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Rekrytering till deltidsstyrkor
ett akut problem vi måste lösa
en varma soliga sommaren är nästan
över för den här gången. Samtidigt
som vi har fyllt energiförråden har vi
konstaterat att kommunal räddningstjänst
på flera platser och vid olika tillfällen engagerats vid kraftiga åsk- och regnväder.
Ovanligt häftiga skyfall – med svenska
mått mätt – har drabbat västra Värmland,
delar av Småland och Orust i Bohuslän.
Obändiga vattenmassor har gjort åar av vägarna, hus har flyttats från sina grunder och
villakällare har fått länspumpas. Telefoner
har tystnat och sambandstrafiken legat
nere.
Men infrastrukturen har snabbt kunnat
återställas efter kommunernas samordnade
insatser och som vanligt tycks räddningstjänsten ha spelat en viktig roll.
De kommuner som blivit värst utsatta är i
hög grad representativa för kommunal
räddningstjänst. Det är kommuner eller
kommunalförbund, som bygger sin verksamhet på deltidsstyrkor. Av dessa kommuner är det två tredjedelar som uppgett ökade svårigheter att rekrytera personal till
sina styrkor. Rekryteringsbasen för kommunal räddningstjänst sviktar.

D

Problemet inte nytt – men växer
Nu är detta ingen nyhet för vare sig stat,
kommun eller fackliga organisationer. I november i fjol överlämnade Räddningsverket
en rapport till regeringen och presenterade
ett antal åtgärder som bör studeras vidare;
arbetarskyddsregler, anställningsförhållanden och flexibla organisationslösningar.
För mindre än två månader sedan fick vi
regeringens uppdrag att vidareutveckla de
förslag vi skisserade förra året. Att detta är
ett angeläget – på gränsen till akut – ärende
förstärks av kravet på redovisning redan i
februari 2003.
Denna fråga har en nära koppling till den
nya utbildningen för skydd mot olyckor.
”Lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser” är också en vä-

sentlig omständighet i resonemanget om
deltidarna.
I lagförslaget talas det om att det i hela
landet ska finnas ett tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor med hänsyn
till de lokala förhållandena. Lagförslaget
har också en klar ambition om en ökad flexibilitet ifråga om organisation av räddningstjänsten och personalens utbildning.
De lokala förutsättningarna ska vara avgörande för framtidens kommunala räddningstjänst.

Fritt fram för fräscha förslag
Denna tilltalande målsättning kan visa sig
svår att leva upp till när mer än två tredjedelar av deltidskommunerna i den senaste
lägesredovisningen säger sig ha klara rekryteringsproblem. Glesbygden blir glesare, arbetstillfällena färre och som en följd ett
minskat underlag för presumtiva deltidare.
I regeringsuppdraget finns formuleringen
att ”Räddningsverket kan också … föreslå
alternativ till nuvarande system.” Detta kan
rimligen inte betyda annat än att det är fritt
fram för friska, fräscha förslag till förändringar i flera avseenden. Arbetsgivare –
både offentliga och privata – måste
övertygas om att en anställd utbildad
till deltidsbrandman är en tillgång
för arbetsplatsen i det egna säkerhetsarbetet. I områden där det
knappt finns några arbetsplatser
är ett radikalt nytänkande helt
nödvändigt.

Räddningstjänst utan
gränser?
Är det möjligen dags att återuppliva tankarna på ”den
gränslösa räddningstjänsten”, som Räddningsverket
lanserade som idé för tiotalet år sedan? Gränslös i både
geografisk och yrkesmässig bemärkelse.

De bästa lösningarna på problem brukar
inte alltid presenteras där svårigheterna
uppstått. Men det finns goda idéer litet varstans och positiva erfarenheter bör spridas
vidare. Så har till exempel Härjedalens kommun nått goda resultat med sitt sambruk av
personal i räddningstjänsten och vård- och
omsorgen.
Nyligen presenterades en utredning med
förslag till lösning av de polisiära bekymren
med beredskap och täckning av glesbygden. Utredaren vill se ordningsvakter som
komplement till polisen inte bara, men
främst i avlägsna delar av landet.
Sedan länge har tanken funnits – och på
sina ställen realiserats – att räddningspersonal gör polisiära insatser av enklare slag.
Uppfattningarna om dessa uppgifter har
varit delade från både arbetsgivare och
fackliga företrädare.

