
minst en gång om året.
Kommer vi att få fler kvinnor inom
räddningstjänsten?
– Ja, och där kommer Malmö att bli
ledande.
Vilken är Sveriges bästa räddningstjänst?
– Nja, man kan inte säga så. Men Malmö är framåt. Södertörn likaså. Det där
med differentierade styrkor är något
som måste komma. Göteborg och Jönköping är också alerta. Av de mindre
kommunerna tycker jag Laholm jobbar
framåt och Ystad har en bra organisation.
Trots den ändrade inriktningen
inom räddningstjänsten, blåljusen
kittlar dig än?
– Jag säger som Staffan Heimersson:
man är ingen riktig journalist om man
inte reagerar när det kommer blåljus.
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Behörighet för räddningsledare
och brandskyddskontrollant
Begreppet brandskyddskontroll införs i och med den
nya lagen. I dag görs rengöring och kontrollen av skorstenar och eldstäder vid ett
och samma tillfälle, vid sotningen.
Brandskyddskontrollen föreslås bli mer ingående och
systematisk än den kontroll
som görs idag.
Sammantaget är det meningen
att brandskyddskontrollen ska
få ökad betydelse och höjd kvalitet. Allt för att minska antalet
eldstadsrelaterade bränder.
För att undersökningen ska
kunna göras krävs enligt Räddningsverket lägst examen från
verkets
teknikerutbildning
inom sotningsområdet.
– Det innebär att de som i dag
är skorstensfejarmästare kommer att anses behöriga. Det gör
däremot inte de som har skorstensfejarexamen, förklarar juristen Linda Ahlrot Siljedahl.

Konsekvenserna av detta behörighetskrav kan bli att enskilda villaägare eller fastighetsägare kan få höjda kostnader eftersom de personer, som gör
brandskyddskontrollen,
har
högre utbildning. Denna kostnadsökning kan kompenseras
av att sotningen blir billigare.
– Det kan också innebära att
det någon stans i landet uppstår lokal brist på behörig arbetskraft och att bristen kan bli
kostnadsdrivande för kommunerna, säger Linda Ahlrot Siljedahl.

Bara två behörighetskrav
Huvudregeln i den nya lagen är
att det inte anges särskilda behörighetskrav med undantag
för dels brandskyddskontrollant, dels räddningsledare.
När det gäller räddningsledaren kommer de utbildningar
som i dag ger behörighet att
göra det också efter den 1 januari 2004. När den nya vidareut-

bildningen av räddningspersonal startar hösten 2004 kommer föreskriften att revideras.

Skriftlig redogörelse
Kraven på att lämna en skriftlig
redogörelse för brandskyddet
ska enligt propositionen ta
hänsyn till risken för brand och
dess konsekvenser.
För dem som redan har en
fungerande brandskyddsverksamhet kommer det nya kravet
inte att utgöra något egentligt
merarbete. För dem som brister
i brandskyddsarbetet kan uppgiften bli mer krävande.
Räddningsverket väljer att
låta kravet omfatta sådana
byggnader och anläggningar,
som av olika skäl har särskilt
stort behov av ett bra brandskydd.
– Systemet bör stimulera de
ansvariga till en skärpt egenkontroll, som ger ett bättre
brandskydd med färre tillsynsbesök och lägre kostnader som

följd, säger enhetschef Mette
Lindahl-Olsson, ansvarig för
förslaget till föreskrift och allmänna råd om skriftlig redogörelse av brandskyddet.
Tillsynen ersätter alltså dagens brandsyn och det framgår
av verkets remissutgåva att flera av de objekt som kommunerna i dag gör brandsyn på,
inte omfattas av kravet på redogörelse. Det handlar om mindre industrier, mindre förskolor och skolor i markplan, liksom upplag och lantbruk.
– Den skriftliga redogörelsen
är ett viktigt steg mot en mer
flexibel och behovsanpassad
tillsynsverksamhet i kommunerna. Handlingen blir ett bra
beslutsunderlag för var kommunerna ska göra sin tillsyn,
säger Mette Lindahl-Olsson
som tror att tillsynen kommer
att prioriteras dit riskerna är
störst och brandskyddet inte
fungerar.
Den skriftliga redogörelsen

ska, enligt Räddningsverket,
bara vara en kort sammanfattning av de brandskyddsåtgärder som vidtagits. De ägare och
verksamhetsutövare, som tagit
till sig rekommendationerna i
Räddningsverkets
allmänna
råd om systematiskt brandskyddsarbete (2001:2), kan
med stor säkerhet bygga vidare
på det arbete som redan är
gjort.

Enskilde har ansvaret
– Genom den här bestämmelsen blir det nu alldeles klart att
det är den enskilde som har ansvaret för brandskyddet, förklarar Mette Lindahl-Olsson.
Kommunerna kan dessutom
själva bedöma var, när och hur
resurserna används bäst i tillsynsverksamheten.
MATS OSCARSSON

Informationsturné om nya lagen:

–Det blir tuffare för oss räddnings
Ämnet är inte helt enkelt –
hur ska nya lagen om Skydd
mot olyckor införas i kommunerna.
Under hösten genomförs
ett antal regionala informationsträffar i ämnet.

nya lagen medför för kommunen.
– Hur ska det bli säkrare och
tryggare? På vilket sätt ska vi
skapa likvärdigt skydd mot
olyckor? Vad kan vi kräva av politikerna?

Rätt väg att gå
Räddningschefen
John-Erik
Jansson i Söderhamn hade
höga förväntningar på det informationsseminarium
som
nyligen arrangerades av länsstyrelsen i Gävleborg i samarbete med Räddningsverket och
Krisberedskapsmyndigheten.
– Jag hade hoppats på större
draghjälp med att presentera
nya lagen för förtroendevalda
och andra förvaltningar i min
kommun, säger Jansson som
kom till seminariet med hela
räddningsnämnden och flera
av Söderhamns brandmän.

Törstar efter information
Ett 60-tal personer, förtroendevalda och räddningstjänstfolk
från samtliga kommuner i Hälsingland fanns på plats
– Tanken är god och vi är
många som törstar efter information, säger Jansson samtidigt som han saknade de riktigt konkreta exemplen på vad

John-Erik Jansson är dock övertygad om att den nya lagen är
rätt väg att gå.
– Det är positivt att vi jobbar
fram ett nytt system där vi äntligen får med politikerna i arbetet med att sätta mål för räddningstjänsten.
– I dag lägger vi målen i deras
mun och de beslutar. I morgon
ska de vara med och skapa målen. Det är bra.
Däremot har han farhågor inför de ekonomiska konsekvenserna.
– Det blir tuffare för oss räddningschefer att argumentera
för att få en så bra räddningstjänst som möjligt i kommunerna. Nu kan vi inte längre fäktas med detaljstyrning som 1+4
och insatstider i budgetarbetet.
Det ställer högre krav på oss att
forma en räddningstjänst som
ska uppfylla målen med ett likvärdigt skydd för alla.
Enligt Birgitta Tapper, kom-

Foto: ÅKE SVENSSON

Birgitta Tapper, kommunfullmäktiges ordförande i Söderhamn diskuterade med John-Erik Jansson,
räddningschef i samma kommun, hur arbetet enligt den kommande lagen ska organiseras.
munfullmäktige i Söderhamn,
väntar en diger informationsuppgift inom kommunen när
arbetet ska sättas igång och
förankras.
– Vi har tillsatt räddnings-

tjänsten som våra experter i de
här frågorna, så det får bli
John-Eriks uppgift att informera fullmäktige, säger hon.
Hur kommer nya lagen att
påverka räddningstjänsten i

Söderhamn?
– Den största effekten hos oss
blir att vi kommer att ta ett bredare grepp i förebyggande frågor. I kraft av vår kompetens
kan vi stötta andra förvaltning-

Fastighetsägare
får sota själva
Sotningen har under många
år varit ett infekterat ämne.
Det kommunala monopolet har i utredningar föreslagits försvinna, men när politikerna fattar beslut blir det
mesta som det gamla.
Och meningsmotsättningarna
håller i sig. Redan innan Räddningsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om
sotning och brandskyddskontroll nått remissinstanserna
kom Kommunförbundet med
kritik.
Räddningsverkets allmänna
råd om hur ofta sotning bör
ske måste ges en mera principiell inriktning skriver Kommunförbundet. Råden kan annars
inte leva upp till kravet på
kommunalt självbestämmande. Kritik av samma innebörd
riktas också mot det allmänna
rådet om brandskyddskontroll.
Kommunförbundet är också
bekymrat över de beräkningar
Räddningsverket gjort för att
beskriva de ekonomiska följderna av de nya bestämmelser-

chefer
ar, som skola och omsorg, i arbete med att förhindra olyckor, konstaterar John-Erik Jansson.
– Tidigare har vi fått armbåga
oss in från sidan. Nu är det
sanktionerat uppifrån att vi
ska samarbeta med andra förvaltningar.
Nästa steg i Söderhamn blir
att sammankalla till en gruppdiskussion med samtliga förvaltningschefer.
– Vi ska gå igenom lagen och
lägga upp vår strategi inför
nästa år. Målet är att vi ska ha
handlingsprogram klara till
årsskiftet 2004-2005.

Levande dokument
Torbjörn Wannqvist, räddningschef i Bollnäs, var en av
deltagarna:
– Hoppas verkligen att handlingsprogrammen blir ett politiskt förankrat och levande dokument, så är det inte i dag
med räddningstjänstplanen
även om den också är tagen i
fullmäktige. Det måste bli ett
tvärsektoriellt arbete i kommunen och inte bara en fråga
för räddningstjänsten.
KATARINA SELLIUS

17

Nyheter

Sirenen Nr 7 • 2003

na om sotning och brandskyddskontroll.
I dag kostar dessa åtgärder
fastighetsägarna omkring 715
miljoner kronor varje år. Det
nya systemet bedöms kosta fastighetsägarna omkring 650
miljoner kronor.
Kommunförbundet befarar
att verkets beräkningar kan betraktas som miniminivå i de
kommande förhandlingarna
om sotningstaxor.
Kommunförbundet
anser
inte en sådan inblandning i
kommunernas förhandlingar
rörande sotningstaxorna acceptabel.
När det gäller rengöringen
eller sotningen ska Räddningsverket ge ut föreskrifter om vad
som ska sotas, medan kommunen föreskriver hur ofta sotningen ska göras. De största
skillnaderna mot gällande lagstiftning är möjligheten för
fastighetsägaren att göra sin
egen sotning och att imkanaler
från bostadskök inte längre ska
rengöras.

Särtryck om
nya lagen
I nummer 5/03 presenterade
Sirenen ett större tema om
den nya lagen. Många kommuner och andra ville ha extratidningar och överupplagan tog snabbt slut.
Därför finns nu temat som
ett 12-sidigt särtryck, som
utan kostnad kan beställas
från Räddningsverkets publikationsservice, L 124, 651 80
Karlstad. Fax: 054-13 56 05.
e-post:
publikationsservice@srv.se

Nya lagen klubbas 12 november
Den 12 november fattar riksdagen sannolikt beslut om den
nya lagen om skydd mot olyckor.
Det framgår av den tidplan för
utskotts- och riksdagsbehandling som nu publicerats på
www.riksdagen.se

Nedskärningar i Bergslagen
Bergslagens räddningstjänst står inför nedskärningar.
Vid direktionsmötet i början av november fanns ett förslag
som innebär att beredskapen minskas med tio man.
– Det är aldrig roligt med nedskärningar. Men vi måste för att
klara ekonomin, säger direktionens ordförande Håkan Jonsson.
De tyngsta konsekvenserna i förslaget drabbar Filipstad och
Åtorp.
I Filipstad försvinner heltidsberedskapen med tre man under
dagtid. Deltidsberedskapen minskas med en man från sex till
fem.
I Åtorp läggs brandstationen med en beredskap på tre man
ner.
Kristinehamns kommun har dock lagt ut en trevare om eventuellt hjälpa Degerfors kommun, där Åtorp hör hemma, att rädda stationen.
– Det sker i så fall utanför direktionens medel, säger Håkan
Jonsson.
Heltidsberedskapen i Kristinehamn och Karlskoga samt deltidsberedskapen i Hällefors minskas med en man.
– Det innebär att samtliga våra stationer kommer att ha beredskap på fem man, förutom Karlskoga som har sex.
I Hällefors betalar dock stålverket en man, fortsätter man med
det kommer sex man att finnas i beredskap.
Övriga stationer i förbundet är Storfors, Degerfors och Lesjöfors, de två förstnämnda förlorade förra året en man var i beredskapen.

Gnesta friar till Södertörn
Gnesta kommun vill gå med i Södertörns räddningstjänstförbund, det har fullmäktige sagt.
I ett förslag inom Södertörn föreslås till dess direktion att man
avvaktar med att ta in Gnesta som medlem i förbundet och i
dagsläget föreslår ett civilrättsligt avtal.

Orust överklagar beslut

Allt fler anlagda
skolbränder
Under första halvåret i år
brann det vid 49 tillfällen
i skolor, daghem och
idrottsanläggningar i Göteborg.
47 av dem var anlagda.

– Skolan bör vara mer uppmärksam på vandalism och
bråk mellan elever. Ofta är
det ett tecken på att något
värre kan komma att hända,
säger Tornberg.

Siffrorna har tagits fram av
Claes Tornberg, brandorsaksutredare vid analysgruppen i Storgöteborg.
Han konstaterar att antalet
anlagda bränder har ökat
kraftigt under 2000-talet.
– Under 80-talet hade vi runt
30-talet anlagda bränder
per år. Häromåret hade vi 97
anlagda bränder i skolor, säger han.
Oftast anläggs bränderna
på nätterna, men vid tolv av
de 47 tillfällena skedde det
på dagen.
– Framför allt är tillvägagångssättet
alarmerande.
Det görs ofta på ett tuffare
och mer våldsamt sätt än tidigare.
Inte sällan startar bränder
i skolan genom att ungdomar krossar ett fönster och
kastar in en molotov-coctail.
Ofta är det en planerad och
riktad hämnd mot en lärare
eller elever.

Ett sätt att betala av
Informationsbesök på skolor är en stor del av det förebyggande arbetet i Göteborg.
– Vi vill ha signaler från
skolan när det är oroligt. Då
åker i ut och pratar med eleverna.
I Göteborg har man nyligen spelat in en informationsfilm om anlagda bränder som ska visas i skolorna.
Tre av de unga killarna som
medverkar i filmen har själva åkt fast för att ha anlagt
bränder.
– Det blir ett sätt att betala
av. Vi försöker ta hit de här
ungdomarna till stationen.
De får vara med på rökövningar och vi visar dem hur
vi jobbar. Det är exempel på
bra förebyggande insatser.
KATARINA SELLIUS

Räddningsverket har beslutat att inte ge Orust kommun någon
ersättning för räddningstjänstkostnader i samband med ovädret och översvämningarna i augusti 2002.
Orust har angett kostnader för 550 000 kronor och har en
självrisk på 330 000.
Räddningsverket anser dock att det var minst två räddningsinsatser som genomfördes under perioden och att ingen av kostnaderna för insatserna når över kommunens självrisk.
Orust kommer att överklaga beslutet.

Specialsläckare för fritering
Brandsläckare klass F – en ny företeelse i Sverige.
– Den fanns med på vår brandskyddsdag, en ny produkt, säger
Peter Lundgren, lärare på skolan i Revinge.
Det finns inga typgodkända klass F-släckare i Sverige, ej heller
någon standard för dem i vare sig Sverige eller i Europa.
Däremot i Storbritannien. F står för fritös. Och britterna som
friterar mycket har tydligen en egen brandsläckare till frityrpannorna. Klass F-släckarna innehåller filmbildande skum.
Om den nu dyker upp på marknaden i Sverige, finns det behov för den?
– Eftersom den innehåller filmbildande skum så förhindar den
att den kokande vätskan antänds igen av den höga temperaturen. Så visst kan det finnas ett behov av en släckare av den här
typen. Det kan ju vara bra att veta vad det här är för något för
de som stöter på den.

Nöjesställen dammsögs
Under allhelgonahelgen fick 25 nöjesställen i Karlstadsregionen
påhälsning av räddningstjänsten.
Tre fick underkänt. De hade utrymningsvägar låsta.
– Vi får hoppas att det var en tillfällighet. I övrigt är vi mycket
nöjda. På sex av de ställen vi besökte blir betyget mycket högt,
säger Lars Wendel vid räddningstjänsten.
De oannonserade besöken har räddningstjänsten hållit på
med i många år. Är det stor skillnad jämfört med när ni började?
– Den stora skillnaden är att då fanns det kanske två-tre ställen
att besöka. Utvecklingen av nöjesutbudet är enormt. Men jag
tycker också att vi möter större förståelse, de lyssnar mer.
Räddningstjänsten hade utryckningsstyrkan och personal från
förebyggande ute under kvällen, totalt tolv personer.
– Det var på utryckningsstyrkans initiativ den här gången, den
tyckte det var dags.
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– Ibland är det bättre att ”lå
Avfallsbränder ett allt större problem
En ändring i miljöbalken förra året har ökat risken för
avfallsbränder. De är svårsläckta och sprider giftig
rök.
– Problemet måste tas på
allvar. Vi har haft flera besvärliga bränder under senare år, säger miljöhandläggaren Hans Zetterling på länsstyrelsen i Halmstad.
Zetterling konfronterades förra
året på nära håll med den så
kallade
Skedalabranden
i
Halmstad. 3 000 - 4 000 ton avfall brann. Branden fick ett hastigt förlopp en lördagskväll och
var inte släckt förrän på tisdag.
Ända ner till Båstad rapporterades om besvärande rök.
Under senare år har flera stora bränder i avfallslager inträffat i Sverige, bland annat i ett
batterilager i Landskrona, en
stor däcksbrand i Malmö och
en brand i plastavfall i Forsbacka. Så sent som i mitten av
oktober brann delar av ett stort
lager elektronikskrot i Norrköpings hamn, där giftig rök
spred sig över staden.