Dags för kommunalt helhetsgrepp
Med medborgarintresset i fokus är det mot
denna bakgrund av största vikt att vi alla
tänker i nya okonventionella banor. Det arbete Räddningsverket bedriver i projektet
Trygg och säker kommun har det primära syftet att stimulera till verksamhetsövergripande metoder.
Kommunerna har fått ökat ansvar
för risk- och krishantering i vid mening och som en konsekvens av
detta har vi som i fallet Orust
fått se effektiva kommunala helhetsgrepp. Liknande samarbete
över alla gränser kan tillsammans med en öppen attityd
till ökad jämställdhet och etnisk mångfald bidra till en
lösning också för problemet
med deltidsanställningarna.

Christina Salomonson
Generaldirektör,
Räddningsverket
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Brandinspektör Lars Edstedt, Örnsköldsviks räddningstjänst, visar det nya
brandlarmet för Maria
Berglund samt – med ryggen mot kameran – Malin
Nyberg och Marie Johansson vid servicehuset Rosenborg.
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Vi måste bli bättre att ta vara på
erfarenheterna från storbränder
e debattartiklar som innehåller åsikter, som
många inte vill eller vågar skriva om, är förmodligen
de som läses med störst intresse. Kjell Wahlbeck (i nr 3/02)
och Åke Lewensjö (nr 4/02)
framför sådana synpunkter.
Kjell tar upp frågan om uteblivna eller bristfälliga brandsyner (inte bara i Stockholm)
och tillsynsfrågor med mera.
Åke tar upp kompetens och lönefrågor och framhåller att
chefer engagerar sig i ”fel frågor”.
Vill man skapa debatt måste
man vara tydlig och våga
sticka ut hakan, om det ska bli
kommentarer under ”Ordet
fritt” i Sirenen. Detta gör exempelvis Lars Mohlin i nr 4/02
om brister som sopas under
mattan och om vänskapskorruption mellan de som är satta
att granska och de som granskas.
Själv skulle jag först vilja ta
upp tillsynsfrågan. I en debattartikel i Sirenen nr 3/97 efterlyste jag Räddningsverkets
granskning av insatser som
gått alldeles snett. Lennart
Myhlback skrev i sin ledare i
efterföljande nummer: ”Jag
kan lugna Kaare Brandsjö att
SRV kommer att infria hans
förhoppningar”. Men mycket
litet har skett sedan dess.
Utvärderingarna av förra
årets storbränder i Jönköping,
Malmö och Landskrona, är i
alla fall en början. Men erfarenheterna kunde ha förklarats bättre och lett till tydligare förslag för alla räddningstjänster.
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Läses inte av många
Haverikommissionens granskningar av ett antal storbränder
har i några fall varit mycket
omfattande. Ifråga om diskoteksbranden i Göteborg inte
mindre än 148 sidor.
Den samlade bedömningen
av räddningsinsatsen innehåller mest anmärkningar om vad
som inte gick bra. Däremot lite
av de erfarenheter som borde
leda till förbättringar och utveckling.
Rekommendationerna är
ställda till de överordnade tillsynsmyndigheterna och läses
inte av så många andra.
Räddningstjänsternas egna
utvärderingar av sina insatser
har varit föredömliga i de få
fall jag känner till, främst
Stockholm och Göteborg.
Medverkan av en neutral
sakkunnig och omdömesgill
person har visat sig vara värdefull när detta i få fall förekommit. Ändock anser jag att
Räddningsverket ska göra insatstillsyn för att tydligare
medverka till att samma miss-

Foto: PELLES PHOTO AB

Storbränder händer och händer igen – utan att man tar vara på och sprider erfarenheterna. Räddningstjänstveteranen och profilen
Kaare Brandsjö anser att många misstag och nya storbränder skulle kunna undvikas genom bättre erfarenhetsuppföljning.
tag inte upprepas gång på
gång.

Brist på intresse?
När jag har hänvisat yrkesbrandbefäl till en viss artikel i
Sirenen eller Räddningsledaren har jag alltför ofta fått beskedet. ”Jag har bara hunnit
bläddra igenom, och missat
detta!”. Kan orsaken till att
man inte tar till sig av erfarenheterna vara brist på tid eller
intresse?
Granskningen av misslyckade insatser visar ofta på några
få återkommande orsaker.
Alltför ofta är det bristande
vattenförsörjning. Utan pump
vid brandposterna får man
inte ut den kapacitet man behöver vid stora volymströmmar genom 63 millimeter
slang. Inom städerna glömmer
man bort att släpsprutor finns
Vid större bränder kan särskilt
”vattenbefäl” behövas i tidigt
skede.

Slippa upprepa misstagen
Brister ifråga om ledning kan
ha sin orsak i att släckningsledaren blir alltför låst av uppgiften att hålla samband via
sina radiokanaler och samtal
med personer på skadeplatsen, om han inte har någon
yttre stab vid sin sida.
Detta uppmärksammas sällan därför att det är ett etablerat system, som man inte vågar
eller vill ändra på.
Mitt syfte med dessa rader är

Namn: Kaare
Brandsjö
Född: 1916
Hemort: Stockholm
Bakgrund: Brandingenjör. Befälstjänster:
Från brandmästare till
tillförordnad brandchef i Västerås, Örebro, Trollhättan, Helsingborg, Malmö och
Falun. 1946 Sveriges
första brandkonsult,
bland annat överingenjör i Brandförsvarsföreningen. Under senaste decennierna observatör för
Kamedo, författare
och flitig debattör.
Hobby: Brandhistoria, frimärken med
brandmotiv, motion.

att fästa uppmärksamheten
vid betydelsen av att ta vara på
erfarenheterna från storbränderna. Därigenom kan man
slippa att upprepa samma

misstag som andra gjort.
Det innebär även att man
kan motivera till förbättringar
och främja utveckling.
Även på den förebyggande
sidan visar storbränderna på
allvarliga brister ifråga om
brandsyner och tillsyn. I
många fall borde det stått
klart att sprinklerskydd är den
enda garantin mot storbrand.
Då borde ägaren övertygas om
behovet av totalt sprinklerskydd. Inte som vanligt nu få
beskedet: ”Vi kan inte kräva
sprinkler!”

Borde prioriteras
Samlingslokaler och bostadshus, där bränderna kräver de
flesta dödsoffren, borde prioriteras i stället för större industrianläggningar. Förhoppningsvis kan den kommande
lagen innebära att räddningstjänsterna omorganiseras med
huvuddelen av arbetstiden till
den förebyggande sidan. Kanske med mindre styrkor för livräddningsinsatser än nu i första insats.
En orimlighet, som väl alla
räddningschefer är eniga om,
är de många onödiga automatlarmen. Trots de många utredningarna och förslagen, under
mer än tio års tid, kan eller vågar tydligen inte någon ta bort
denna inkomstkälla från räddningstjänsternas budget.
Avgifterna borde i stället gå
till kommunen, så att inte styrkorna behöver åka in de budge-

terade beloppen. (I Stockholm
17 miljoner kronor per år).
De brandbefäl och andra
eldsjälar som vill förnya och
utveckla svensk räddningstjänst möts ofta med misstro
eller kyla av dem som saknar
engagemang. Det är på tiden
att alla inser att även räddningstjänsten behöver innovatörer för sin utveckling.
En klar ljuspunkt är beslutet
om ”Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor” (NCO).
Jag instämmer med Christina Salomonson, som i Inledaren, Sirenen nummer 3/02,
skriver: ”Grundläggande för allt
säkerhetsarbete är att ständigt
dra nytta av erfarenheter för att
förhindra upprepning”.
Kaare Brandsjö

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 50 maskinskrivna rader eller omkring
4 000 tecken (inklusive
blanksteg). Adress: ”Debatt”, Sirenen, L 257, 651 80
Karlstad.
E-post: sirenen@srv.se
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Översvämningarna på Orust

25 procent av öns
yta var skadeområde
Nederbörden uppskattades
till 271 millimeter på ett och
ett halvt dygn.
Läget blev kaosartat på
Orust.
– 25 procent av kommunens yta var skadeområde,
det är man inte direkt förberedd på, säger räddningschefen Tonny Karlsson.
Vattenmängderna
orsakade
förödelse och blev stort nyhetsflöde. Under de första dagarna
i augusti stod Tonny Karlsson
och hans manskap i dess centrum.
Det första larmet gick klockan 21.26 torsdag 1 augusti. En
sjöbod på Mollön brann efter
blixtnedslag. Ett rutinuppdrag,
trodde måhända Karlsson.
Men han insåg snart att det
inte var på Mollön han behövdes.
Två och en halv timme senare
hade Karlsson samtliga tre deltidsstyrkor ute på olika larm
och aktiverat kommunens beredskapsplan.
Brandvärnet i Mollösund och
deltidskåren i Ellös tog hand
om sjöboden.