Lagras under sommaren
Från 1 januari 2002 är det förbjudet att deponera utsorterat
brännbart material. Motivet för
lagändringen är att brännbart
material inte ska hamna på deponi utan återvinnas, exempelvis i förbränningsanläggningar. Dessa är dock ofta kopplade
till fjärrvärmeverk, med små
behov av energi på sommaren.
– Detta gör att avfallet måste
lagras under det varma halvåret
för att sedan eldas under den
kalla perioden. Ett stort antal
mellanlagringsplatser har därför uppstått med risk för bränder, säger Hans Zetterling.

Såväl kommunen som renhållningsbolagen har markområden för mellanlagring. Dessa
ligger i regel en bit utanför tätorten.
I media används ofta soptippsbränder som ett samlingsbegrepp på alla typer av bränder i avfallshögar. Hans Zetterling vill skilja på deponibrand
och avfallsbrand:
■ Deponibrand: Brand i avfall
som deponerats (lämnats till
slutlig förvaring), oftast på soptippar. Förr var deponibränder
vanliga på grund av otillräcklig
täckning och att metangasbildning orsakade självantändning
samt att avfallet tidigare ofta
bestod av brännbart material,
exempelvis hushållsavfall.
■ Avfallsbrand: Tillfälligt lagrat avfall som förvaras i avvaktan på förbränning på annan
plats, tryckimpregnerat träavfall, produktionsspill av plast
och gummi, med mera. Lagringen sker på speciella platser, men
allt vanligare blir att mellanlagra ovanpå deponerat material.

Kan förebyggas
– När man mellanlagrar brännbart avfall är det viktigt att etablera kontakt med räddningstjänsten. Det krävs också ofta
någon form av tillstånd från
kommunen för att mellanlagra.
Vid större lager ska även länsstyrelsen kontaktas.
– Räddningstjänsten måste få
kännedom om lagren för den
egna beredskapen. Men räddningstjänsten kan även i det förebyggande skedet aktivt bidra
med råd så att exempelvis inte
för mycket brännbart lagras på
samma plats och att man säkerställer vägar så att brandbilar
kan komma fram, säger Hans
Zetterling.

I Halland har länsstyrelsen
fört diskussioner med kommunerna om denna typ av brandrisker.
– En orsak till att räddningstjänsten inte alltid kontaktas är
rädslan för att den kommer att
ställa krav som kostar pengar.
Hans Zetterling tror att djupbränder i deponier är i avtagande tack vare ökade kunskaper
hur avfallet ska deponeras samt
på grund av förbudet som kom
förra året. Samma förbud som
alltså har ökat antalet avfallsbränder.
– Vi kan vända trenden om
den som ansvarar för lagret alltid kontaktar räddningstjänsten. Den kan ge råd om brandväggar, vattenförsörjning, volym, höjd på lagret, med mera.

Släckte med sand
Om det trots allt börjar brinna i
ett mellanlager kan insatsen
påverkas av en rad faktorer, exempelvis risk för spridning av
branden, risk för att röken når
tätbebyggt område och risk för
att släckvatten ska förorena
grundvattnet.
Vid Skedalabranden användes flera hundra kubikmeter
släckvatten och ett 50-tal dunkar skummedel. Det som fick
stopp på branden var räddningstjänstens taktik att sprida
ut det brinnande materialet
och därefter täcka med sand
och grus. Branden blev en dyr
historia. Förutom kostnaderna
för själva insatsen brann en skotare och en krossmaskin upp,
sammanlagt värda 5 miljoner
kronor.
Hans Zetterling:
– I vissa lägen måste man ställa sig den kontroversiella frågan om det inte är bättre att
låta avfallet brinna färdigt i

Foto: BÖRJE ANDERSSON

stället för att vräka på vatten.
Alltså krasst uttryckt låta skiten
brinna. Inser man tidigt att
man inte kan släcka och det
inte finns risk för spridning till
exempelvis byggnader eller
skogsmark kan det vara bättre
att låta det brinna under hög
temperatur och riklig syretill-

försel. Resultatet blir färre skadliga brandgaser. Dessutom slipper man en kvarvarande avfallshög som är både dyr och giftig
att ta hand om och som med
största sannolikhet måste deponeras.
STIG DAHLÉN

Räddningsverket:

Viktigt att samråda med miljöförvaltningen
– Kontakta alltid miljöförvaltningen när det brinner i
deponier och avfallslager.
Det är Räddningsverkets
övergripande råd till räddningsledare innan de påbörjar en släckinsats.
Sirenen konfronterar Claes-Håkan Carlsson och Cecilia Alfredsson på verkets risk- och
miljöavdelning med Hans Zetterlings kontroversiella råd att
det i vissa fall är bättre ”att låta
skiten brinna”, än att försöka
släcka. Zetterling får delvis
medhåll:
– Ja, låt det brinna, men först

efter att du noga tänkt igenom
konsekvenserna och helst också
haft samråd med miljöförvaltningen, säger Claes-Håkan
Carlsson.
Räddningstjänsten ska rädda
liv, egendom och miljö. Liv går
alltid före allt annat, men
ibland går faktiskt miljön före
egendomen. En räddningsledare som fattar felaktiga beslut
kan dömas för brott enligt miljöbalken.
– Förr dumpades det mesta i
en enda hög på soptippen. Numera sorterar vi och det betyder
många avfallslager av olika pro-

dukter och ämnen, exempelvis
batterier. Koncentrationen gör
att stora mängder giftiga ämnen kan spridas i luften, i
grundvattnet eller vattendrag
vid en brand, säger Cecilia Alfredsson.
Det handlar om dioxiner, giftiga kolväten, PCB och annat
som kan skada både människor
och miljö.
– Det allra viktigaste är förstås
att man försöker förebygga
bränder i sådana lager. Men vi
vet att de inträffar och då måste
räddningstjänsten på goda
grunder kunna värdera vad

som ska göras. Kunskapen finns
inte alltid hos räddningstjänsten och därför är det viktigt att
samarbeta med kommunens
miljöförvaltning.
I den nya utbildningen skydd
mot olyckor finns miljökunskap med. Däremot har ämnet
haft begränsat utrymme i den
gamla utbildningen på verkets
skolor.
Claes-Håkan Carlsson ger ett
färskt exempel på hur räddningstjänsten inte bara passivt
såg på när det brann, utan till
och med försökte påskynda förloppet. Vid en avfallsbrand i

Kristianstad i augusti i år fanns
risk för att släckvatten skulle
rinna ut i en närliggande bevattningsdamm.
– I stället för att spruta vatten
schaktade och luftade räddningstjänsten brandhärdarna
för att få in syre.
STIG DAHLÉN
FOTNOT: Räddningsverket har
gett ut läroboken ”Miljökunskap
för räddningstjänsten – från förebyggande till återställning”.
Kan beställas från verkets publikationsservice. Pris: 100 kronor.
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Kommunal i Stockholm tror
inte på skyddsvästar...
Nyligen misshandlades två ambulanssjukvårdare i Stockholm. I
Göteborg bär ambulanspersonal skyddsvästar sedan arbetsklimatet hårdnat.
Även räddningstjänstpersonal möter i dag en hårdare verklighet.
– Det är inget nytt att vi råkar ut för hotfulla situationer, men
tendensen är att våldet blir allt grövre och allvarligare, säger
Matts Jangerstad, sektionsordförande för Kommunal i Stockholm.
Han kartlägger just nu hotbilden mot räddningstjänstpersonal
och ambulanssjukvårdare. I ett första steg inventerar man vad
som hänt och samlar in statistik över incidenter.
– Först måste vi ta reda på vad det är vi ska skydda oss mot.
Nästa steg är att se vad vi kan göra åt det och kolla upp hur arbetsgivarna förebygger sådant här på sikt.
Att köpa in skyddsvästar ser han inte som någon lösning.
– Vi måste förstå att vi i vissa områden jämställs med polis och
militär. Att komma med skyddsvästar skulle vara provocerande.
– Det kanske är så att vi behöver ändra vårt beteende, menar
Jangerstad.
Andra sätt att förebygga hotfulla händelser kan vara att redan
på stationen kartlägga ”stökiga” adresser.

...men Ängelholm i köptankar
Räddningstjänsten i Ängelholm har funderingar på att köpa
skyddsvästar till personalen.
– Det pågår en diskussion och jag tycker de ska finnas i bilen
som ett alternativ, säger brandmästare Jan Klauser.
Vid några tillfällen har hotfulla situationer uppstått och Klauser tycker att personalens säkerhet måste prioriteras.
– Får vi tillräckligt med pengar i vår budget för materiel så vill
jag köpa in fem västar som vi kan ha i förstabilen. Det räcker.
Han har tittat på en lättare väst, så kallad stickväst, som brandmännen kan ha under larmstället och ta på innan de kommer
fram. Men hur vet man när västen behövs?
– Exempelvis om vi ska hjälpa ambulanspersonal att öppna
dörren på en adress som är känd sedan tidigare.
Klauser ser också att man som befäl under pågående insats i
vissa fall kan beordra skyddsväst på.

Fyra meter mellan husvagnarna

Branden i Skedaladeponin i Halmstad förra året startade en lördagskväll. Inledningsvis tvingades
räddningstjänsten släcka med vatten och släckmedel för att förhindra spridning. Branden pågick i flera
dagar och först på tisdagen var den släckt med hjälp av övertäckning med grus och sand.

Efter en brandsyn på en campingplats i Sunne i somras anmärkte räddningstjänsten i Sunne på att husvagnarna stod för tätt.
Brandsyneförrättaren menade att absolut minsta avstånd mellan husvagnar ska vara fyra meter, punkt slut. Något som campingägaren anser vara en för strikt regel.
Nu är ärendet uppe till prövning i länsstyrelsen.
Enligt Räddningsverket är det reglerna som finns i ett meddelande från Statens brandnämnd, ”Brandskydd vid campingplatser”, från 1984 som gäller.
– Det ska vara minst fyra meter mellan campingenheterna, det
vill säga mellan husvagnar eller tält, för att få ett fullgott brandskydd. Experiment har visat att vid mindre avstånd ökar brandrisken, säger Margareta Nisser-Larsson.

Konferens om nya risker
Nya samhällsrisker och regional tillväxt. Det är ämnet för en
konferens i Karlskoga 24-25 november, gemensamt arrangerad
av Nutek, Räddningsverket och OECD. Det ska handla om risker
kopplade till bland annat klimatförändringar, smittsamma sjukdomar, terrorhot, översvämningar.
Av inbjudan framgår att konferensen syftar till att öppna en
dialog mellan kommun, stat, näringsliv och samhälle hur nya
risker kan hanteras. Utgångspunkten är OECD-rapporten Emerging Risks in the 21st Century: an Agenda for Action.
Flertalet föredragshållare kommer från Sverige, men konferensspråket är engelska. Mer information, konferensprogram
och formulär för anmälan finns på nätet: www.nco.srv.se

Översyn av farligt gods-lagen

Foto: BÖRJE ANDERSSON

Vid Skedalabranden var rökutvecklingen kraftig. I bakgrunden utsorterat plastavfall, i förgrunden utsorterat träavfall som låg i farozonen om branden spridit sig.

Lagen och förordningen om transport av farligt gods trädde i
kraft 1983 och anses vara i behov modernisering och förenkling.
Regeringen har utsett Svante O Johansson till utredare för att
göra en översyn av bestämmelserna. Den ska vara klar senast 1
september 2004. Utredningens sekreterare blir Lena Kullander.
I utredningsuppdraget ingår också att se över regleringen av
säkerhetsrådgivare och reglerna för tillsyn.

Liverpool, Merseyside, oktober 2003
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Behövs det sprinkler i bostaden, då installerar räddningstjänsten det. Det sparas inte på resurser när
brandrisker ska elimineras.
Räddningstjänsten i Merseyside i nordvästra Eng-
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land är en stor organisation med stora ambitioner.
Sirenen har besökt Liverpool och presenterar i det
här reportaget en rad av de idéer som Merseyside
förverkligat.

– Vi ska sprinkla Me
i behöver tusentals bostadssprinkler. Om
jag drar in en brandbil, inklusive personal,
så sparas 500 000 pund om året. Då kan vi
köpa mer än tusen bostadssprinkler varje år. Och
sprinkla Merseyside.
Han säger det med övertygelse, inte som något
han bara drömmer om.
Tony McGuirk, 43, sitter på hundra idéer. Och
han verkar ha kraft att genomföra dem, inte bara
att snacka.
– Vi måste diskutera vad som är viktigt. Och jag
kommer fortfarande att ha väldigt många brandbilar kvar.
Han har avancerat snabbt, räddningschefen. I
England måste man ta ett steg i taget på karriärstegen och jobba minst två år på varje befattning. Det
tar därför minst 18 år för en brandman att avancera till räddningschef. Tony McGuirk tog det 19 år.
Det förstärker bilden av en man som vet vad han
vill. Samtidigt känns han anspråkslös för att vara
chef över 1 500 anställda. Tony McGuirk är öppen
för nya idéer, lättpratad och informell. En intressant person. Han vill gärna suga upp idéer från
Sverige, pratar engagerat och länge om vad han vill
med Merseyside.
– Vad det hela handlar om är att se till att folk
gör något, inte lära dem vad som kan hända om de
inte gör det.

för att de vill släcka bränder. Vi har haft våra strider med facket. Men det är okej, det är ju deras roll.
– Men det är viktigt att påpeka att vi ska göra
båda sakerna, både förebygga och släcka bränder.
Det är inte antingen eller – utan utveckling. Och vi
är stolta över att vara brandmän.
Tony McGuirk pratar mycket om kommunikation, vilket budskap som förs ut. Både externt och
internt.

V

Ligger före målen
Vi pratar i Sverige om en räddningstjänst i förändring. Intentionerna är de samma i England. Det

Enkel strategi – stor förändring
Ett säkrare samhälle, det är vad chefen Tony
McGuirks arbete utgår ifrån, och det sparas inte på
resurserna.
finns uppställda mål från regeringen som ska uppnås, men det är givetvis inte så att alla köpt det rakt
av.
Räddningstjänsten i Merseyside däremot ligger
före målen.
Förändringsarbetet började för några år sedan
och har accelererat sedan Tony McGuirk tillträdde
som chef förra året.
Det handlar självfallet om att förebygga bränder
i stället för att vänta på att de inträffar.
Merseyside räddningstjänst är en stor skuta att
vända, men får vi tro chefen har det ändå gått ganska smidigt.
– Visst har det tagit tid att få folk att köpa idéerna. Brandmännen har ju en gång tagit sina jobb

– Vår strategi är enkel, men den innebär en fundamental ändring av hur vi kommunicerar. Vi har
ändrat namnet från Fire Service till Fire and Rescue
Service, och det var faktiskt fler som hade synpunkter på namnbytet än på den nya strategin.
Ett led i det ändrade budskapet är ny färg på fordonen.
– Vi ska minska användningen av rött. Brandbilarna kommer alltid att vara röda, men alla andra
fordon ska bli blå.
Sedan 1997 har 209 tjänster försvunnit från utryckningsorganisationen. En del har rationaliserats bort, andra flyttas till förebyggande verksamhet. 30 personer jobbar med Community Fire Safety (CFS), Brandsäkerhet i kommunen, och är den
avdelning som leder arbetet gentemot allmänheten.
Kommunikationsavdelningen hade för något år
sedan en anställd. I dag är de 20 kommunikatörer
och statistiker. Statistikerna tillkom efter regeringens krav att verksamheten ska följas upp.
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Vill du prova att jobba i England?
Text: PER LARSSON Foto: CHRIS PHILLIPS och PER LARSSON

erseyside
Men det viktigaste är det arbete som CFS gör tillsammans med utryckningsstyrkorna.
Statistiken säger att Merseyside jobbar rätt. Siffrorna över antalet döda kan vara något osäker, eftersom några få bränder kan få siffrorna att svänga
kraftigt.
Men trenden är god och mer påtagligt är att antalet skadade i bränder minskat från 664 till 212
om året. Det är ingen slump.
Räddningstjänsten satsar 600 000 pund (närmare åtta miljoner kronor) om året på brandvarnare.
En del pengar kommer från olika fonder. Räddningstjänsten får totalt 1,5 miljoner pund i olika
bidrag, främst från staten och EU.
– I 60 procent av de hem där vi haft bränder finns
det numera brandvarnare. Den primära orsaken
till att bränderna minskar är våra hembesök, de
har gjort folk mer medvetna.

Beställer hembesök
Besöken sker inte på måfå. De är beställda. Folk
kan ringa gratis till ett callcenter, som räddningstjänsten köper tjänsten av, och teckna sig för hembesök.
– Vi har 500 000 hushåll, hittills har vi besökt
180 000 av dem efter de boendes egen begäran.
Brandmännen protesterade i början mot hembesöken. Tony McGuirk anser att det svängde snabbt.
– Under strejken i våras åkte brandmän ut och
satte upp brandvarnare trots att facket sa att de
inte skulle göra det. Men de ville.
Med brandvarnarsatsningen har Merseyside

kommit långt. Nu är siktet inställt på att öka antalet bostadssprinkler.
– Vi har en idé om mobil sprinkler. Det finns en
prototyp, den ser ut ungefär som de gasvärmare
som finns på restauranger, fast snyggare så att de
smälter in i lägenhetens miljö. Systemet måste vara
billigt, högst 300 pund styck. Kan folk köpa dem
för samma pris som en TV, kan vi kanske få anhöriga att köpa dem till åldringar.
Merseyside utbildar egen personal att sätta upp
sprinkler.
– Det blir billigare då. Men vi samarbetar med
privata företag för att det inte ska bli illojal konkurrens.

Plan för framtiden
Varje utryckningsstyrka har ett mål att genomföra
för brandsäkerheten i kommunen. McGuirks strategi är tydlig. Ser man till siffrorna, hur många
som besökts och hur antalet skadade i bränder
minskat, så verkar den fungera.
Och räddningschefen har en plan för att ge ännu
bättre skydd till allmänheten. Den innebär ytterligare nedskärning av utryckningsstyrkorna på de
25 brandstationerna,
– I dag har vi 28 man på varje brandbil, sju på
varje skift. Får vi ner det till 24 man kan vi hämta in
mycket pengar. Och vi måste göra det för att klara
brandmännens nya löner. Med en nedskärning av
styrkorna med 15-20 procent klarar vi både lönerna till brandmännen och att omfördela mer resurser till förebyggande arbete.

Skulle du vilja prova på hur det är att vara brandman i England?
Du är välkommen.
– Vi vill gärna ha ett utbyte med svenska brandmän. Speciellt
när det gäller brandsäkerhet i kommunen, säger Tony McGuirk,
räddningschef i Merseyside.
McGuirk uppmanar intresserade svenska brandmän att be deras chef skicka ett e-postmeddelande till honom.
– Sedan kan vi diskutera möjligheten till utbyte, säger han.
Skriv till: tonymcguirk@merseyfire.gov.uk

Bränder i Merseyside
Döda i bränder
Allvarligt skadade
Bostadsbränder

1999*
20
664
1 938

2002
12
210
1 590

förändr
mål**
– 40 % –40 % 2004
– 68 %
– 5 % /år
– 18 % –33 % 2004

* Siffrorna för 1999 är årsgenomsnitt för senaste femårsperioden.
** Målen är nationella, uppsatta av parlamentet.

Merseyside Fire and rescue service
omfattar Merseyside county
(motsvarande län) med totalt 1,5 miljoner invånare.
Huvudort är Liverpool med
700 000 invånare.
Personal: Räddningstjänsten har 25 brandstationer
och 1 500 anställda. Av dem
är 1 350 skiftgående i utryckningsstyrka.
CFS: Community Fire Safety
(genomgående kallat
”brandsäkerhet i kommunen” i det här reportaget) är
det högst prioriterade arbetet inom Merseyside. 30 personer jobbar heltid med
brandsäkerhet i kommunen.
Dessutom är alla brandmän
involverade i arbetet, främst
genom att sätta upp brandvarnare i hemmen.

Larm: cirka 40 000 larm om
året.
Ekonomi: Budgeten ligger
på 70 miljoner pund (drygt
900 miljoner kronor), varav
runt 90 procent är löner och
pensioner.
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Pensionärerna svettas – på
Det är torsdag förmiddag.
Alan Lucas svettas på träningscykel i styrketräningslokalen på Birkenheads
brandstation.
Han tränar inte för att
rädda andras liv. Han tränar
för sitt eget liv.
– Jag kan vara här fem dagar i veckan, och det är underbart, säger han.

personer med hjärtproblem.
– De måste ha tillstånd från
en organisation som vi samarbetar med, för att få använda
lokalen. Organisationen grundades av en person som själv
haft hjärtproblem. Han har bidragit med en del utrustning
till tre av våra brandstationer,
säger stationschefen John
Mawdsley.

Alan Lucas är pensionär sedan
tolv år tillbaka. Efter hjärtproblem håller han på att rehabilitera sig, och sköter det i räddningstjänstens träningslokal.
– Jag har alltid haft en bra
uppfattning om räddningstjänsten, möjligheten att träna
hos dem gör den inte sämre,
säger han.
Alan Lucas är inte ensam i lokalen. Ytterligare fyra äldre
personer som lidit av hjärtproblem försöker förbättra sin
hälsa. De har först gått på rehabilitering på sjukhus, där de
också fått lära sig att sköta defibrillator. När det var dags att
börja träna på egen hand valde
Alan Lucas brandstationen i
grannskapet som sin träningslokal.
– Vi brukar vara fem-sex personer här, max åtta släpps in
samtidigt.
Under förmiddagarna måndag-fredag har de fri tillgång
till lokalen, efter lunchen är utrustningen vikt för räddningstjänstens personal.
Det här är ett steg i Merseyside räddningstjänsts ambitioner att öppna sig mot allmänheten.

Tvättar för välgörenhet

Kvinnogrupp i möte
På brandstationen i Old Swan
nyttjar en kvinnogrupp sammanträdeslokaler för möte
varje tisdag. På baksidan av
brandstationen har brandmännen gjort i ordning en liten trädgård, som grannarna i
det i övrigt sterila området får
använda. Även i Speke är styrketräningslokalen öppen för

Brandmännen på Old Swans
brandstation erbjuder också
biltvätt under vissa helger.
Kunderna betalar och pengarna går till välgörenhet.
– Brandmännen väljer själva
ändamålet, men det brukar
vara något i grannskapet. Förra
året drog vi in 1 000 pund till
ett barnsjukhus. Vi håller det
på en rimlig nivå så att vi inte
konkurrerar bort den kommersiella biltvätt som finns i området.
Passar ni på att informera
besökarna i huset om brandsäkerhet?
– Inte när vi tvättar bilar. Då
gör vi jobbet för välgörenhet
och det får inte bli dubbla budskap. Andra som kommer till
oss skulle vi kunna informera
om säkerhet, men vi har ännu
inte kommit dit.
Alex MacDougall, pressansvarig vid räddningstjänsten,
ser de öppnade portarna som
en möjlighet inte bara att informera om brandsäkerhet,
utan också för rekrytering. Exempelvis till ”Friends”, en frivilliggrupp liknande hemskyddsombud.
– Vi kanske kan göra personer med hjärtproblem intresserade att jobba för Friends.
Alan Lucas, som svettas på
träningscykeln, har inget emot
om räddningstjänsten passar
på att informera om brandsäkerhet.
– Jag tror de kan utveckla den
här verksamheten. De kan ju
även öppna lokalen för vanlig
träning och ta betalt för det.

Brandmännen gör 4 000 hembesök varje månad
Brandmännen är den viktigaste personalen för att
minska bränderna i Merseyside. Styrkor från 25 stationer gör 4 000 hembesök varje månad.
– Besöken är bra, en briljant idé, säger Phil Tideswell, styrkechef vid Kirkby
brandstation.
I början fanns det emellertid
ett kraftigt motstånd från den

operativa personalen. Enligt
styrkan vi träffar i Kirkby berodde det på bristande information.
– Vi fick varken resurser eller
information. Den första tiden
kunde jag sitta i telefon två
timmar om dagen och ta emot
samtal från personer som ville
ha besök. Men vad skulle vi
göra med samtalen? Det fanns
ingen styrning från ledningen,
säger Phil Tideswell.

En kollega fyller i:
– Ute på insatser blir vi hånade, kollegor har blivit sparkade
och det kastas sten. Från ledningen får vi ingen information. Det är väl inte så konstigt
om vi blir cyniska.
Men med bättre information
och erfarenhet från jobbet har
inställningen förändrats. En
brandman säger:
– Tidigare pratade vi inte med
de som betalade våra löner, all-

mänheten alltså. Besöken i bostäderna är bra. Vi lär känna
områden, får orientering.
Däremot är brandmännen
mer skeptiska till att allmänheten ska få tillgång till lokaler på
brandstationerna, exempelvis
för styrketräning, och till organisationen Friends, en motsvarighet till hemskyddsombud.
– Friends vet jag inte vad de är
till för och att folk får komma
hit förstår jag inte vad det har

med räddningstjänst att göra.
Ska vi då vara dörröppnare åt
alla som kommer? undrar Phil
Tideswell.
– Det är inga problem på de
stationer som man öppnat
upp, det fungerar, försäkrar
pressansvarige Alex MacDougall.
Det övertygar inte styrkan på
Kirkby. Dock har de ännu inte
blivit en del av den verkligheten.
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Jennie ständigt på språng
– Vi kan inte rädda
liv bara i två år. Vi
måste fortsätta.
Jennie Kwok, pratar om ett angeläget ärende – och
sitt eget jobb.

piper, oftast när de lagat mat.
Ett vanligt problem
är att folk låst sig inne
när det börjar brinna.
– Folk är rädda för
inbrott och har lärt sig
att ha nyckeln långt
Jennie, som är uppfrån dörren. Börjar det
vuxen i Hong Kong, är
brinna kan nyckeln
en viktig länk för att
ligga i rummet det
nå de många kinebrinner och de tar sig
siskspråkiga i Liverinte ut i stället.
pool.
Jennie Kwok är sälHon har arbetat i ett
lan på kontoret. Hon
år och nyss fått jobbet
rör sig i stan, trivs med
förlängt ytterligare
jobbet och hoppas att
ett år. Hon besöker
det ska bli permanent.
hem och skolor.
– Uppgiften är in– Det är kvalitetstid.
tressant. Jag är oftast
Jag rusar inte genom Jennie Kwok
välkommen och får
varje bostad och tryckjobba med att öka den
er upp en brandvarnare. Vi
personliga säkerheten.
samtalar säkerhet i 20 minuter.
Jennie Kwok fick sju veckors
Det handlar om kökssäkerhet,
utbildning innan hon skickaTV:n, annan elutrustning, att
des ut i verkligheten. Första
inte överbelasta säkringar,
året hade hon sällskap av ytterstänga dörrar.
ligare två invandrarkvinnor,
Vilken är den vanligaste
från Somalia respektive Jemen.
frågan?
– De andra två har slutat, fick
– Faktiskt att folk ringer och
andra jobb de hellre ville ha.
frågar varför brandvarnaren

Ungdomar lär regler och moral
Regler, moral och självdisciplin. Det är räddningstjänstens mål att ge unga värstingar.

Alan Lucas var inte sen att äntra motionscykeln i brandstationen styrketräningslokal när han fick
chansen. Pensionären Lucas rehabiliterar sig efter en hjärtsjukdom. Och han ser fler möjligheter för
räddningstjänsten i kontakten med allmänheten, nu när portarna har öppnats.

– Skolan säger att resultatet är
väldigt bra. Eleverna skolkar
mindre, uppträder bättre både
där och hemma, berättar Nick
Taylor ansvarig för Free-projektet.
Projektet Free i Merseyside
står fritt översatt för ”minskade
bränder genom engagemang
och utbildning”. Fem anställda, med olika bakgrund inom
räddningstjänsten, tar emot
ungdomar med olika typer av
problem.
I en grupp finns tolv ungdomar, 14-16 år, som riskerar att
bli avstängda från skolan, har
varit involverade i bilstölder,
anlagt bränder eller har drogproblem.
En dag i veckan i tolv veckor
gnuggas de av räddningstjänsten, övriga dagar är de i skolan. Fem grupper hålls igång
samtidigt, totalt 60 ungdomar.

När de är klara efter tre månader kommer 60 nya ungdomar.
– Ungdomarna är hitskickade av ungdomsdomstolen och
har allvarliga sociala problem,
säger Taylor.
Ungdomarna lär sig brandsäkerhet och hur man hanterar
strålrör. Det diskuteras vad
som händer efter en brand, hur
det drabbar människor. Men
det viktigaste är kanske det
mer allmänna uppträdandet,
hur man behandlar medmänniskor.
När Sirenen var på besök höll
de tolv ungdomarna på att rulla slang. Hälften i gruppen var
tjejer.
– Tjejer anlägger bränder lika
ofta som killar.
Free-gruppen tar också hand
om ungdomar som dömts till
fängelse för att ha anlagt
brand. Alternativet för dem är
fängelse eller räddningstjänstens utbildning.
– Vi har sex stycken som väntar på att få komma hit.

Kulturen förändras – även i utbildningen
Brandsäkerhet i kommunen
– det är det första färska
brandmän får information
om när de skickas på utbildning.
– Det är ett sätt att visa
hur vi ändrar kulturen och
de ska förstå att vårt ansvar
inom området är stort, säger utbildningschef Myles
Platt.
Merseyside

räddningstjänst

har sitt eget
utbildningscenter. Tämligen omgående efter anställning
skickas färska
brandmän på
14
veckors
grundutbild- Myles Platt
ning.
– När rekryterna kommer vill
de först bara släcka bränder.

Men de gillar brandsäkerhet i
kommunen bättre när de fått
information och utbildning,
säger Platt.
Den första informationen är
på två timmar. Totalt har
brandmännen 30-40 timmar
utbildning i brandsäkerhet i
kommunen under de 14 veckorna.
– De lär sig presentationsteknik, hur man pratar med barn.
De får arbeta med olika projekt

som kan röra säkerhet i hemmet, fyrverkerier eller bilbränder. Alla besöker också någon
skola och informerar om
brandsäkerhet. Satsningen på
brandsäkerhet i kommunen är
här för att stanna.
Förutom grundutbildning,
specialkurser och rena övningar för egen personal så är utbildning för socialarbetare och
hemtjänst en viktig uppgift för
utbildningscentret.

– Vi erbjuder en dags utbildning gratis och utbildar i genomsnitt 30 personer i veckan.
Vi lär dem sunt förnuft, att se
risker i hem de besöker, risker
med fritöser och sängrökning.
Vi har alla insett att det är i
hemmet folk dör i bränder.
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Cheshire Fire

Helhetssyn på säkerhet i hemmen

– Vi installerar sprinkler
om det behövs
En brandvarnare i hemmet – och sen är det bra?
– Nej, vi försöker få till en helhetslösning. Vi
har installerat sprinkler i 22 hem för att säkerheten krävde det. Men det kostade en del, säger Charlie Hollywood, som jobbar med brandsäkerhet i
kommunen.

För fem år sedan inleddes satsningen på att få
ner antalet bostadsbränder. I dag jobbar 20
personer, utspridda på
åtta
brandstationer
med brandsäkerhet i
kommunen.
Statistiken visar att
Merseyside är på rätt väg.
Det callcenter som räddningstjänsten anlitar, och
dit allmänheten kan ringa
gratis, får 80 000 samtal
om året.
– Att knacka dörr var
slöseri med resurser
och tid. På dagarna är
inte många hemma och
på kvällarna är det
många som inte vågar
öppna dörren. Nu kan
folk ringa gratis till oss
och vi lovar att dyka
upp inom fem dagar.
Det kostnadsfria telefonnumret finns på
räddningstjänstens alla
bilar, i alla annonser.
Alla över 60 år, som är
en viktig grupp, har rätt
till gratis busskort. Varje
år skickar bussbolaget
ut ett nytt årskort och då passar räddningstjänsten på att
skicka med information.
– Insatsstyrkorna gör besöken, vi som jobbar dagligen
med detta organiserar det
hela och tar fram material.

Det kan bli mer
Brandvarnare får alla, men det
kan bli mer än så. Charlie Hollywood tar ett exempel:
– Vi hade ett gammalt par,
runt 75 år, som bodde i lägenhet. Hon hörde nästan inget
och använde ofta frityrpanna
för att göra chips till maten.
Han tog sig inte ur sängen, var
rökare och enda nöjet var att
se på TV.
Brandvarnare var värdelöst,
eftersom mannen inte kunde

Brandsäkra
madrasser
och inbyggda
fritöser är en
del av vad
Charlie Hollywood kan erbjuda i hemmen om
det behövs för
att brandskyddet
ska bli acceptabelt.
röra sig och kvinnan var närmast döv.
– Vi gav dem ett blinkande
brandlarm. De fick en inbyggd
fritös och en brandsäker madrass, såna som finns på fängelser och sjukhus. Chipspannor behöver vi mängder av. Vi
gav paret en lösning, och det
kostade dem ingenting. I det
här fallet samarbetade vi med
socialförvaltningen.
Att just finna en lösning, är
huvuduppgiften. Om man inser att brandlarm inte räcker
så försöker räddningstjänsten
övertyga om vad som behövs.
– Ibland lyckas vi inte få folk
att förstå att de behöver en
brandsäker madrass. Då kan vi
stå för kostnaderna och gör
ingen skillnad på rik eller fat-

tig, även de välbesuttna får
madrasser om det behövs. Det
kan brinna även hos dem.

Sprinkler i extremfall
I
extremfallet
installeras
sprinklersystem.
– Om vi inte kan minska riskerna åt dem så tar vi en diskussion om sprinkler. Vi installerar ett system som sprutar vattendimma för att minimera vattenskadorna. Det kostar oss 1 500 pund (cirka 20
000 kronor) för en bostad. 22
hem har fått det.
Bränderna har minskat, likaså antalet skadade och döda.
Charlie Hollywood anser att
fler brandvarnare är huvudorsaken.
– Men att telefonsamtalet till

oss är gratis är också centralt.
Det lockar många.
Räddningstjänsten samarbetar bland annat med hemtjänsten och företaget Meals
on Wheels, som kör ut mat till
äldre människor. De erbjuds
fri utbildning för att lära sig se
risker i hemmen.
– De anlagda bränderna kan
inte vår avdelning påverka,
men olycksbränderna kan vi
och ska vi stoppa. Att komma
till noll döda är inte omöjligt.
Vad är nästa steg?
– Vi kan alltid bli bättre. Varje dag föds nya människor, vi
får nya pensionärer och andra
blir handikappade. Vi fortsätter med det vi gör.

Engag
Falsklarmen har halverats,
vandaliseringen har minskat.
Ungdomarna gör bättre
resultat i skolan och många
äldre är inte längre lika rädda att ge sig ut på stan.
Det är effekter av ett socialt engagemang från räddningstjänsten i Cheshire.
Räddningstjänsten i Cheshire
har blivit något av ett nationellt föredöme för sitt sätt att
få myndigheter att samverka
för ett tryggare samhälle.
– Det här bygger mindre på
formell samverkan mellan
myndigheterna, det handlar
mer om engagemang i vardagslivet, arbete ansikte mot
ansikte, säger räddningschef
Steve McGuirk.
Och det är många gånger
okonventionellt. Det tydligaste exemplet är kanske när
räddningstjänsten engagerade sig i problemen i Black-
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Service– prisbelönt för socialt arbete

Cheshire
Fire Service

Joseph Allen vill se ett samhälle där alla bryr sig om varandra. Räddningstjänsten har hittills varit en katalysator för det positiva arbetet i
Cheshire, och det tycker Allen att man kan fortsätta vara.

emang i vardagslivet
brook och Longford.
Falsklarmen var många. Det
vandaliserades och anlades
bränder. Samhället var otryggt
och orsak var i huvudsak ungdomar i yngre tonåren som
själva riskerade bli utestängda
från skolan.