Instängd i källaren
I tät följd hände dessutom:
22.05 larm att hus lutade i
Tvet, familj i fara. Varken räddningsledare eller ambulans tog
sig fram på grund av vattenmassorna. Ett terrängfordon
kom så småningom fram. Huset hade lyfts 60 centimeter,
men det fanns egentligen inget
att göra.
22.26 Man instängd i källare
på Lavön. Henåns styrka tog sig
inte dit. Mindre terränggående
fordon från Svanesund omdirigerades. Mannen räddades när
vattnet står 1,7 meter högt i
källaren.
23.29 Brand i byggnad i
Kungsviken efter blixtnedslag.
– Vi hade alla styrkor ute, ambulansen kom inte fram och
ovädret tilltog. SOS vädjade till
folk att inte gå ut, trycket på telefon var enormt, säger Tonny
Karlsson.
Samtal om vattenfyllda källare strömmade in, likaså att folk
inte tog sig fram på vägar. Men
de akuta larmen lugnade sig.
Trycket flyttades till den stab
som under natten etablerades
på brandstationen.
Regn och åskväder avtog,
men inte för gott.

Foto: TONNY KARLSSON

Nösund var en av de hårdast orterna på Orust. Kommunen hade för ett halvår sedan inlett en ombyggnad av vatten och avlopp i samhället. Ett arbete som skulle vara klart nästa sommar. Stora delar av det gjorda arbetet raserades under ovädret i början av augusti.
Bandvagnar var rekvirerade
och samtliga tre deltidskårer
låg i beredskap på sina brandstationer. Extra beredskap
fanns även i Uddevalla och
Tjörn, men kallades aldrig in.
– På fredag kväll började
eländet igen. Ovädret flyttade
österut. Ett stort bostadsområde i Svanvik fick problem och
hela Varekils samhälle var avskuret från omvärlden.

Katastrofområde?
Det nämndes att Orust förklarats som katastrofområde?
– Nja. Jag sa i ett samtal med
SOS, när det var som mest rörigt, att ”det här börjar likna
katastrof”. SOS ändrade uttrycket och gick ut med det.
Men det positiva var att det
bara sa pang – sen var både polisen och landstingets beredskapsenhet på plats.
Fredag natt ansåg Tonny
Karlsson att det inte var räddningstjänst längre. Det stora
problemet var vägarna och

Vägverket tog över ansvaret.
Lördag morgon var ovädret
över.
Räddningstjänstens
stora
uppgift var information, till
allmänhet och massmedia.
– Det utgjorde 99 procent av
jobbet. Staben tog emot samtal
och lade upp en prioriteringsordning. Folk hade förståelse.
Vi hade många presskonferenser, ställde upp för medierna
även däremellan. De var nöjda
med vårt tillmötesgående och
medierna gjorde stor nytta för
oss.

Telefonväxeln utslagen
Natten till lördag uppstod nya
problem när ett blixtnedslag
slog ut telefonnätet i 13 timmar.
– Mobiltelefonerna fungerade. Men eftersom hela Orust
och halva Tjörn saknade fast telefonnät, blev det hårt tryck på
mobilnätet och svårt att komma fram.
På lördag eftermiddag upp-

stod ett ledningsfel som slog ut
kommunens telefonväxel till
måndag förmiddag.
– Vi öppnade en informationscentral på brandstationen
på söndagen. Under fem timmar var samtliga tio i staben
hårt belastade.
Räddningstjänsten hjälpte
under söndagen till att länspumpa ett 50-tal fastigheter.
Totalt skrevs 78 insatsrapporter under fyra dagar, cirka 70
rörde länspumpning.
Konsekvensen av ovädret är
att ett tiotal familjer tvingats
lämna sina hus. Grova uppskattningar säger att kommunens skador uppgår till 30 miljoner kronor, för Vägverket 20
miljoner kronor att reparera
de allmänna vägarna, enskilda
vägar 10-12 miljoner. Tillkommer gör skador som privatpersoner drabbats av. För räddningstjänsten uppgick bara
personalkostnaden till 150 000
kronor.
När det hela nu är över, är

Tonny Karlsson tämligen nöjd.
– Jag ser inte att vi kunde
gjort annorlunda. Vi hade övat
stabspersonal och det arbetet
fungerade bra.

Fordon som går i vatten
Några lärdomar?
– Vi har en ny ledningscentral på gång, väntar på besked
om statsbidrag från Räddningsverket. Hade den varit i
drift hade vi haft ett bättre
läge. Det hade säkrat telefonerna.
– När vi köper småbilar i
framtiden ska vi köpa fordon
som bättre tar sig fram i vatten.
Det bör även hemtjänsten
göra.
Flera myndigheter har besökt Orust.
– Vårt första intryck är att
man hanterat situationen bra,
säger Jan-Erik Gustavsson på
Räddningsverkets tillsynsenhet.
PER LARSSON
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Dödsbränderna fortsätter öka
Den tråkiga trenden håller i
sig; dödsbränderna fortsätter att öka.
Första halvåret i år omkom 77 människor.
I de flesta fallen saknades
fungerande brandvarnare.
– Om alla skaffar brandvarnare
får vi ner siffrorna en del. Men
det räcker inte. Det handlar
mycket om mänskliga åtgärder, att vi tar hand om varandra, säger Mette Lindahl-Olsson, chef för Räddningsverkets
olycksförebyggande enhet.
Av 77 döda (75 första halvåret 2001) omkom 65 personer
vid 58 bränder i bostäder. Vid
43 av de bränderna (74 procent) är det konstaterat att det

inte fanns någon brandvarnare, alternativt att den inte fungerande. I fem fall fanns fungerande brandvarnare. För övriga
tio dödsbränder i bostad
ssaknas uppgift.
Detta samtidigt som allt fler
kommuner kräver brandvarnare i bostäder.
– Men så raskt ökar inte förekomsten av brandvarnare där
de verkligen behövs.
Räddningsverket har i ett
handlingsprogram ambitionen att antalet döda i bostadsbränder under perioden 20022004 ska minska med tio procent jämfört med snittvärdet
för 1998-2000 som var 92.
Man ska alltså ner i 83 döda
per år. 2001 dog 120 personer i

bostadsbränder och nu 65 första halvåret.
Sex personer dog i särskilda
bostäder för äldre. Men många
äldre bor också kvar allt längre
hemma. Av de totalt 77 döda i
bränder var 20 personer över
80 år, 35 över 65 år.

Äldre reformens fel
– Kanske borde fler bo i särskilda boenden i stället för i
egen bostad. Man bor i eget
hem fast man inte klarar det
och har kanske hemhjälp som i
sin tur har pressade scheman.
Här vill jag skylla en del på
ädelreformen och kommunernas brist på pengar, säger Mette Lindahl-Olsson.
Ett mål för ädelreformen var

att äldre skulle ges bättre möjlighet att bo hemma längre.
Nu visar det sig att allt fler äldre dör i bränder i egna hem.
– Det allra viktigaste är att vi
tar hand om våra äldre. Vi måste se till dem mer mänskligt så
att de inte sitter ensamma.
Vad kan Räddningsverket
göra?
– Vi måste börja samverka
om problemen, det behövs lokala nätverk.
Ett exempel är en dödsbrand
förra året där hemtjänsten tidigare hade sett brännmärken i
golvet i lägenheten. Det framkom efter branden där en person dog och ett helt hyreshus
fick utrymmas.
– Det var alltså inte frågan

om det skulle bli en brand,
utan när. Men hemtjänsten
hade ingen naturlig väg att
rapportera vad de sett. Det är i
de här sammanhangen vi måste börja samverka. Vi måste
också öka informationsflödet.
Från statistiken kan i övrigt
noteras att:
■ 26 personer dog vid bränder i enfamiljsbostäder, 28 i
flerfamiljshus, sex i särskilda
boende för äldre, fem personer
i fritidshus eller husvagn.
■ Av totalt 77 dödsbränder
första halvåret dog utöver 65 i
bostadsbränder sju vid trafikbränder, tre vid brand eller explosion utomhus och två vid
ladugårds/kontorsbränder.
PER LARSSON

Räddningsverket bistår
Tjeckien med pumpar
11,8 meter över normal
nivå. Så högt stod vattnet i
Usti nad Ladem i norra
Tjeckien lördag 17 augusti.
– Höga industribyggnader
ser ut som pråmar i vatten.
Man ser bara taken på trevåningshus. Jag har aldrig sett
något liknande, säger Bo Andersson, ledare för Räddningsverkets insatsstyrka.
Usti nad Ladem ligger i området i Tjeckien, fyra mil från tyska Dresden, som är hårt drabbat av översvämningar från floden Elbe. Det bor cirka 300 000
människor i regionen.
Räddningsverket kom på lör-

dagen fram till Tjeckien med
två långtradare fyllda med 56
avfuktningsaggregat och 150
pumpar. Via Sida hade utrikesdepartementet (UD) beviljat 5
miljoner kronor för insatsen.
Utrustningen doneras till
tjeckerna.
Insatstiden beräknades från
början till en månad, men Bo
Andersson räknade vid Sirenens pressläggning med att
man återvänder hem inom en
vecka.
– Vi utbildar lokal räddningspersonal i att använda utrustningen.
Förutom Bo Andersson finns
Olle Carlsson och Morgan

Palmquist från räddningstjänsten i Karlstad samt personal
från ett saneringsföretag i Östhammar på plats.