Kadetter på hembesök
Räddningstjänsten tog kontakt
med ungdomarna. Civilklädda
brandmän träffade dem på
stan. Snart engagerades många
av ungdomarna i räddningstjänstens kadettskola.
Efter tolv veckors utbildning
fick kadetterna åka ut och göra
hembesök hos de äldre människor de satt skräck i. Ungdomarna då i uniform, liksom
den brandman som alltid följer
med.
– De sätter upp brandvarnare
hos de äldre, dricker te tillsammans. Vi har fått ungdomarna
och de äldre att bry sig om varann. På det här sättet byggs
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broar, säger Joseph Allen
Han jobbar med fortsatt utveckling av satsningen, både
internt och externt.
– Vi behöver få med alla nyckelorganisationer som berör dig
från födsel till död.
För att höja allmänhetens
medvetande bör man börja internt, anser Joseph Allen.
– Det här är utbildning för
alla. Brandmän måste också
förstå hur samhället fungerar.
Vad gör de i stadshuset? Vad
gör socialtjänsten, polisen och
domstolen? Brandmännen får
två timmars utbildning med
varje organisation eller förvaltning som kommer och berättar
om sina jobb.
Joseph Allen antar ibland en
lätt filosofisk ton: ”är du skadad är också jag skadad”, när
han pratar. Ytterst handlar det
om att vi alla ska bry oss om varandra.
– Och räddningstjänsten har
ett moraliskt ansvar att ta itu

med de problem som finns.
Varför inte få en koppling till
polisen i det förebyggande arbetet. Brandmän kan bli ”samhällspoliser” som försöker förebygga så att brott inte sker.
Hur säljer du in det till personalen?
– Brandmännen får veta att
de inte bara är brandmän, de är
en del av allmänheten. Uppdelningen att jag är polis och jag
är brandman måste brytas. Det
handlar om att ”jag” måste bli
”vi”. Och hos personalen finns
så många kunskaper att ta vara
på. Vet vi egentligen vad de gör
på fritiden?

Trivsel på jobbet
För Joseph Allen handlar det
också om att alla måste må bra
på jobbet, annars kan de inte
göra någon bra insats eller vara
bra förebilder.
– Därför måste vi minska
glappet i organisationen. Cheferna måste komma ner och

träffa folket. I dag vet inte alltid
den vänstra handen vad den
högra gör.
Det finns alltså jobb att göra.
Men det stora steget har kanske
ändå varit att få olika myndigheter att samverka direkt på
gräsrotsnivå.
– När brandmännen väl blivit
engagerade är deras energi och
deras naturliga sätt att angripa
problem en guldgruva både för
vår organisation och för samhället, säger Steve McGuirk.
Cheshire vill sprida sina erfarenheter. Joseph Allen gör det
helst utan att skylta för mycket
med Cheshires namn.
– Många ser oss som en modell, andra hyser andra åsikter.
Det viktiga är inte att vi gjort
det, det viktiga är att det berör
alla. Och det vi gjort kan säkert
utvecklas ännu bättre av andra.
Men de behöver ju inte uppfinna hjulet en gång till.

Räddningstjänst för Cheshire
County (motsvarande län) i
nordvästra England.
Invånare: 674 000.
Räddningstjänsten: 24
brandstationer, varav tio
med deltidspersonal. 900
anställda. Därav 617 heltidsbrandmän och 182 deltidsbrandmän.
Beacon Award: I våras vann
Cheshire, som första räddningstjänst någonsin, Beacon Councils utmärkelse för
kommunal sammanhållning.
Regeringen står bakom Beacon Council vars avsikt är att
lyfta fram och sprida goda
exempel.
Några av skälen till utmärkelsen:
■ Räddningstjänsten har varit pådrivande i samverkan
med andra myndigheter
med visionen ”totalt kommunalt skydd”. Resultat visas i minskad brottslighet,
högre skolnärvaro, hjälp för
både yngre och äldre människor att komma in på utbildning och att få arbete.
Mycket av arbetet sköts av
brandmän
■ Ett ungdomsprojekt i
Blackbrook har ökat den lokala säkerheten och haft positiv social påverkan.
■ 140 ungdomar (13-18 år)
har engagerats som kadetter
och hjälper till att sätta upp
brandvarnare i hemmen.
■ Falsklarmen har halverats.
■ Mer än 6 000 hem har försetts med brandvarnare.
■ På ett år har 500 bostäder i
problemområden försetts
med bostadssprinkler.
■ Mordbränder blir uppklarade i högre grad än i övriga
riket.

Lyckad satsning
Ett annat exempel på Cheshires lyckade satsningar är en
tolv veckor lång kurs för ungdomar som baseras på samhällsengagemang.
Här finns ungdomar med sociala problem, brottslingar, eller bara arbetslösa.
Verksamheten har pågått i
tio år, 2 000-3 000 ungdomar
har passerat och 80 procent
har gått vidare till jobb eller
utbildning.
För att klara uppgiften har
resurser flyttats från utryckning till förebyggande och 15
personer jobbar heltid med
kurserna. Framgångarna har
gjort att det finns många villiga bidragsgivare och utbildningen är numera självförsörjande.
– Nu ska vi försöka att anställa elever efter kursen, ge dem
viss lön under sex månader.
De ska bli en resurs i att sätta
upp brandvarnare i hemmen,
säger ansvarige Richard Gorst.

26

Nyheter

Sirenen Nr 7 • 2003

Insatskort för flyg i Rib 2004
Nyheter i denna version är
bland annat insatskort för
flyg, kvalitetssäkring av dokument i biblioteksdelen
och en ny utgåva av HazMattraining.

Foto: BO EDSTRÖM

1 200 organisationer, företag och myndigheter prenumererar på Rib, Integrerat beslutsstöd för skydd
mot olyckor.

”Rib” har funnits länge i Räddningsverket. Från början stod
förkortningen för Räddningsverkets informationsbank, numera är systemet utbyggt och
en resurs med bred förankring.
Därför talar man om ”integrerat beslutsstöd för skydd mot
olyckor”.
1 200 organisationer, företag
och myndigheter prenumererar på Rib. Kostnaden är 900
kronor per år, vilket är oerhört
lågt i förhållande till det som
erbjuds och vad liknande programpaket kostar i andra länder.
– Prissättningen är bestämd av
verksledningen och kan ses
som ett av Räddningsverkets
bidrag till ett säkrare samhälle,
säger Tore Eriksson, som lett
arbetet med Rib sedan 1999.
Innehållet är mycket om-

fångsrikt. Om man skulle köra
ut dokumenten på A4-papper
skulle vikten bli 260 kilo. Till
detta ska läggas cirka 250 kilo
kemdatasbas samt statistik och
annat. Innehållet i Rib närmar
sig med andra ord teoretiskt
ett ton.
– Någon har också räknat ut
att innehållet motsvarar fyra
kompletta band av Nationalencyklopedin, säger Tore Eriksson.

Stationärt och mobilt
Programpaket i det integrerade beslutsstödet är avsedda
att användas i bland annat:
– Förebyggande verksamhet
– Insatsplanering för räddningstjänst
– Tillsyn och kontroll av transporter
– Utbildning och övning
Systemet kan användas såväl
stationärt som mobilt vid operativ verksamhet
För mer information, gå in på
nätet: rib.srv.se
STIG DAHLÉN

Omskakande händelser
ökar trycket på skyddsnätet
Webbportalen Skyddsnätet
fortsätter att utvecklas.
För att portalen ska bli
mer känd hos målgrupperna
startas ett nyhetsbrev och i
början av december trycks
en tidning som distribueras
till bland annat vårdcentraler och bibliotek i hela landet.
Skyddsnätet startade i december 2001 och är ett samverkansprojekt med 24 myndigheter
och frivilliga organisationer
inom området Skydd mot
olyckor. Finansieringen står
Räddningsverket för.
Skyddsnätet tar upp allt som
rör vårt skydd mot olyckor – i
hemmet, kommunen, trafiken
och på fritiden.
– Målgruppen är allmänheten men även vidareinformatörer som folkhälsoplanerare och
räddningstjänst, alla som jobbar med skydd mot olyckor, säger Sofi Häggman, webbproducent på Skyddsnätet.

Ska inte ge alla svar
På adressen www.skyddsnatet.nu finns det mesta om säkerhet och risker, presenterat
på ett lättillgängligt sätt.
– En portal ska inte ge alla
svar utan ge ingångar och slus-

www.skyddsnatet.nu är en webbportal där allmänheten kan få svar på allt som rör säkerhet och
risker. Redaktionen består av Staffan Ekengren och
Sofi Häggman.

sa människor vidare till de som
kan frågorna. Många gånger
kan det vara svårt att veta vem
som har ansvaret. Vi vill samla
allt på ett ställe, säger redaktionssekreterare Staffan Ekengren.
Portalen har haft en bra besöksutveckling med 200-300
besökare per dag. Omskakande
händelser i omvärlden sätter
spår i besöksstatistiken.
– Vi har märkt att det finns en
efterfrågan på att vi ska följa

upp händelser som Irakkriget
och mordet på utrikesminister
Anna Lindh. Hur är vår krisberedskap i tider av oro? Skydd
mot olyckor och krisberedskap
är två områden som närmar sig
varandra och det ses som naturligt av våra användare, säger
Sofi Häggman.

Gör specialsatsningar
En målsättning är att komma
ut på mässor och konferenser
så ofta det går. Ibland gör man

specialsatsningar som på konferensen Brand 2003 i Halmstad, som direktsändes via
webbteve.

Kommer ut som tidning
I våras kom Skyddsnätet ut i
form av en tidning som distribuerades till landets alla vårdcentraler och barnavårdscentraler. Upplagan var 15 000 exemplar.
– Tidningen är ett komplement till webbplatsen. I början

av december trycker vi en ny
tidning där vi siktar in oss på vidareinformatörer som slutligen ska nå allmänheten, säger
Staffan Ekengren.
Upplagan
blir
omkring
35 000. Dessutom ska man
starta ett epostbaserat nyhetsbrev som ges ut varannan
vecka. Det ska innehålla puffar
för aktuella projekt, konferenser och statistik inom området
Skydd mot olyckor.
GUNNO IVANSSON
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Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Patronfesten på Alnö en lördag i september. Från förskolan till äldreboendet – Alnö deltidskår inom räddningstjänsten SundsvallTimrå jobbar förebyggande med alla åldrar. Här visar Peter Karlsson hur ett strålrör fungerar.

Uppdatering brandman hel- och deltid:

Rollen som förebyggare
En ny lag om skydd mot olyckor.
Ett nytt sätt att arbeta för räddningstjänsten?
Vad än alla förändringar innebär är ett säkert: det blir mer förebyggande arbete.
Hur kommer det att se ut när nya lagen trätt i kraft och fått genomslag?
Här kommer en framtidsvision i femårsperspektiv: den kommunala
räddningstjänstens roll 2008.
I dag är vi stora på brand och trafikolyckor. Men de utgör ju bara en
del av den riskbild som finns i kommunen. Nya lagen heter ”Skydd mot
olyckor”. Det innefattar mycket an-

nat än enbart brand och vägtrafik.
Jag tror att vi om fem år arbetar i en
grupp, vi kan kalla den ”Kommunala
riskhanteringen”. I den ingår flera
aktörer på området skydd mot olyckor: kommunala, statliga, privata, ideella.
Utifrån kommunens riskbild jobbar man:
1) förebyggande
2) operativt
Det är inte säkert att räddningstjänsten är med i alla projekt, men
den är självskriven på områdena
brand, farligt utsläpp i miljö, olyckor
på väg, järnväg och sjö.
Utifrån statistiskt underlag och

data från insatser och riskanalyser
görs riktade insatser mot utsatta områden. Ett exempel: gruppen ställer
sig frågan ”Hur har vi det med anlagda bränder i vår kommun?”
Räddningstjänsten tar fram statistik från insatsrapporter och olycksorsaksundersökningar. På grundval
av underlaget fattas beslut om insatser – sedan jobbar hela räddningstjänsten med att lösa uppgiften.

Vet hur det ser ut
Brandmännen kommer med förslag på åtgärder, de vet hur det ser ut
på plats och var det brukar brinna.
De medverkar i förebyggande åtgär-

der som objektsbesök och informationsmöten. Håller vi sedan ett informationsmöte tillsammans med polisen, så har vi också skapat samverkan
mellan myndigheter. Även det ett
mål i nya lagen!

Utvärdering och analys
Brandmän jobbar alltså operativt
med förebyggande precis som i dag
med olyckor.
Som ett sista steg i processen tas
deras erfarenhet från det operativa
arbetet till vara vid utvärdering och
analys: vad gjorde den här insatsen
för nytta? Minskade de anlagda
bränderna?
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Sirenens kokbok –

Den här kokboken kan fungera som
uppslags- och idébank till diskussioner kring fikabordet.
Vilka recept passar våra kockar i
kåren och kommuninvånarnas
smak? Här finns allt från enkla smårätter till festmiddagar.

■ Recept 1
Barn och ungdom

För den som hellre
äter färdiglagat
Några snabba svar på vanliga invändningar mot förändringar i allmänhet och förebyggande arbete
i synnerhet.
Brandman X:
”Jag blev inte brandman för att
åka och prata på dagis.”
– Då måste man fråga sig vem brandmannen är till för: sig själv eller samhället? Du vill rädda liv? Ja, det är den
viktigaste uppgiften och förblir det
även i nya lagen.
Men se det så här: om brandmannen även varit duktig på att förebygga så att han eller hon inte behöver
göra en insats och rökdyka – med den
risk det innebär – så har ju liv också
räddats indirekt.
”När ska vi ha tid att släcka bränder?”
– Naturligtvis ska beredskapen vara
hög, och vi ska hinna öva, fysträna,
planera, vårda utrustning. Men man
övar inte varje dag. Kanske kan en
person lösgöras för att ta hand om en
grupp barn, någon gång i månaden?
Se jobbet i månadscykler, sätt ett
mål: att under den perioden jobba 48 timmar förebyggande per arbetsgrupp. Därmed inte sagt att alla måste göra det: men någon eller några,
någon gång ibland.
”Vi har inte utbildning och kompetens!”

– I arbetslaget finns kompetens på
flera nivåer, tillsammans (brandmästare/förman, brandmän) kan man
komplettera varandra teoretiskt och
praktiskt vid till exempel en visning
av ett brandförlopp.
Och ärligt talat: vem kan bättre än
en erfaren brandman tala om hur
man förebygger olyckor?
”Jag gillar inte att hålla föredrag!”
– Den som inte tycker om att prata
inför stora grupper behöver ju inte
göra just det. Men kan kanske plocka
fram information, vara med på en förevisning, visa hur man hanterar en
handbrandsläckare medan någon
annan berättar för publiken vad som
händer.
”Ska vi ändra hela vårt arbetssätt
nu?”
– Det enda som förändras är att det
tillkommer nya arbetsuppgifter.
Många kårer har redan särskilda avdelningar för utbildning och förebyggande. Nu vidgar vi skaran så att
också brandmän i utryckningsstyrkan genomföra viss verksamhet inriktad mot skydd mot olyckor.
Det är att ta vara på den samlade erfarenheten på brandstationen och
ligger också i det egna intresset: vad
skulle underlätta för räddningstjänsten när den kommer ut på en olycka
just här?

Här finns redan etablerade, rikstäckande projekt för olika årskurser i grundskolan. Den räddningstjänst finns inte
som inte tar emot studiebesök från skolor vid förfrågan.
Men dokumentera det. Då är det lätt att
se och visa vad man faktiskt redan gör
på området förebyggande.

■ Recept 2
Ideella föreningar
Många räddningstjänster besöker fotbollsskolor och idrottsläger för någon
timmes information. Varför inte bygga
ut det: åka ut till ridklubbens ridläger
och prata djurlivräddning, brandrisker
i stallbyggnader fulla av hö och damm,
elsäkerhet i stall.
Besöka scouternas storhajk och prata
om bränder i skog och mark, vattensäkerhet, kanske ta med polisen och informera om efterforskning av försvunna personer (då har man dessutom
samverkat med andra myndigheter:
helt enligt nya lagen).

■ Recept 3
Bostadsområdet
Det borde höra till räddningstjänstens
standardrutiner att åka tillbaka till bostadsområdet dagen efter en brand eller ett brandtillbud och informera och
svara på frågor. Då kan insatsen förklaras, frågor besvaras, missförstånd redas
ut, grannars oro ventileras. Och de frågor om säkerhet i hemmet som händelsen väckt får svar som garanterat faller i
god jord.
Det är först när ett hot eller en risk
upplevs som reell som människor verkligen tar till sig information om eget
skydd.

■ Recept 4
Samverkan med andra
myndigheter
Det står också i nya lagen, och kan låta
mer komplicerat än det är. Var med när
polisen informerar villaägarna i bostadsområdet som beslutat starta
grannsamverkan mot brott. Delta i
olycksförebyggande grupper i kommunen. Ta med polis, ambulanssjukvård
och civilförsvar på en temadag om säkerhet i högstadiet (se Sirenen nr 6/03
sidan 21 eller 5/00 sidan 19).

■ Recept 5
Särskilda grupper
Gör en kvällsutbildning om säkerhet
för:
Båtägare
Husvagnsägare
Skoterklubben
Sommarstugeägare
Villaägareföreningen...
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– Förebyggande på enkelt vis

män kommer alltid att behövas, bränder och andra olyckor kommer alltid
att inträffa; det är orealistiskt med en
nollvision.
Den operativa insatsen är prio ett,
man måste ha kunskapen och förutsättningarna för utryckningstjänst.