Första styrkan på plats
På söndagen skedde en officiell
överlämning av utrustningen
till regionen Ustis president Jiri
Sulc.
– Vi var den första internationella styrkan som kom hit och
tjeckerna är mycket tacksamma över att vi var så snabba.
På söndagen hade vattennivån börjat sjunka och pumputrustningen kunde nyttjas för
fullt.
Tjeckerna diskuterar med

Foto: INSATSSTYRKAN

Officiell överlämning av utrustning till den tjeckiska regionen Usti
skedde söndag 19 augusti. Från vänster regionens räddningschef
Jaroslav Novotny, insatschefen Kuera, presidenten Jiri Sulc och Bo
Andersson, Räddningsverket.
svenska UD och Räddningsverket om ytterligare hjälp, det
handlar nu om utrustning för
desinfektera.
Räddningsverket har även en
fem personer stor observatörsstyrka på plats i Tjeckien. Den

leds av Barbro Näslund-Landenmark,
Räddningsverket,
och studerar bland annat förebyggande åtgärder som gjorts
och geologiska verkningar av
översvämningarna.

Kritisk rapport efter attacken mot World Trade Center

Dålig organisation kostade brandmän livet
New York Fire Department
har i ett års tid prisats för insatsen efter terrorangreppet
mot World Trade Center.
Men nu kommer också allvarlig kritik.
Många av de 343 brandmän som omkom kunde ha
räddats om arbetet organiserats bättre.
Konsultfirman McKinsey &
Company har i fem månader
granskat myndigheternas arbete vid katastrofen. New York
Times refererar delar av den
80-sidiga rapporten, som inom
kort kommer att offentliggöras.
Om uppgifterna stämmer är
det generande kritik mot led-

ningen för räddningstjänsten i
New York.
• Radiokommunikationen
och disciplinen var dålig.
• Klockan halv tio, nära en
timme innan norra tornet rasade, skickade assisterande chefen Joseph Callan ut en order
om evakuering. Den gick aldrig
fram till brandmännen som
befann sig i byggnaden, alternativt ignorerades.
• Samarbetet med polisen
fungerade mycket dåligt. Poliser i helikoptrar rapporterade
om risken för byggnadskollaps, men dessa uppgifter nådde aldrig brandmännen inne i
tornen.
• Brandmän strömmade
okontrollerat till katastrofom-

rådet utan att anmäla sig till
sina befäl.
• Särskilt ledningen får hård
kritik. 26 av 32 chefer dök upp
vid World Trade Center utan
att ha några egentliga uppgifter.
• Flera brandchefer hade inte
tränats på upp till 15 år.

Inte överraskad
Räddningsverkets Bo Johansson var utsänd observatör i
New York och har även följt efterarbetet. Han är inte överraskad över kritiken:
– Vid vårt andra besök i New
York fick vi klart för oss att
samverkan fungerat illa. Hela
ledningsorganisationen slogs
ut där den befann sig längst

ner i ett av tornen och fick
snabbt ersättas av en ny organisation som troligen saknade
de rätta kontaktvägarna.
Ett av de problem som uppmärksammats är ansamlingen
av resurser direkt på skadeplatsen.
– Alla skulle fram samtidigt
och därför blev räddningsarbetet oorganiserat. Det hade behövts någon form av halvhalt
vid en brytpunkt för att få kontroll på resurserna, ungefär
som vi normalt arbetar i Sverige, säger Bo Johansson.
Erfarenheterna från New
York får även konsekvenser på
svensk räddningstjänst:
– Vi har fått en hel del impulser från New York som vävs in i

den gedigna utbildningssatsning i ledning och samverkan
som vi inom kort påbörjar.
– Bland annat kommer vi att
gå ut till samtliga län för att utbilda och öva i ledning och
samverkan under fem dagar på
länets ledningscentral, säger
Bo Johansson.
Femdagarsövningarna ska
hållas i en följd. Genomförs i
tio-tolv län under 2003 och i
resterande län under 2004.
– I förlängningen kommer vi
även att ta fram utbildningsmodeller för regionala samverkanskurser. Efterfrågan på
övningar i ledning och samverkan har ökat högst påtagligt
det senaste året.
STIG DAHLÉN
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Fem brandmän skadade i Åsele
Fem brandmän rökskadades, varav en allvarligt. Sjukstugan försattes i katastrofberedskap.
Det som först var ett litet
larm till Statoilmacken i
Åsele blev till något helt annat.
– Det var tur att vi hade
heltidsberedskap den här
helgen. Annars kunde det
gått alldeles åt helvete, säger räddningschefen LarsÅke Ingelsson.
Under Åsele marknad kommer
35 000 besökare varje dag till
samhället som normalt hyser
2 500 personer. Det är skälet
till heltidsbemanningen på
brandstationen.
Det var också skälet till att
smörjhallen och tvätthallen på
macken, totalt drygt 500 kvadratmeter stor, var fyllda med
pallvis med varor som skulle
krängas. Det kom att skapa
problem.
Lördag 20 juli klockan 12.44
larmades räddningstjänsten.
”Rökutveckling, inga gasflaskor” var beskedet. Sex minuter
senare påbörjades insatsen. Då
var branden fullt utvecklad i
personalköket och börjat sprida sig mot smörjhallen.
– De två rökdykarna hade
svårt att orientera sig i den
tjocka och varma röken. De
hade också smörjgropen att se
upp med. Och med alla varor i
lokalerna fanns nästan inget
utrymme att ta sig fram.