Vi kan bli bättre
Men vi kan bli lite bättre än vi är i dag,
komma lite längre på väg mot att förebygga bränder och andra olyckor.
Brandmannen med sin breda kunskap
och stora erfarenhet är en viktig kugge
i det arbetet.
Kan jag rädda liv genom att dela med
mig av min kunskap till medborgarna –
i stället för att bära ut dem ur en brand
– då har jag gjort en samhällsnyttig insats.
Sedan är det en annan sak att det kanske inte är samma känsla att sluta arbetsdagen efter att ha svarat på frågor
på dagis, som efter att ha räddat tre
personer ur en villabrand. Fast resultatet kanske på sikt blir detsamma, och
den som slipper uppleva den där branden mår garanterat mycket bättre.
STIG THORELL
i samarbete med
EVA-LENA LINDBÄCK

Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Stort intresse. Många vill liksom Kalle och Karin Söderlund träffa räddningstjänsten på Patronfesten och förman Stefan Forsberg i
Alnö deltidskår berättar om risk och säkerhet – två lördagstimmar som givetvis bör tas upp i förebyggandedokumentationen.

■ Recept 6
Särskilda evenemang
Var med och prata säkerhet inför/under:
Rockkonserter
Ungdomsdiscon
Skolavslutning och Lucia
Veteranbilsrallyn
MC-träffar
Orienteringstävlingar
Bergsklättrarnas sommarläger...

■ Recept 7
Särskilda objekt
Vad är det som säger att arbetslaget inte
kan åka ut och göra brandsyn på enklare objekt, till exempel förskolor?
Brandmännen informerar, brandmästaren kontrollerar befintligt brandskydd. Det finns många andra icke
brandsynepliktiga objekt, bostadsområden till exempel. Hur gör vi med
dem?

Deltidsstyrkan
Här är kanske ekonomin ännu kärvare
och tidsbristen för övningar och annat
än mer påtaglig. Men se möjligheterna:
• Gör upp ett arbetsschema med riktade insatser till objekt och intresserade i trakten.
• Deltiden övar oftast kvällstid. Då är
det svårt att göra skolbesök. Men det
finns utbildningsmaterial speciellt för
lärare: arbetshäften om brand med lärarinstruktioner. Då kan man i alla fall
nå lärarna, som i sin tur utbildar barnen. Eller informera på ett föräldramöte någon kväll.
• I bostadsområdena är fler människor hemma på kvällstid. Kalla till informationsmöte!
Ideella föreningar har också oftast
sina möten förlagda till kvällar.
• Ställ krav på politiker, kommunledning och chefer att avsätta medel till
och planera för riktade förebyggande
insatser i hela kommunen.
• Som deltidsbrandman har du den
stora fördelen att ha vardagliga kontak-

ter med människor på orten, du kanske
själv arbetar i ett företag med risker i
sin verksamhet, du har dubbla kompetenser och ett unikt kontaktnät i området.
Vi måste börja se oss omkring i samhället, i den omgivande kommunen.
Och se vår roll i arbetet för skydd mot
olyckor.
Det behöver inte ställa hela vårt arbetssätt på huvudet. Det är egentligen
ganska enkelt:
1) Vad gör vi redan i dag?
2) Hur dokumenterar vi det? Följer
upp? Analyserar och utvärderar?
3) Hur kan vi utveckla det vi redan
gör? Kan vi åka ut till fler, ta emot fler
och andra än vi gör i dag på studiebesök och utbildningar? Vilka i arbetslaget kan och vill göra sådana jobb?

Mål – Förebyggande
Den nya lagen om skydd mot olyckor
talar mycket om mål. Målet för en
brandman kommer alltid att vara att
rädda liv, egendom och miljö. Brand-

Utbildningar – Fortbildning
Ta kontakt med Räddningsverket/CRS
respektive skola! Kurser kan skräddarsys
efter behov, på skolan eller som huskurser hemma på brandstationen.

Läraren
Namn: Stig Thorell
Ålder: 51 år
Bostadsort: Skövde
Yrkesbakgrund:
Deltidsbrandman
1980 i Östra Skaraborg. Brandman
heltid, brandförman, brandmästare,
brandinspektör förebyggande till
2001. Därefter lärare på heltid vid CRS
(Centrum för risk och säkerhet) i Skövde, förebyggande/risk.
Fritid: familjen, golf, annan idrott och
schäfern Simba.
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Pelletsförråd började brinna

Brännaren
brann – åt
fel håll
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Bränder i stokeranläggningar för eldning med fasta bränslen
som spån, flis eller pellets är tyvärr ganska vanliga.
Det framgår av rapporter som kommit in till Räddningsverkets brandutredarprogram.
Trots att aggregaten är försedda
med olika säkerhetsanordningar
sprider sig lågorna i eldstaden
baklänges upp i bränsleförrådet
Pellets tillverkas av träspill från
skogsnäringen. Finmalet trä
pressas samman till cirka två
centimeter långa bitar. Vissa typer av pellets innehåller någon
sorts bindemedel.
Pelletsen lagras i en tank
eller silo. Därifrån matas de
med en transportskruv till
en mottagardel i brännaren
varifrån en annan doseringsskruv matar in dem i
förbränningsutrymmet. För
att förhindra en brand att
sprida sig bakåt i systemet
finns en fläkt samt en vattensäkring som matas från en inbyggd vattenbehållare
En villaägare hade utrustat
sin värmepanna med en modern pelletsbrännare. Brännaren var placerad i ett
pannrum i villans källare.
Den var ansluten till en äldre värmepanna på den
plats där det tidigare suttit
en oljebrännare. Den aktuella typen av pelletsbrännare var utrustad med en elektrisk värmespiral för automatisk tändning av bränslet.

Tändaren fungerade inte
Kvällen innan branden skulle
ägaren starta värmepannan.
El-spiralen som skulle tända
pelletsen fungerade inte. I stället tände han manuellt med en
tändsticka
Nästa morgon var det ingen
värme i huset, pannan fungerade
inte. Ännu en gång startade ägaren pelletspannan genom att
tända manuellt.
Två timmar senare luktade det
rök i hela huset. När familjen undersökte varifrån lukten kom
upptäckte de att pannrummet
var helt rökfyllt. De ringde till
SOS Alarm.
Räddningstjänstens rökdykare
såg genast att det brann i pellets
inne i brännarens doseringsdel.
Plastslangen till det större pelletsförrådet hade redan brunnit
av. Det ska den göra vid ett
brandtillbud så att branden inte
sprider sig.
Brandmännen monterade bort

Foto: BO WIBERG

Pelletsbrännaren började brinna åt fel håll. Trolig
orsak var ett elfel. Lyckligtvis blev konsekvenserna av
branden inte allvarliga.

Bränder och brandtillbud
kan inträffa var som helst.
Det är viktigt att se om sitt
eget hus. Inte ens våra egna
arbetsplatser är helt säkra.
Här är två exempel på
händelser från en och samma brandstation.
Plötsligt en vanlig dag skakades vagnhallen på en av vårt
lands större brandstationer av
en våldsam explosion. Tillskyn-

hela brännaren och bar ut den i
det fria. Källaren och resten av
huset ventilerades från rök. Skadorna blev relativt små.

Elektriskt fel?
Räddningstjänstens brandutredare konstaterade att vattensäkringen som ska hindra en brand
att sprida sig bakåt hade utlöst.
Vattenbehållaren var tom men
anordningen hade inte lyckats
släcka branden helt. Det hade varit för mycket bränsle i doseringsskruven och vattenmängden hade inte räckt till.
Ägaren uppger att han vid de
tidigare startförsöken, när den
elektriska tändanordningen inte
fungerade, hört ett surrande ljud
från en elektrisk kopplingsbox
på brännaren. Samma box försörjer brännarens fläkt med
ström.
En trolig brandorsak är att det
uppstått ett elektriskt fel i elboxen som gjorde att fläkten inte
fungerade. Draget blev för dåligt
och elden kunde sprida sig bakåt
till bränslet i doseringsskruven
Pelletsbrännare av det här fabrikatet är mycket vanliga.
Både tillverkaren och den firma som installerade brännaren
är angelägna att få reda på vad
som gått fel. Om det är ett konstruktionsfel är de naturligtvis
angelägen att rätta till det.
Känner du till någon liknande
fall? Hör i så fall av dig till Räddningsverkets brandutredarprogram.
Artikeln bygger på en rapport av
Bo Wiberg, brandutredare vid
räddningstjänsten i Örnsköldsvik.

Erfarenheter
■ En av de viktigaste uppgifterna för brandutredarprogrammet är att förebygga så att
inte samma fel vållar upprepade bränder. Då gäller det att gå
till botten med varje tillbud.
Förmodligen är denna brandorsak en engångshändelse. Men
tillverkaren är själv angelägenhet att följa upp ärendet.
■ Vattenbehållaren till brandsläckningssystemet är kanske
för liten? Nya försök i full skala
bör göras.

Se över din arbetsplats – det kan brinna även
dande personal lokaliserade
smällen till sidan av en av tankbilarna. Det visade sig att ett av
två hopkopplade 12 volts batterier hade sprängts sönder. Ett
lock som skyddade batteriet
hade kastats iväg och återfanns
intill en vägg. Lyckligtvis kom
ingen människa till skada.
Räddningstjänstens egen un-

dersökning visade att batteriet
var mest skadat på plussidan.
Den anslutna kabeln var starkt
frätskadad. Förmodligen hade
det uppstått glappkontakt vid
förskruvningen.
På batteriets ovansida vid
pluspolen upptäcktes ett hål
som normalt inte ska finnas på
batterier av denna typ. Mycket

talar för att hålet uppstått redan på fabriken vid gjutningen
av batteriets hölje.

Glappkontakt gav gnista
Uppenbarligen hade frätande
och brännbara gaser läckt ut
genom hålet och orsakat skadorna på kabelskon. Glappkontakt gav en gnista som tän-

de en explosiv gasblandning
utanför och inne i batteriet.
Några månader senare inträffade ett annat brandtillbud på
samma brandstation. Personalen som nyss gått på skiftet
hade som vanligt gjort fordonskontroll på alla bilar. Efter
cirka tio minuter kändes röklukt från ambulanshallen.
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Vatten i litiumbatteri

Explosion i container
Brand i container, ett rutinuppdrag för räddningstjänsten.
Men plötsligt small det till
i containern och ett knytnävsstort föremål slungades
ut genom en av öppningarna.
Det missade ansiktet på
en av brandmännen med
några decimeter och landade på ett brandbilstak ett
tiotal meter därifrån.

timmen sänder ut IR-strålar
mot behållarens alla fyra hörn.
När tre av de fyra hörnen indikerar att det är fullt skickar apparaten ett SMS-meddelande
till återvinningsföretaget.
Idag finns det cirka 1 200
återvinningscontainrar som är
utrustade med denna typ av
sändare. Om försöket slår väl ut
kommer troligtvis de flesta
containrar i Europa att utrustas
med liknande utrustning.

Den var en vanlig återvinningscontainer för wellpapp som
brann.
Eftersom innehållet redan
brann för fullt skedde den första släckinsatsen genom de
gluggar som fanns på containern.
Om föremålet som slungades
ut träffat brandmannen hade
en allvarlig arbetsolycka varit
ett faktum.
Det finns ett otal av dessa
containrar över hela landet.
Men just den här var utrustad
med en elektronisk apparatur
som talar om för tömningsfirman när behållaren är full och
det är dags för tömning.
I taket inne i containern sitter
en känselkropp som en gång i

Lömska litiumbatterier
För att försörja sändaren och
indikeringsutrustningen med
elektricitet krävs naturligtvis
en strömkälla. I det här fallet
fanns det två stycken 3,6 volts
litiumbatterier med modellbeteckningen SAFT LSH20. De beräknas räcka i cirka tio år.
Batterierna är uppbyggda så
ett de vid brand har en inbyggd
”säkerhetsventil” som släpper
ut det tryck som bildas inne i
batteriet när det uppvärms.
Öppningen gör också att det
kan tränga in vätska i batteriet
om någon sprutar vatten på
det. Litium och vatten ger tillsammans en mycket snabb reaktion, det blir en tryckökning
och batteriet flyger iväg med

en våldsam kraft. Det var det
som hände den här gången.
Ett annat problem är att batteripacken är så placerad att
den vid en brand lätt kan lossna och falla ner i brandhärden.
Enligt batteritillverkaren bör
man aldrig använda vatten vid
släckning av litiumbatterier.
I stället rekommenderas torra släckmedel av klass D, typ
Lithex eller Graphex. Det verkar lite överdrivet komplicerat
vid släckning av containerbränder, kan man tycka.

Åtgärder
Efter en träff med tillverkaren
av återvinningscontainrarna
har denne ändrat uppbyggnaden på elektronikdelen:
● Den nya modellen ska bara
innehålla ett litiumbatteri i
stället för två.
● Batteriet ska få en annan
placering så att det inte kan
ramla ner i containern vid en
eventuell brand.
● Batteriet får en ny typ av
skyddskåpa som gör det mindre utsatt för vattenbesprutning vid brandsläckning.
● Den nya modellen av
skyddskåpa är grön till färgen
till skillnad mot den äldre ”far-

liga” modellen som är grå. Kåporna sitter på ovansidan av
containrarna och är lätta att lokalisera.
Artikeln bygger på en rapport
av Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten i Södertörn.

Erfarenheter
■ Förhoppningsvis kommer
Rolf Åkerstedts samtal med
containertillverkaren att göra
att konstruktionen blir säkrare
för räddningstjänstens personal.
■ Alla bränder, även i containers, måste behandlas med
största respekt för oväntade explosioner och andra överraskningar. Komplett skyddsutrustning och skyddat läge är A och
O i alla situationer.
■ Praktiskt taget alla typer av
batterier kan ge explosionsartade effekter när de upphettas.
Det vet jag av egen erfarenhet
när jag som nybakad brandingenjör kastade in ett vanligt 1,5
volts ficklampsbatteri i en kakelugn.

Explosion i
köksskåpet
annen i huset hade under kvällen bytt batterier i TV:ns fjärrkontroll.
De båda uttjänta knappcellsbatterierna placerades i en plastpåse tillsammans med diverse
andra kasserade batterier.
Plastpåsen förvarades i sin tur i en tom glassförpackning som stod i ett köksskåp.
En stund senare hördes en skarp smäll från
köket. Det brann med öppen låga i plastpåsen
och glassförpackningen. Branden släcktes och
burken lämpades ut i det fria.
En undersökning visar att ett av knappcellsbatterierna blivit utsatt för värme så att det
sprängts sönder av det inre övertrycket, se pilen
märkt A. Värmen har troligen uppstått då det
runda batteriet kortslöt polerna på det större
nio volts batteriet, se pil märkt B.

M

Efter en rapport av Gert Lönnqvist, räddningstjänsten i Värnamo.

Foto: GERT LÖNNQVIST

n anställd vid ett större företag upptäckte en eftermiddag att det kom rök från
behållaren med söndertuggat
pappersavfall på en papperskvarn för sekretessbelagda
handlingar. Lyckligtvis kunde
brandhärden snabbt släckas.
När företagets säkerhetschef
undersökte orsaken till brandtillbudet hittade han några
metallbitar med lite text på.
Det var resterna av ett nio
volts litiumbatteri av den typ
som bland annat används i
brandvarnare och påstås räcka
i tio år.
Batteriet hade troligen hamnat i papperskvarnen av misstag. Då det tuggades sönder
frigjordes energi som var tillräckligt för att starta en brand
i det torra och fluffiga pappersavfallet.

E

Efter en rapport av Stig Hyllman, Astra Zeneca, Södertälje.

Erfarenheter
■ Också ett nästan urladdat
batteri innehåller tillräckligt
med energi för att starta en
brand. Se till att begagnade
batterier hamnar i rätt uppsamlingslåda.
■ På ett nio volts batteri av
den aktuella modellen sitter
polerna så nära intill varandra
att det är lätt att orsaka en
kortslutning även utan att deformera batteriet. Isolera gärna polerna från varandra innan batteriet kastas.

Ulf Erlandsson är anställd vid Räddningsverket med uppgift
att bland annat leda
ett stort brandutredningsprojekt. Erlandsson medverkar i Sirenen med sammanfattningar av rapporter. Han tar
med glädje emot synpunkter och
tips på tel 054-13 50 39, fax
0470-208 04, e-post:
ulf.erlandsson@srv.se

Knappcellsbatteriet (a) sprängdes sönder efter kortslutning mot nio volts batteriet
(b).

på brandstationen
Alla hjälptes åt att lokalisera
orsaken. Efter en stund upptäckte de att det kom rök från
en elektriskt uppvärmd väska
för medicinsk infusionslösning som fanns i ett fack på en
akutbil. När strömmen bröts
upphörde röken.
Väskan, som är av svensk tillverkning, är ansluten till bilens

Litiumbatteri
orsakade
brand

batteri. Den är konstruerad för
att hålla några flaskor med infusionslösning vid konstant
temperatur 37 plus/minus 2
grader Celsius.
Av allt att döma hade väskans
överhettningsskydd blivit utsatt för yttre våld som gett
glappkontakt och ytterligare
värmeutveckling som till sist

antänt delar av väskans mjuka
hölje. Enligt personalen hade
en röd lampa på värmeväskan
varit tänd vid några tillfällen
de senaste dagarna. Men eftersom de inte visste vad lampan
betydde hade de inte vidtagit
några åtgärder.
Artikeln bygger på rapporter av
Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten Södertörn.

Erfarenheter
■ Även nya produkter kan ha
fel. Ta därför för vana att alltid
kontrollera alla nyinköp innan
de tas i bruk.
■ Kontroll av anslutningen
mellan kabelsko och batteripol
bör vara en del av den regelbundna tillsynen av alla fordon.
■ Överhettningsskyddet till
värmeväskorna är illa placerat
och kan lätt skadas vid ovarsam

hantering. Brandpersonalen
har utarbetat ett avlastningsskydd som de delgivit tillverkaren av väskorna.
■ I bruksanvisningen till den
brandskadade värmeväskan
fanns tydlig information att den
genast ska tas ur bruk om den
röda varningslampan tänds.
Men informationen var inte
spridd bland personalen.
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Ordet fritt

Rekrytera informatörer
bland invandrargrupperna
nsändaren från Maria Harrysson i förra numret av Sirenen innehåller flera intressanta tankar och förslag.
Positivt att det äntligen finns
någon som vill analysera orsakerna till varför det kan bli sådana här konfrontationer mellan olika etniska grupper och
räddningstjänsten.
Det mesta av vad jag dessförinnan läst, hört på radio och
sett på TV har handlat om att
räddningsledaren och andra i
räddningstjänsten beklagat sig
över att de inte får jobba i fred.

I

Ur
Sirenen
Nr
6/03

Saknar självrannsakan
Den åsikten kan man möjligen
har förståelse för, men jag tycker att det saknas självrannsakan. Det är så lätt att slå ner på
i det här fallet invandrare som
får se sin kära helgedom brinna
för fullt.
Givetvis ligger det nära till
hands att tro att branden är anlagd av någon illasinnad. När
dessutom stora delar av tillskyndande allmänhet uppfattar det som om räddningstjän-

sten inte gör allt för att släcka,
då blir det lätt en orolig och

otrevlig stämning.
Givetvis är det fel att ge sig på

och hota brandmän, men jag
tror att sådana här problem
skulle kunna förebyggas genom att räddningstjänsten i
högre grad ägnar sig åt uppsökande verksamhet, hittar ombud/informatörer bland grupperna med invandrarbakgrund, arrangerar informationsträffar och så vidare.
Räddningstjänsten har ju
som uppgift att arbeta aktivt
förebyggande och det ska göras mot alla grupper i samhället. Inte minst är boende i områden med stor andel invandrare en viktig
målgrupp.
Mycket av den hätska
stämningen vid branden i moskén i Malmö
är jag övertygad om
berodde på missförstånd. Genom att aktivt arbeta med invandrargrupper och engagera, ja rentav anställa
arbetslösa invandrare som
informatörer, skulle en hel del
av problemen kunna förebyggas. Se företrädare för invan-

drargrupperna som en resurs i
stället för en belastning!

Lovvärt, men sedan?
Om jag inte minns fel ordnade
räddningstjänsten i just Malmö för några år sedan en konferens som syftade till ökad
mångfald inom räddningstjänsten, att personalens sammansättning borde motsvaras av
samhället i sin helhet. Att man
aktivt skulle jobba för fler kvinnor och invandrare som brandmän. Det lät mycket lovvärt,
men det enda jag hittills hört
talas om är ett kvinnoprojekt
som, trots en hel del motstånd,
håller på att genomföras.
Det skulle, mot bakgrund av
incidenten vid moskébranden,
kännas bra att Malmö-kåren
kunde peka på aktiva åtgärder
för att rekrytera brandmän
med ”annan etnisk bakgrund”.
Detta gäller för övrigt inte bara
i Malmö, utan för räddningstjänsten i hela Sverige.
Peter Nordlander

Det är dags att det händer något
– vi brandmän är värda mer i lön
ar ni redan glömt? Efter
Kommunals strejk i våras hördes missnöjda
röster över det avtal som gav
oss brandmän minimal löneökning. Nu har diskussionen
tystnat. Har ni redan glömt? Är
du nöjd med den löneökning
Kommunals överenskommelse
innebar? Är du nöjd med vad
Kommunal gjort för dig genom
åren? Grattis! Luta dig då lugnt
tillbaka i fåtöljen och bläddra
till nästa sida.
Är det dags att det händer något? Ta dig en funderare – varför är du fortfarande medlem i
Kommunal? Är det på grund
av:
■ Den höga lönen som Kommunal förhandlat fram?
På Kommunals hemsida finner du lönestatistik för de yrkesgrupper inom vilka fackförbundet har medlemmar. Medellönen för en kommunalt anställd brandman uppgick till
17 456 kronor år 2002. Det är
500 kronor mindre än sotarens
medellön, vars statistik man

H

hittar under samma rubrik. Det
är 700 kronor lägre än en fastighetsskötare. Vår medellön
är drygt densamma som för
renhållningsarbetare och fotvårdsspecialister och snäppet
högre än undersköterskans
medellön samma period.
■ Din goda löneutveckling
genom åren?
Den procentuella löneökningen för en kommunalt anställd brandman är enligt den
statistik Kommunal tillhandahåller 11,6 procent år 1998 –
2002. Hemvårdare, hemtjänstpersonal, skorstensfejare, fastighetsskötare med flera yrkesgrupper låg på en betydligt högre procentuell ökning. All heder åt andra yrken, men vårt utsatta yrke och helg- och natttjänstgöring – ska inte det märkas i plånboken? Är vi inte värda mer än 17 456 kr i medellön?
■ Ditt höga OB-tillägg när
du arbetar tredje julen i rad?
Extra ersättningen för nattskiftet och när du är borta från

familjen på lördagskvällen?
Vilka andra yrkesgrupper accepterar arbete på obekväm arbetstid utan rimlig ersättning
och märkbart OB-tillägg? När
vi valde att bli brandmän, ja, då
var vi medvetna om att tjänstgöringen innebär skiftarbete
och arbete på obekväm tid och
därför har vi ett fast OB-tillägg
som kompensation.

Usel lön, utan OB
Räkna lönen utan OB-tillägg –
det blir en usel månadslön. Hur
många yrkesgrupper hade arbetat nattpasset till samma lön
som dagskiftet? Är det fasta
OB-tillägget så högt att du inte
är värd ett högt OB-tillägg när
du tjänstgör både jul- och nyårsafton? Hur många helger
och nätter arbetar sotare och
fastighetsskötare som har högre medellön än vad vi har?
■ En låg medlemsavgift?
Vid en rundringning till andra fackförbund visar det sig
att Kommunals medlemsavgift
är relativt hög. Många andra

förbund har en maximal månadsavgift på drygt 300 kronor. Det bör också tilläggas att
Kommunals medlemsavgift beräknas på din lön inklusive det
fasta OB-tillägget. De övriga
beräknade på grundlönen exklusive OB. Kommunal tar dessutom en extra avgift på det lilla
OB-tillägg som utbetalas för
exempelvis helger.
■ Försäkringar som erbjuds?
Kommunal erbjuder förmånliga försäkringsvillkor för hela
familjen och man har möjlighet till medlemslån på banker,
hemdator med mera. Kom
igen! Det är inget unikt för
Kommunal, det gör alla fackförbund.
■ Är vi medlemmar tack
vare den starka tradition Kommunal har inom brandkåren?
Det finns mycket fakta som
talar för att det är dags att bryta denna tradition. Kommunal
har haft vårt förtroende men
inte förvaltat det på ett tillfredsställande sätt. Tycker du

att de kämpat för oss? Hur
många chanser är Kommunal
värda? Hur länge har vi råd att
vänta?
■ Vi vet vad vi har men inte
vad vi får?
Tänk om villkor försämras?
Om jag byter fackförbund får
jag inte automatiskt högre lön!
Nja, ingenting är självklart
men om vi ger vårt förtroende
till en ny part som för vår talan
är jag övertygad om att detta
förbund hade sett det som ett
prestigefyllt uppdrag och värnat om vårt bästa. Kommunal
misslyckades – vi kan!

Kommer att märkas
Det vore också ett sätt att visa
vårt missnöje mot Kommunal.
Enligt statistik från deras hemsida är 3 281 brandmän anslutna till förbundet – det märks
om merparten av oss lämnar.
Dessutom kan det ju inte bli
sämre. Jag har fått nog!
Knut
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Vi borde
lära oss av
säkerheten
till sjöss
nder mina senaste 15 år på
sjön, som befäl och säkerhetschef på en av Finlandsfärjorna, har jag haft möjlighet
att delta i uppbyggandet av det
extremt höga säkerhetssystem
som i dag finns där.
Undrar därför varför säkerhetstänkandet på land fortfarande ska behöva vara mycket
sämre. Med sjösäkerheten som
grund vill jag bygga upp ett
liknande system, anpassat till
landförhållanden.
Min målsättning är:
1. Påverka företagsledningar
till ett nytt säkerhetstänkande.
2. Upprätta säkerhetsorganisationer inom varje företag.
3. Krav på säkerhetsskolning
av anställd personal.
4. Krav på kontrollerade utrymningsövningar med personal.
5. Säkerhets- och arbetsplatsintroduktion med nyanställda.
6. OT-(olyckstillbud) rapportering vid incidenter.
7. Av behörig myndighet
godkänd inspektion av festvåning etc. etc...
Förstår att detta kan bli en
svår uppgift, men med tanke
på alla tragiska olyckor som
hänt och fortsättningsvis kommer att inträffa, känner jag
detta som min personliga skyldighet.
Jag söker stöd för mina tankar och är beredd att starta ett
företag om detta i Stockholm.
Ralf

U

Foto: JOHAN EKLUND

Räddningstjänsten kommer med den nya utbildningen att gå miste om en viktig kategori människor, de med arbetslivserfarenhet, skriver
Anders Cederberg. Räddningsverkets Irén Andersson kommenterar Cederbergs insändare – och hon håller inte med.

En hel del i nya utbildningen
är inte genomtänkt
rén Andersson tycks tyvärr
inte förstå vad jag syftade på
i min insändare i nr 5/03. Jag
skrev att räddningstjänsten
kommer att tappa en kategori
med människor, alltså den kategori räddningstjänsten tidigare rekryterat ifrån. En kategori människor med arbetslivserfarenhet från andra yrken
som har bidragit till att svensk
räddningstjänst ligger i toppen.
Det är denna kategori av
människor, ofta med familj att
försörja, som inte är villiga att
under två år läsa med studiemedel utan att vara garanterad
arbete efter avslutad utbildning. Det är denna kategori av
människor som har utgjort
stommen och underlaget för
rekrytering till Räddningsver-

I

kets brandmannautbildning
före och efter 1986 då Räddningsverket startade den då
nya brandmannautbildningen

Inte enda orsaken
15 veckor på Räddningsverkets
utbildning från 1986 är inte
som Irén Andersson tror enbart orsaken till räddningstjänstens utveckling. Grunden
till dagens position för räddningstjänsten är kommunernas tidigare rekrytering och urval av nya brandmän. Nya
brandmän med hög social
kompetens som är praktiska
lagspelare med tidigare arbetslivserfarenheter och yrkesutbildningar. Det är detta tillsammans med 15 veckor på
skolan som är orsaken till utvecklingen.

Det är lätt för Räddningsverket att hänvisa till att den nya
utbildningen är vad kunderna
och beställarna vill ha. Jag har
svårt att tänka mig att en kund
har synpunkter på formerna
för utbildningen och rekryteringsförfarandet. Som kund
har man intresse för den färdiga produkten och inte vägen
till en färdig produkt.

Samma lärare
Inte kan väl skillnaden på utbildningskvaliteten
mellan
gamla utbildningen och högskoleutbildningen vara så stor.
För det är ju i stort sett samma
lärare på skolorna som ska genomföra den nya utbildningen.
Var finns referenser och former för liknande utbildningar

och rekrytering inom räddningstjänsten till en tjänst som
brandman?
Hur ska de nya brandmännen testas på högskolan och
när under utbildningen? Vad
gör Räddningsverket med de
elever som är olämpliga som
brandmän?
Eller blir det kommunerna
som tar bort de olämpliga efter
utbildningen?
Det verkar vara en hel del
som inte är genomtänkt och
färdigt med den nya utbildningen med tanke på de svar
Irén Andersson skrev i Sirenen.
Det är ju faktiskt så att det
fortfarande måste fungera när
det är ”tut och sprut”.
Anders Cederberg

Svar direkt:

Många har lång arbetslivserfarenhet
Skriv en insändare
– och få en T-shirt
Härnedan inbjuder vi dig läsare
att tycka till. För att ytterligare
stimulera fler att skriva belönar
vi er som skickar en insändare
– och får den publicerad i nummer 8/03 – med Sirenens eftertraktade T-shirt.
Är du intresserad, kom ihåg
att uppge adress dit tröjan ska
skickas och önskad storlek (S,
M, L, XL, XXL)

Anders Cederbergs insändare här ovan kommenteras
av Irén Andersson:
Huvuddelen av eleverna i den
nya utbildningen skydd mot
olyckor har en en ganska jämn
fördelning på olika ålderskullar i
spannet 19-39 år.
Väldigt många av eleverna har
lång arbetslivserfarenhet,
många har dessutom arbetat
som deltidsbrandmän. Med andra ord tycker många av dem
att det är värt att läsa två år

med studiemedel, trots att de
har både hem och familj.
Kunderna, däribland företrädare för de kommunala räddningstjänsterna, har i hög grad
varit med och tyckt till om och
påverkat formerna för utbildningen, exempelvis antagningskrav och urvalsprinciper.
Även om det till viss del är
samma lärare på utbildningen
är det ju många nya ämnen som
aldrig tidigare berörts på den
koncentrerade 15-veckorsutbildningen, till exempel säker-

het och samhälle samt systematiskt säkerhetsarbete.
Detta gör att utbildningen får
en helt annan bredd än tidigare
och ökar möjligheterna att söka
jobb i annan organisation än
räddningstjänsten.
Irén Andersson
Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning

Också du kan tycka till
på de här sidorna
Alla är lika välkomna att delta
i debatten (skriv max 40 rader
eller 3 500 tecken på datorn,
inklusive mellanslag).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 8/03 är
27 november. Välkommen!
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Kunskapstester skulle kunna
sätta fart på fortbildningen
et är bra att det instiftats en ny utbildning
för brandmän. Förhoppningsvis kommer de nya
eleverna om ett par år att bli en
vitamininjektion i räddningstjänsten. De kommer att vara
välutbildade, nu gäller det bara
för oss ”gamla stötar” att välkomna dessa killar och tjejer
som kommer till oss med nyvunna kunskaper.
De ”nya brandmännen” kan
tillföra mycket i kårerna, bara
vi är öppna för det och inte
trycker ner dem, så som en del
befäl gjorde med den nya generationen brandingenjörer för
ett decennium sedan.
Samtidigt kan vi som levt i
hetluften länge dela med oss av
våra erfarenheter till de nykläckta brandmännen. Respekt
och ödmjukhet inför varandra
är A och O och kan båda sidor
bjuda till så kan det föra vår
delvis stelnade räddningstjänst framåt.

D

Gäller att hänga med
Men vad görs för oss som varit
med i gamet länge? Ställs det
några krav på oss från politiker
och Räddningsverket att vi ska
vidareutbilda oss? Och vilka resurser är kommunerna beredda att satsa på att ge oss fortbildning?
Hur intresserade är vi förresten själva? Vi tror att vi kan allt
vi behöver kunna och visst har
åren av erfarenhet gjort oss
ganska duktiga. Men utveck-

Foto: JOHAN EKLUND

Internutbildningen räcker inte till. Insändarskribenten anser att det måste satsas på fortbildning och
ser gärna också att återkommande kunskapstester införs.
lingen går framåt, det gäller att
hänga med och internutbildningen, åtminstone på min station, räcker inte till.
Läste i Sirenen att någon
tyckte att det borde införas
återkommande kunskapstester på brandmän och befäl.
Visst, det vore jättebra och
skulle tvinga alla att uppdatera
och skärpa sig samt ställa krav
på fortbildning. Det skulle höja
vår förmåga och status och

skulle göra oss bättre rustade
att möta allmänhetens krav på
oss.
Själv vill jag fortfarande lära
mer. Jag hoppas att Räddningsverket kan erbjuda fortbildningskurser och att min arbetsgivare tycker att jag är en resurs
värd att satsa på, det vill säga
skickar mig på kurs till någon
av räddningsskolorna.
Om kunskapstester införs
som ett första steg kommer det

att motivera både arbetsgivare
och brandmän att gå olika kurser. Det kanske till och med blir
nödvändigt.
Tänk vilken kompetenshöjning det skulle leda till.
Tack för ordet!
44-årig brandförman

Frivilliga behövs i framtiden
verige har förskonats från
”11 september” och förhoppningsvis kommer vi
heller aldrig att drabbas.
Men vi vet inte. Hur skulle det
se ut om Sverige drabbades av
en extraordinär händelse likt
”11 september”? Finns det resurser ens i Stockholm, vår största tätort?
Krisberedskapsmyndigheten
(KBM) publicerade 2003-04-29
analysen Behovsanalys av frivilliga inom det civila försvaret.
Med frivilliga ska i detta sammanhang ses de frivilliga försvarsorganisationerna och deras medlemmar.
En viktig del för totalförsvaret
är att stödja samhället vid svåra
påfrestningar i fred. Färre än
hälften av de kommuner och
länsstyrelser som KBM besökt
har haft samverkan med frivilliga. KBM har ställt frågan om det

S

vid krissituationer och liknande händelser, förelegat behov
av frivilliga inom kompetensområdena: ledningsstöd, information, transporter, specifika
verksamheter samt vård och
omsorg.

En tynande tillvaro
Flera kommuner har sett de frivilliga som en resurs redan vid
vardagshändelser. Även om flera kommuner skulle vilja skapa
en beredskapsresurs med frivilliga så faller det inte sällan på
att organisationerna som kan
komma i fråga, i dag för en tynande tillvaro. Samverkan organisationerna emellan förekommer knappast. Åldersläget
kan vara högt. Detta till trots
har KBM konstaterat att vissa
kommuner vid utdragna kriser
har ett behov av frivilliga. Åsikterna om behov av planlägg-

ning varierar. Flera kommuner
bedömer att det i en framtid behövs fler frivilliginsatser eftersom hoten mot samhället ökar
(se detta samtidigt som räddningstjänsten av ekonomiska
skäl slimmar sin organisation).
Ett av flera framtida behov
som flera kommuner framhåller är behovet av frivilliga med
olika språkkunskaper.
Det tråkiga med detta underbara Sverige är att det måste
hända något innan ”samhället”
tar tag i frågan, tillsätter utredningar, avdelar medel. Att frivilliga i dag bildar en beredskapsstyrka inom varje kommun – en
insatsgrupp, en resursgrupp, är
inget som samhället förlorar
på.