Tappade orienteringen
Rökdykarna tappade orienteringen, befann sig i ett oljerum
där de trodde ingången till köket fanns.
När den ene rökdykaren börjat använda reservluften gick

rökdykarledaren in och ledde
honom ut. Men var fanns den
andre?
– Han hade fallit och slagit av
masken i fallet. Rökdykarledaren hittade honom medvetslös
på golvet, berättar Ingelsson.
Omständigheterna
gjorde
att sjukstugan sattes i katastrofberedskap. Ambulanshelikopter kallades in. Utanför
hade tre brandmän, som arbetade utan andningsskydd, också dragit i sig skadlig rök.
Tre kördes till lokala sjukstugan, den avsvimmade brandman och ytterligare en flögs till
universitetssjukhuset i Umeå.
– Det var ingen nyttig rök de
fick i sig. Han som svimmat
fick lämna sjukhuset efter ett
dygn. Lungröntgen har inte givit några negativa besked.

Fel att rökdyka?
Eftersom inga människor
fanns i byggnaden är frågan
om det var rätt beslut att rökdyka?
– Vi har ställt oss den frågan
själva, om inte insatsen kunde
gjorts utifrån. Från baksidan,
butiken samt utifrån smörjhallen om vi brutit upp porten.
Där gjordes insatser när förstärkningen kom.
– Men anledningen till att
rökdykarna skickades in var att
man fick information från ägaren att det var i smörjhallen
och köket det brann, samt att
det var lättaste och snabbaste
vägen. Det visade det sig inte
vara, då branddörren var öppen och smörjhallen rökfylld.
Åsele fick hjälp av räddningstjänsterna i Dorotea, Vilhelmina och Lycksele. Brandmän
som
besökte
marknaden
sprang till brandstationen, lånade kläder och deltog i arbe-

tet. Totalt var 38 personer på
plats. Branden angreps från tre
håll och cirka en och en halv
timme efter larm var den under kontroll.
Det var kylskåpet i köket som
börjat brinna.
– Förmodligen en gnistbildning som fick hjälp av mycket
damm. Branddörren ut till
smörjhallen stod öppen och
dessutom var ett hål ut till
pannrummet upptaget. Branden spred sig snabbt.
Lars-Åke Ingelsson konstaterar att det var tur att man hade
90 sekunders anspänningstid. I
trängseln i samhället under
marknaden hade deltidarna
knappast klarat de vanliga fem
minuterna till stationen.
– Vi hade kanske varit vid
branden efter 10-15 minuter.
Då hade det gått åt helvete.
PER LARSSON

Foto: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÅSELE

Det var här rökdykarna gick in, och det visade sig vara mer att se
upp för än smörjgropen. Smörjhallen hade inför Åsele marknad belamrats med varor.

Lärdomar
■ Arbetet delades in i tre sektorer när förstärkningen kom.
Det fungerade bra.
■ Stora förändringar fick göras
i inträngningsvägarna. Det är
inte bara att gå in.
■ Insatsplan hade varit guld
värd, likaså om man tidigare
hade gjort studiebesök och
varit mer bekant med lokalen.
■ Om inte branddörren stått
öppen hade rökdykarna haft
full sikt i smörjhallen och personskadorna förmodligen uteblivit.
■ Portarna till smörjhallen var
låsta inifrån, elsystemet utsla-

get. Snören man öppnar manuellt med hade brunnit upp.
Kanske bättre med stålvajrar.
■ Använd andningsskydd även
utomhus.
■ Skrotbilar var placerade i
anslutning till en vägg på baksidan, vilket försämrade en inträngningsväg.
■ Problem med täckningen
för mobilnäten GSM och 450
som varje år slås ut när det är
Åsele marknad
■ Polisen dirigerade trafik och
stängde tidvis av riksväg 90.
Nödvändigt för räddningstjänstens trafik.