Eldsjälar behövs
Analysen slår dock fast att det
genomgående behövs ”eldsjä-

lar” för att få igång en väl fungerande samverkan mellan frivilliga och kommuner/länsstyrelser.
Försvarsmakten finns redan i
dag som en resurs (Hemvärnet
är en del) vid till exempel översvämningar,
skogsbränder,
skallgång, snöstorm och nu senast vid Skånes sydkust, behjälplig vid oljesanering. Låt
även övriga totalförsvaret bli en
del av resurserna. De frivilliga
har i dag många av de förmågor
som efterfrågas vid en krissituation.
Min personliga uppfattning
är dock att planläggning och
utbildning måste ske innan något händer. Är du som läser detta den eldsjäl som behövs för
att ta tag i frågan?
Sixten Svensson

Ställ krav
på objektsägarna
i ska ha en beredskap för
rökdykning i samband
med livräddning, men reglerna bör ses över. Alltför mycket
fokus ligger på rökdykningsorganisation inte bara för att
rädda liv, utan mycket tid och
kraft och risktagningar ägnas
åt att rökdyka för att rädda
egendom. Detta borde vi ägna
oss åt enbart i undantagsfall
vid enkla objekt utan långa inträningsvägar och i ett skede
av branden då det inte finns
någon påtaglig risk för ras.
Har läst i Sirenen om skärsläckaren och den verkar ju
vara ett intressant verktyg
både vid livräddning och för
att rädda egendom.
Tycker att det är lite upp till
objektsägarna att agera. I de
fall de har värdefull egendom
kan ju den skyddas med hjälp
av sprinkler. Man kan inte bara
kräva att kommunens släckorganisation rycker ut och tar
jätterisker åt företagen för att
rädda deras egendom. Företag
som inte ens bidrar till räddningstjänstens beredskap –
vad jag vet betalar de ingen
kommunalskatt.
Nej, räddningstjänstens chefer måste tuffa till sig och göra
klart för objektsägarna, särskilt företag, offentliga inrättningar och ägare av publika lokaler att de måste börja ta ett
eget ansvar.
Nisse "Flygare"

V

Afs-en
styr för
mycket
eglerna för rökdykning
(Afs-en) styr allt för mycket
på brandstationerna, allt från
rekrytering till vilka som ska
jobba förebyggande (när de
inte längre klarar fystesterna).
Det är hög tid att börja tänka i
andra banor, jag gillar idéerna
de har på Öckerö om livräddning. Att skicka in rökdykare
djupt in i vanliga byggnader
bara för att rädda ekonomiska
värden är idiotiskt. Rökdyka
ska vi bara göra när det finns
indikation på att det kan finnas personer att rädda. Det är
min åsikt.
Lasse Pettersson

R

Manusstopp
för insändare till
nästa nummer:
27 november
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Kärnkraftslarm får inte
missbrukas
ag bor i inre beredskapszoJkraftverk
nen vid Barsebäcks kärnoch har därmed utrustats med en RDS-mottagare. Måndagen den 22 oktober
vid 23.30 larmar mottagaren
om ett viktigt meddelande. Yrvaket far man ur sängen i tron
att det inträffat en incident
som berör oss i Löddeköpinge.
Det viktiga meddelandet rörde en garagebrand i Norrköping med utveckling av giftig
rök.
Av vilken anledning utlöser
detta meddelande larmmottagren här? Det måste väl gå att
från sändningsledningen i
Stockholm begränsa utsändandet? Viktigt meddelande
får inte missbrukas för då kan
detta få motsatt effekt. I förlängningen kan missbruk
medföra att mottagaren kopplas ifrån helt och hållet.
Anders Andersson
Löddeköpinge
KOMMENTAR från Räddningsverkets presschef Mats Oscarsson:
Sedan hösten 2002 finns en teknisk lösning med en speciell signal, som innebär att alla VMAmeddelanden hörs också i alla
kommersiella radiokanaler. Det
gör att RDS-apparaterna runt
Barsebäck slås på vid alla slags
allvarliga olyckor i Skåne län.
Den 22 oktober gjorde Sveriges Radios sändningsledning ett
misstag och skickade ut meddelandet med den speciella signalen över hela landet i stället för
att geografiskt begränsa det till
Östergötlands län.
Räddningsverket ser allvarligt
på misstaget och hoppas verkligen att det nya datorsystem,
som SR installerar i december, i
det närmaste minimerar risken
för en upprepning.
Mats Oscarsson

Brandvarnare
till alla gamla
Jag tänker på alla gamla och sjuka som drabbas nu när det är så
många neddragningar. De ska ju
vara i sina hem så länge som
möjligt. Borde inte någon från
räddningstjänsten i varje kommun tillsammans med politiker
organisera stöd och hjälp med
brandvarnare åt våra gamla.
Många saknar anhöriga som
kan hjälpa till att skaffa den billiga livförsäkring som en brandvarnare är. Likaväl som samhället hjälper förskolor borde vi
ställa upp för gamla med information och stöd.
Jag hoppas att någon eller några vill ”ta tag i” detta angelägna
uppdrag.
B.F.

Foto: PEO STABERYD

Rondeller blir allt vanligare och kan fördröja körtiden för tunga brandbilar på utryckning. I Örebro har man löst problemet så här.

Raka spåret genom rondellen
Propp i rondellen?
Det kan vara ett problem
för utryckningsfordon.
I Örebro har problemet
förebyggts i tre rondeller.
Utryckningsfordonen kör
rakt igenom rondellerna.
– Rondellerna blir fler. Vi har

diskuterat med trafikplanerare och politiker att vårt arbete
måste underlättas, säger räddningschef Peo Staberyd.
Iren Lejegren, kommunalråd
i Örebro, fick prova att åka
brandbil in mot centrum för
att uppleva hur det fungerar
under utryckning.

– Våra brandmän har haft
framgång i att påverka de ansvariga.
I två rondeller som ligger
mellan brandstationen och
Örebro centrum och en på vägen till universitetssjukhuset
finns nu möjlighet att köra
rakt igenom.

– Syftet är att att spara tid
och undvika onödiga inbromsningar, samt underlätta
för rökdykarna att klä på sig
under lugna former på väg in
mot centrum, säger Staberyd.

Konsum
i Värmland
satsar på
brandskydd

Även försvaret väljer Bas-bilar

Sedan Domus i Karlstad förstördes i en storbrand för
tre år sedan har Konsum
Värmland satsat 5 miljoner
kronor på förebyggande åtgärder. Policyn är att skapa
säkra arbetsplatser ur flera
perspektiv.

Helt nyligen levererades de första gröna Bas-bilarna. Nej, det
är inget led i en mer miljövänlig, grön räddningstjänst, utan
Försvarsmakten som köpt sina
första Bas-bilar. Tre stycken
närmare bestämt av typ BAS3.
De är avsedda för utlandsuppdrag. Den första skickas efter
utbildning av personalen till
Kosovo-bataljonen. De två andra bilarna ska användas i de
bataljoner som står i beredskap för utlandstjänstgöring.

– Vi ser det som ett paket i
förebyggande säkerhet för
brandskydd, hot om våld och
rånrisker, säger Clas Olsson,
informationschef vid KF.
Ett 50-tal butiker och omkring 1 400 anställda har under två år gått förebyggande
utbildning.
– För att personalen ska veta
hur den ska agera krävs att
den fått kunskaper i förväg.
Räddningstjänsten i Karlstad och Brandförsvarsföreningen, Värmland, har besökt alla KF-butiker i länet.
Alla butiker har numera en
särskild brandskyddspärm
som hjälpmedel.
Ställföreträdande
räddningschefen i Karlstad, L-G
Strandberg, ser positivt på
KF:s policy att systematiskt
arbeta med brandskyddet.
– Jag ser redan konkreta resultat av utbildningen, säger
han. Högar med brännbart
material hamnar inte längre
utmed butikernas husväggar.

För en tid sedan levererades
den 400:e Bas-bilen. Nästan
alla är rödfärgade och har
köpts av kommunala räddningstjänsten.

Foto: CHRISTIAN RUSSBERG

En grönklädd Bas-bil – den första i sitt slag. Den ska tjänstgöra i
den svenska bataljonen i Kosovo.

Fallolyckor ökande problem
som kostar miljardbelopp
En prognos visar att fallolyckorna kommer att öka
till nästan det dubbla under
de närmaste 30 åren.
Olyckorna kostar samhället 4,7
miljarder kronor om året, de
stiger till 7,7 miljarder om
olycksantalet tillåts stiga.
Under år 2000 dog drygt
1 000 pensionärer i fallolyckor,
41 000 skadades. Om inget görs
beräknas antalet skadade ha
stigit till närmare 70 000 om
några decennier.
Det är NCO, Räddningsver-

kets nationella centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor, som i en rapport står för
prognosen.
Varje år dör totalt runt 3 000
personer i olyckor. Inom flera
områden minskar antalet. Men
inte när det gäller äldre och
fallolyckor som är kraftigt överrepresenterat i statistiken.
Vi får en större andel äldre i
Sverige, men det är inte hela
förklaringen. Andelen dödsoffer efter fallolyckor ökar snabbare än andelen äldre personer.
Studier från NCO visar att en-

kla åtgärder som hembesök,
motionsprogram och eliminering av riskfaktorer med mera
kan minska olyckorna med 20
procent.
Det lanseras också användning av en form av fallbyxor,
med mjuka skyddskuddar runt
höfterna, som anses kunna
minska risken för lårbenshalsbrott med 66 procent.
Räddningsverket står fast vid
ett tidigare förslag till regeringen att en form av äldredelegation tillsätts som fokuserar på
äldres säkerhet.
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Nyutgivet från
Räddningsverket
Rapporter

Säkrare kommun genom
målstyrd tjänsteutveckling
Rapport om Måste, gemensamt utvecklingsprojekt för
Räddningsverket och Kommunförbundet.
Best nr: P21-434/03.

Miljöledning och riskhantering
Enkätundersökning om hur
miljöledningssystem införts i
251 företag.
Best nr: P21-4327/03.

Brand i lastpallslager
Observatörsrapport från
brand i Norrköping, augusti
2002.
Best nr: P22-433/03.
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Stenungsunds kommun, en expanderande kustkommun med ca 22 000 invånare,
har en ung och välutbildad befolkning, fina boendemiljöer nära havet och goda
möjligheter till friluftsliv och rekreation. Kommunen lämnade 1997 den traditionella nämndorganisationen och har idag en politisk organisation som främjar
samverkan och helhetssyn. Stenungsunds räddningstjänst har omfattande samarbetsavtal med Räddningstjänsten i Lilla Edets kommun och med den Petrokemiska industrin i Stenungsund. Räddningstjänsten Stenungsund/Lilla Edet har totalt
ca 110 anställda varav 17 är heltidsanställda på dagtid.

Svensk räddningstjänst
Film (10 minuter) på CDrom eller video som presenterar räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organ.
Vid tillfälligt slut i lager, upp
till tre veckors leveranstid.
CD-rom, best nr: R00259/03. Pris: 75 kr inkl moms.
Video på svenska, best nr:
R00-260/03. Pris: 100 kr inkl
moms.
Video på engelska, best nr:
R00-261/03. Pris: 100 kr inkl
moms.

BRANDMÄSTARE

Är du
och
vill arbeta i en utvecklande organisation i en av
Sveriges snabbast växande kommuner?
Du kommer att ingå i chefsberedskapen och i övrigt kan arbetsuppgifter och ansvar delvis
bestämmas utifrån din kompetens och dina intressen. Det viktigaste är att du är positiv,
framåtsträvande och har en öppen attityd i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Hör av dig, så får du veta mer:
Räddningschef Bo Klette, 0303-681 01, 0706-39 56 41, bo.klette@stenungsund.se
Stf räddningschef Esa Haapamäki, 0303-681 02, esa.haapamaki@stenungsund.se

Så här beställer du

Brandmästare Per Erlandsson, 0303-681 06, 0703-19 68 55,
per.erlandsson@stenungsund.se

Ange beställningsnummer samt din adress.
Skicka beställningen via fax, e-post eller brevledes.
Fax: 054-13 56 05.
E-post: publikationsservice@srv.se
Postadress: Räddningsverkets publikationsservice, L 124,
651 80 Karlstad.

Kontaktperson SKTF Britta Johansson, 0303-681 05, britta.m.johansson@stenungsund.se
Välkommen med din ansökan/intresseanmälan senast 2003-12-01
Skicka gärna en enkel intresseanmälan via e-post till bo.klette@stenungsund.se
eller via vanlig post till Räddningstjänsten, Gesällgatan 6, 444 32 Stenungsund.

Läs Sirenen på nätet: http://sirenen.srv.se
Statens Fastighetsverk inbjuder till anbudsansökan avseende Brandteknisk konsult. Systematiskt brandskyddsarbete.

Konsulttjänst
Statens fastighetsverk (SFV) inbjuder till anbudsansökan
avseende uppdrag som specialist/brandteknisk konsult.

MARKARYDS KOMMUN
är beläget i sydvästra hörnet av Småland, på gränsen till Skåne och Halland, ca 5 mil
till Halmstad och drygt 10 mil till Malmö och Lund. Skall du flyga har du inte mindre
än fyra inrikesflygplatser inom en timmes resväg att välja bland. Markaryds kommun
har ett väl fungerande näringsliv med många små och stora företag med ett gemensamt; de präglas alla av framåtsträvande, uppfinningsrikedom och envishet! Här finns
landets sydligaste vildmark. Djupa skogar och vidsträckta myrar lyses upp av idylliska
sjöar och porlande bäckar.

Vi söker ny

SFV ska verka för ett ökat brandskydd i befintliga byggnader och anläggningar inom fastighetsdistrikten. Flertalet
byggnader samt anläggningar är statliga byggnadsminnen.
Det systematiska brandskyddsarbetet skall förhindra att
byggnaden och dess innehåll skadas av brand eller andra
skadeorsaker. Om en skada inträffar skall skadeverkningarna bli så små som möjligt.

Räddningschef

För uppdragen gäller generellt att allt arbete skall bedrivas
i nära samråd med SFV:s brandskyddsspecialist och resp.
förvaltare.

Läs mer på www.markaryd.se

Annonsen i sin helhet – finns att läsa på
Fastighetsverkets hemsida www.sfv.se under rubriken
Aktuella upphandlingar.

Sirenen
är Räddningsverkets tidning.
I den kan du följa utvecklingen inom räddningstjänsten
och skydd mot olyckor. Nyheter, reportage, debatt och
mycket annat.
Bli prenumerant och Du får
åtta nummer om året, Gratis!
Enda kravet från vår sida är
att du gör en personlig anmälan. Vi kan tyvärr inte ta
emot personallistor.

och ring sedan vår nuvarande räddningschef
Lars Bengtsson 0433-720 95

❐ Ja tack, jag vill ha en gratis prenumeration på Sirenen
❐ Adressändring
❐ Avsluta prenumerationen

Vid adressändring/avslut

Namn ………………………………………………………………………

Gatuadress ………………………………………………………………………

Gatuadress …………………………………………………………………

Postadress ………………………………………………………………………

Postadress …………………………………………………………………

Kupongen skickas till: ”Prenumeration”, Sirenen, L 257,
651 80 Karlstad eller faxas till: 054-13 56 40

Abonnemangsnr (står direkt före namnet) ……………………………
Gamla adressen vid adressändring
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Räddningstjänsten Storgöteborg är Sveriges största räddningstjänst med ca 1000 anställda. Räddningstjänsten svarar för räddningstjänst och förebyggande skydd i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille. Förbundet svarar
även för ambulansverksamheten i fyra av dessa
kommuner.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

två Brandingenjörer
För mer information besök vår hemsida, www.rsgbg.se

Klarälvdalens
Räddningstjänstförbund
söker

Förbundschef/Räddningschef
Din uppgift är bl.a. att leda och utveckla förbundet tillsammans med förbundsdirektionen.
Vi förutsätter att du är lägst brandmästare, brandingenjörsutbildning är en merit.
Sista ansökningsdag 30 november.
För mer information ring 0563-503 22, 0563-186 25
Email: klaralv-rtj@hagfors.se

Flyg upptäckte åtta skogsbränder i Dalarna
I Dalarna upptäcktes under året
åtta skogsbränder med hjälp av
flygbevakning. I övriga län med
bevakning upptäcktes ett mindre antal bränder.
Räddningsverket drog i år in
stödet till skogsbrandsbevakning. På lokala initiativ genomfördes ändå bevakning i nio län.
I Värmland, Dalarna och Gävleborg fungerade bevakningen
ungefär som tidigare. I övriga

sex län – Västerbotten, Västernorrland, Uppsala, Jönköping,
Kronoberg och Kalmar – var bevakningen mer behovsanpassad.
I huvudsak har kommunerna
svarat för kostnaderna. I Gävleborg stod dock länsstyrelsen för
hela kostnaden.
Den totala kostnaden för flygbevakningen under 2003 beräknas ha uppgått till 350 000 kro-

nor. De närmaste sju föregående åren var medelkostnaden
3,8 miljoner per år.
En erfarenhet från året, som
Räddningsverkets tillsynsenhet
inhämtat, är att kommunerna
nu måste kontrollera fler inrapporterade bränder än tidigare,
kontroller som tidigare kunde
utföras av skogsbrandsflyget.

Mer pengar
till Borlänge
Räddningstjänsten Tanum
söker en

BRANDMÄSTARE
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med en eventuell
fortsättning. Tillträde snarast.
Mer information finns på Tanums kommuns hemsida
www.tanum.se
Sista ansökningsdag 30 november 2003.

Uppsala brandförsvar ansvarar för räddningstjänst, förebyggande brandskydd, restvärdesskydd, kommunal beredskap, civilt försvar, kris- och beredskapsplanering, intern och extern
brandutbildning och övning samt information och upplysning till allmänheten.
Brandförsvaret har ca 280 anställda fördelade på tre heltids- och sex deltidsstationer samt en
stor utbildnings- och övningsanläggning.

Länsrätten ger Borlänge kommun rätt till mer ersättning för
räddningstjänstkostnader efter
gasololyckan våren 2000.
Räddningsverket har tidigare
betalat ut drygt 5,3 miljoner
kronor.
För vissa kostnader i samband
med evakuering och tömning
av gasoltankar gav inte Räddningsverket ersättning. Kommunen överklagade och länsrätten håller med. Därmed får
Borlänge kommun ytterligare
1,4 miljoner. Räddningsverket
kan inte överklaga.

Annonsera
i Sirenen
– boka senast
25 november
Sirenen är perfekt för dig
som ska rekrytera personal
inom räddningstjänst och
skydd mot olyckor.

Inre befäl
Refnr: RNNN 2003-0250
Arbetsplats: Räddningscentralen på Viktoria
Förvaltning: Brandförsvaret
Tillträdesdag: Omgående
Sista ansökningsdag: 031128
Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Verksamhet: Uppsala brandförsvar ansvarar för räddningstjänst, förebyggande brandskydd, restvärdesskydd, kommunal
beredskap, civilt försvar, kris- och beredskapsplanering, intern och extern brandutbildning och övning samt information
och upplysning till allmänheten. Brandförsvaret har ca 280 anställda fördelade på tre heltids- och sex deltidsstationer
samt en stor utbildnings- och övningsanläggning.
Arbetsuppgifter: Som Inre befäl utövar du den strategiska ledningen av räddningstjänsterna i Uppsala, Enköping,
Håbo, Tierp och Östhammar. Vidare kommer du att arbeta med fasta stabs- och ledningsfunktioner. Din arbetsplats kommer att vara räddningscentralen på Viktoria, i vilken även SOS-centralen är placerad.
Kvalifikationer: Du bör ha erfarenhet av operativ räddningstjänst. Brandbefälskompetens är meriterande. Vi sätter stort
värde på dina personliga egenskaper. För rätt person erbjuder vi möjlighet att kombinera ovanstående arbetsuppgifter
med exempelvis tillsyn, utryckande verksamhet eller utbildning. Vi ser gärna att du har god kännedom om räddningstjänstens organisation. BC-körkort är ett krav.
Upplysningar: Stefan Gunstad, samordnare Inre befäl, tel 018-727 30 73. Fackliga representanter: SKTF, Sune Lundin,
tel 018-7273167, SKAF, Kenth Gustavsson, tel 0705-525268.
Välkommen med din ansökan: Märk ansökan med refnr RBNN 2003-0250 och bifoga ett personligt brev samt meritförteckning till Uppsala kommun, Uppsala brandförsvar, 753 75 Uppsala. Epost ansökan: anders.ahlstrom@uppsala.se

Ingen tidning inom branschen har sådan täckning
som Sirenen.
Nästa nummer trycks
den 11 december. För att
vi ska hinna få med din
annons vill vi att du förhandsbokar utrymme
senast den 25 november
samt lämnar färdig annons
senast den 2 december.
Våra spaltbredder är:
1 spalt 41 millimeter
2 spalter 87 millimeter
3 spalter 134 millimeter
4 spalter 180 millimeter
5 spalter 227 millimeter
Priset är 15 kronor per
spaltmillimeter (plus
moms).
Vad annonsen kostar räknar du ut enligt följande
exempel: En annons som
är 134 millimeter bred (3
spalter) och 150 millimeter hög kostar 6 750 kronor (3 x 150 x 15).
Ring eller e-posta om du
har några frågor. Kontaktperson för annonser är i
första hand Per Larsson, tel
054-13 51 02. Är han inte
inne kan du även tala med
Gunno Ivansson eller Stig
Dahlén.
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Toppvinsten till Östersund

Samma tal – samma bokstav

Den här gången kom den först öppnade rätta
lösningen från Östersund. Vi på Sirenen säger
grattis till Sixten Ankarkrona och övriga vinnare.
Rätt lösning av krypto nr 6/03 gav följande
mening i de tonade rutorna:

Lösningstips: I kryptot har du en hjälpbokstav vid pilarna. Ordet vid pilarna motsvaras av inslag på bilden.
Regeln är att samma siffror motsvaras av samma bokstav
hela kryptot igenom.
Lyckas du kan du inom de tonade rutorna läsa en
mening som har koppling till bilden.
1:a pris: pulversläckare, typ ABE lll (6 kg, för hemmet,
kontoret, etc), 2–4:e pris: cykelhjälm, 5–8:e pris: resebrandvarnare.
Skicka lösningen senast den 1 december till: ”Kryptot”,
Sirenen, L 257, Räddningsverket, 651 80 Karlstad.

Nu har vi spottat upp oss
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Sixten Ankarkrona, Östersund.
2–4:e pris (cykelhjälm): Rikard Honnér, Helsingborg,
Inga-Lisa Sundfors, Vänersborg, Bengt Nilsson,
Hästveda.
5–8:e pris (resebrandvarnare): Bernt Persson, Ruda,
Signe Stoltz, Hedemora, Werner Jirnell, Falkenberg,
Lars-Erik Andersson, Malmö.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösningen till kryptot 6/03

Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Näst Sista

Sirenen Nr 7 • 2003

Bo Bylund
som varit räddningschef i
Bergs kommun
sedan 1982
går i pension
den 1 januari
2004. Han efterträds av SvenErik Svensson, som tjänstgjort
som ställföreträdande räddningschef i Berg sedan augusti
2000.
Heikki Dennerström är sedan
1 juli anställd som Managing
Consultant vid Marsh AB i Sverige. Dennerström har varit verksam som brandingenjör och
försäkringsmäklare inom den
internationella konsult- och försäkringsindustrin de senaste 15
åren. Närmast kommer han från
verksamheten i det egna bolaget Risk Management Partner
AB.
Arto Koivumaa, räddningschef i Östra Norrbotten, valdes
till ny ordförande i Glesbygdsklubben vid konferensen i Rättvik. Koivumaa ersätter Bengt
Carlsson, Torsby, som varit ordförande i fyra år.
Carlsson sitter emellertid kvar
i styrelsen. Ny i styrelsen är Håkan Hagström, Söderköping,
han ersätter Lars Nyman, Ånge.
Nästa år hålls konferensen hos
Koivumaa i Kalix.

Redaktion
Stig Dahlén
Chefredaktör
och ansvarig utgivare
054–13 51 04, e-post:
stig.dahlen@srv.se
Per Larsson
Reporter
054–13 51 02
e-post:
per.larsson@srv.se
Gunno Ivansson
Layoutare, reporter
054–13 51 06
e-post:
gunno.ivansson@srv.se

ur tar vi tillvara erfarenheterna från inträffade olyckor? Det vill säga: Hade olyckan kunnat förebyggas
och hur sköttes räddningsinsatsen? Det finns mängder av viktiga erfarenheter att hämta från de flesta insatser.
Rena guldgruvan. Däremot ingen som sammanställer, följer
upp och sprider kunskaperna utanför väggarna.
Räddningsverket har på ett avgränsat område, brandorsaksutredningar och uppföljning av dödsbränder, gjort ett
hyggligt försök. Problemet är ”bara” att det är svårt att sprida
erfarenheterna till brandutredare och andra sedan verket
lagt locket på. Projektledaren Ulf Erlandsson får av sekretessskäl varken namnge Ikea för att sälja en livsfarlig lampa eller
uttala sig om en dödsbrand i media.
Varför bedriva brandorsaksutredningar när erfarenheterna inte kan spridas? Men Sveriges Television i Göteborg, som
först nekades att få ta del av en
dödsbrandutredning i Växjö,
klagade hos Kammarrätten –
och fick, glädjande nog, rätt. Så
förhoppningsvis leder det till
att öppenheten blir större.
Räddningsverket har regeringens uppdrag att bygga upp ett nationellt centrum för
erfarenhetsåterföring (NCO). Låter bra, men ingen vet ännu
vad det kommer att innebära. Utvidgade insatsrapporter
och statistik som bara delvis, av sekretesskäl, kan spridas?
Analyser på hög akademisk nivå som få i branschen kan använda praktiskt? Frågetecknen är många. Min uppfattning
är att ju mer man krånglar till det, desto större är risken att
denna oerhört viktiga erfarenhetsåterföring blir snömos till
ingen nytta.

H

Effektivt
blockerat
Nödutgångar får inte blockeras. Inte minst på denna sida
har vi sett exempel på att
många missköter sig. Men så
effektivt tillproppat som på bilden som Hans Relefors i Falun
skickat till Sirenen är nog svårslaget. Cement och en rejält åtskruvad järnbalk! För säkerhets skull finns en bruksanvisning hur man tar sig ut...
I ärlighetens namn ska nämnas att detta är en nödutgång
ur ett skyddsrum, avsedd för
krigsförhållanden. Likväl finns
skylten ”nödutgång” där och
kan säkert förvilla en och annan som besöker utrymmet.
Har du någon udda bild över
nödutgångar eller något annat
du tror kan roa Sirenens läsare,
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Uppfinn
inte hjulet
på nytt

Foto: HANS RELEFORS

skicka den till oss. Vi belönar
alla som får sin bild publicerad

med Sirenens T-shirt. Kom ihåg
att uppge önskad storlek.

Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län, har
valts till ordförande i Civilförsvarsförbundet. Lindgren har tidigare
varit universitetslektor i statskunskap och kommunalråd i
Linköpings kommun. Lindgren
efterträder Barbro Palmerlund,
som avgår efter åtta år som ordförande.
Lars Nises är sedan i höstas
tjänstledig ett år från posten
som räddningschef i Mora för
att arbeta som kommunens säkerhetschef. Tillförordnad chef
under tiden är Pär Kjellin.
Rickard Westning, brandingenjör och säkerhetssamordnare i Håbo börjar vid årsskiftet
som en av två ställföreträdande
räddningschefer vid räddningstjänsten i Enköping-Håbo.
Johnny Svensson, ställföreträdande chef vid Sörmlandskustens räddningstjänst, börjar den
1 februari som sakkunnig på
räddningstjänstområdet vid
Banverket i Sundbyberg.

Hög beredskap hos
SRV-chefen
Räddningsverkets GD
Christina Salomonson
har varit på besök i
Bosnien och avslutat
de bostadsbyggnadsprojekt verket bedrivit
sedan mitten
av 1990-talet.
Inför den offentliga avslutningsmiddagen på hotellet i Tuzla
befann sig Salomonson på
sitt rum på nionde våningen – när
strömmen försvann.
Salomonson fick ta
de beckmörka trapporna ner till receptionen. I lilla ryggsäcken
hade hon, som alltid,
ficklampan.
Utan den hade hon
kommit för sent till
mottagningen!

■ ■ ■ HÖR AV DIG

när personer på ledande poster i din organisation byter
jobb eller någon nyanställs.

Sirenen

Räddningsverkets tidning
Sirenens uppgift är att beskriva
utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och stimulera till debatt i dessa frågor.
Enbart Inledaren på sidan 2 är
att betrakta som Räddningsverkets officiella linje.
Ansvarig utgivare: Stig Dahlén.
Adress: Sirenen, L 257,
651 80 Karlstad.
Telefax: 054–13 56 40
e-post: sirenen@srv.se
Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in
prenumerationstalongen som

finns i slutet av varje nummer.
Upplaga: 36 000 exemplar.
Adressändring görs genom att
fylla i talongen som finns i slutet
av varje nummer. Talongen faxas, 054-13 56 40 eller skickas
till: Prenumeration, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad.
Kom ihåg att uppge gamla
adressen vid adressändring!
Tryck: VLT Press, Västerås.
Tryckt på miljövänligt papper.
Nästa nummer, 8/03, utkommer den 15 december.

Snabbt och inga sekretessproblem
Varför inte söka lösningen utomlands? Hjulet behöver inte
uppfinnas på nytt. Jag ska bidra med ett litet exempel på
konkret lösning, det finns säkert hur många andra som
helst:
För två år sedan besökte jag räddningstjänsten i West Midlands i England. Varje räddningstjänst ska öppet och självkritiskt redovisa erfarenheter från större eller intressanta räddningsinsatser. ”Det här gjorde vi bra, det här borde vi ha
gjort annorlunda.” Räddningsledaren skriver in erfarenheterna i datorn och sänder dem till en regional koordinator.
Uppgifterna går med e-post till samtliga 41 brandstationer i
West Midlands.
I de fall erfarenheterna bedöms vara av nationellt intresse
skickas de till Räddningsverkets motsvarighet i London. Där
värderar fyra kunniga befäl informationen, sammanställer
och skickar till samtliga brandstationer i Storbritannien.
Öppenheten är stor. Allt sker via datorn, snabbt och effektivt. De som ska använda uppgifterna loggar in med lösenord – inga sekretessproblem där inte.
Kan det bli enklare? Bara att kopiera, Räddningsverket!
Men leta gärna först fler enkla, konkreta, användarvänliga
lösningar utomlands. Det finns säkert många, detta var bara
ett litet exempel.
Apropå England – läs Per Larssons reportage från Merseyside i detta nummer! Här finns mycket att hämta för de som
vill och vågar förnya sig.

Ont om pengar, eller...
Räddningsverket och projekt Tvärsäkerhet har klagat på att regeringen inte anslår tillräckligt med
pengar till centrumet för erfarenhetsåterföring.
Detta i ett läge när verket har fått betydligt mindre pengar än tidigare att röra sig med. I det perspektivet blir jag lätt förvirrad när NCO samt
verkets internationella avdelning har råd att
ohejdat anlita konsulten Henrik Westander för marknadsföring till en kostnad
av 1 200 kronor i timmen. Sedan år
2001 har NCO och ”Internationella”
betalat ut två och en halv miljoner
kronor till den förre Svenska Fredsprofilen Westander.
Samtidigt tvingas verket sparka
ett stort antal medarbetare på
grund av penningbrist. Ett sparfrån Stig Dahlén
beting som rimmar illa med hur
Sirenens chefredaktör
delar av verket köper konsulttjäne-post: stig.dahlen@srv.se
ster till mycket frikostig timpeng.

Sista ordet

Stig Dahlén är chefredaktör för Sirenen. De åsikter som framförs i denna kolumn är hans personliga och har inget med
Räddningsverkets ståndpunkter att göra.

Foto: KATARINA SELLIUS

Westernryttare. Skövde-läraren Staffan Ljunggren har sysslat med hästsport i större delen av sitt liv. Han har ridit hem flera svenska mästerskap i westernridning.

Cowboy i Vilda Westergötland
Det är höst. Och det är häst.
Leriga boots och skit under naglarna.
I alla fall i Staffan Ljunggrens liv
när han går hem från jobbet på
räddningsskolan i Skövde.
Han står på gårdsplanen och pratar
olycksutredningar och nya lagen med
en kollega (som förmodligen är ovetande om att Staffan har semesterdag).
Samtidigt knäpper han av elstängslet
och hämtar unghästen Super i hagen.
Till vardags arbetar Staffan Ljunggren
som lärare och samordnare på räddningsskolan i Skövde. Ämnesområdet
är stab och ledning.
All fritid lägger han på westernridning.
– Och alla pengar, säger han när han
slutat prata lagstiftning.
– Det är min ventil. Har varit i trettio
år. Det är nödvändigt att koppla bort
tankarna och gå ut i stallet och mocka
eller rida ut i skogen.
På krokar i stallet hänger sporrar, lasso och en sliten westernsadel.

som har den eftertraktade ”kokänslan”,
eller cowsense.
– De har sinne för vallning och kan
läsa av boskapshjorden. Hästar särskilt
framavlade för boskapsskötsel och
vana att ta sig fram i skog och mark
samtidigt som de är explosiva.
I grunden handlar westernridning
om boskapsfösning som utvecklats till
en ridsport. Det finns flera tävlingsgrenar som vallning, lassokastning och olika dressyrgrenar.
– Det kan handla om att på tid skilja
ut en kalv från hjorden.
Eller att i turbofart runda ett antal oljefat som i ”barrel racing” eller forcera
en hinderbana. Gärna med tygeln enbart i ena handen.

Får inte ha levande kalvar

Osynlig maktkamp

Häst med ”kokänsla”. En bra häst har
känsla för boskap. Ett tävlingsmoment i
westernridning är att skilja ut en kalv ur
hjorden.

Super lägger otåligt öronen bakåt när
Staffan kränger på den tunga sadeln.
Det räcker med en blick, det är en osynlig maktkamp som Staffan alltid vinner.
– Det handlar om att klara ut rollerna,

vem som bestämmer – utan slagsmål,
säger han.
Just nu äger Staffan två unghästar av
rasen American Paint horse. Hästar

– Samspelet mellan häst och ryttare är
det viktiga. Snabba starter, stopp och
vändningar, att arbeta på en liten yta
och ha koll på boskapen. Enhandsridning kräver oerhört mycket träning,
förklarar Staffan.
I Sverige är det inte tillåtet att använda levande kalvar. Istället kastar man
lassot efter en träkalv som släpas fram
av en fyrhjulig motorcykel.
Staffan har ridit sen barnsben. Föräldrarna födde upp hästar och själv skaffade han sig hästgården Ljunghem för
snart 30 år sedan. Han har sina fem

tunnland i Skaraborgsbygden, i Tidan
utanför Skövde.
Sedan dess har han gjort sitt bästa för
att utveckla sporten i Sverige. 1975 var
Staffan med och startade den första
klubben i landet, Swedish Western Riders.
– På den tiden ansågs det töntigt av
annat ryttarfolk, men det har svängt.

Elva SM- och EM-medaljer
I dag finns ett femtiotal klubbar i landet och runt 4 000 westernryttare.
Själv har han samlat på sig elva SMoch EM-medaljer i sporten.
Nu har han dragit ner på det egna
tävlandet. På helgerna är Staffan western-instruktör och domare på tävlingar runt om i landet.
– Det är en frihetskänsla att rida western. Allt fokus är på hästen och alla
moment har en nära koppling till verkligheten.
– Men det är ju inte så att jag går omkring och är cowboy hela dagarna, säger han.
Men sant är att det enbart står westernfilmer och videoband med Familjen Macahan i bokhyllan. Att han lärt
arbetskamraterna kasta lasso.
Och att han inte är helt olik Zeb.
KATARINA SELLIUS

Returadress: L 257
651 80 Karlstad
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