”Lagom säkerhet 3” ingen Beslut om räddningsinsats är
listning av bäst eller sämst myndighetsutövning
Tidningsartiklar listade landets effektivaste räddningstjänster och utgick från
Räddningsverkets rapport
”Lagom säkerhet 3”.
Men den är inget garanterat kvalitetsbegrepp, det
handlar om hur kostnadseffektiv utryckningen är.
Topplistorna fick vissa att jubla, andra att bli arga. Flera
vände sig mot att det förebyggande arbetet inte värderades.
Men rapporten handlar inte
om hela räddningstjänstens
kvalité.
I bilagor till rapporten finns
tabeller benämnda ”effektivitet per räddningstjänst”. Det
går också att utläsa en rangordning.
Bilagorna talar dock inte om
att det handlar om hur effektivt de operativa resurserna an-

vänds. För att få det klart för
sig krävs att man läser rapportens löpande text.
– Det är inte tydligt vad som
avses i bilagorna, den kritiken
är befogad, säger projektledaren Sven-Erik Frödin.
”Lagom Säkerhet 3” är en del
av kostnad/nytta-projektet. Tabellerna i rapporten handlar
bland annat om hur effektiv
räddningstjänsten är i förhållande till antal personer i styrkan och hur snabbt utryckningsstyrkan ger hjälp.
Alla räddningstjänster jämförs med varann. De som får
bäst värde är de som får ut
mest för satsade pengar.
Mest intressant för en räddningstjänst torde vara att jämföra med likvärdiga räddningstjänster sett till bland annat befolkningstäthet.

För två år sedan åtalades en
räddningsledare och dennes
biträdare vid sjöräddningscentralen i Göteborg för
tjänstefel.
Båda friades men målet
kan få stor betydelse eftersom det är första gången en
räddningsledares agerande
prövats rättsligt.
Det var 18 juni 1995 som en
yngling föll överbord från en
segelbåt utanför Varberg. Övriga i båten skickade upp en
nödraket och sjöräddningscentralen larmades.
Segelbåten strandade senare
i Apelviken söder om Varberg
och två flickor kunde räddas.
Trots att helikopter, båtar och
landenheter sattes in i sökandet påträffades inte ynglingen.
Han hittades först dagen efter
drunknad.

Räddningsledaren och dennes biträdare åtalades båda för
tjänstefel. Enligt åklagaren
hade de uppsåtligen eller av
oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter när de sökte efter den
saknade i ett alltför begränsat
område.

Myndighetsutövning
Räddningsledarna friades i
både tingsrätt och hovrätt. Den
biträdande räddningsledaren
för att hon enbart blivit rådfrågad av räddningsledaren och
därför inte hade något ansvar.
Räddningsinsatser har hittills närmast betraktas som en
serviceverksamhet från samhällets sida, men hovrätten anser att beslut att inleda, eller
vägran att inleda, en räddningsinsats är myndighetsutövning.
Däremot anser inte hovrät-

ten att räddningsledarens åtgärder under insatsen är myndighetsutövning utan enbart
ett led i dennes yrkesutövning.
Beslutet om sökområdets storlek är alltså inte myndighetsutövning och därför frias räddningsledaren.
Även om räddningsledaren
friades i det här fallet har hovrätten slagit fast att räddningstjänst i vissa delar är myndighetsutövning och domen kan
få betydelse för hur man ser på
liknande fall framöver.
– Det ligger nära till hands
att man i framtiden även kan
komma att pröva hur räddningsledaren utövar sin uppgift, säger Torkel Schlegel, jurist på Räddningsverket.
GUNNO IVANSSON

Bränderna i snuskylar

Glimtändarna brandorsaken
Det är glimtändarna som orsakat bränderna i Snuskylarna.
Swedish Match, som äger
kylarna, har nu plockat bort
glimtändare och lysrör ur
cirka 4 000 kylar.
I förra numret av Sirenen berättade vi att det varit upprepade bränder och brandtillbud i
en speciell sorts kylskåp för
förvaring av snus.
Misstankarna riktades mot
glimtändarna.
Förutom ett stort antal
brandtillbud hann det inträffa
tre mera omfattande bränder
innan problemet uppmärksammades och fick sin lösning.
Den första kända större
branden i en snuskyl inträffade
förra hösten i Härnösand. En
butik fick omfattande brandoch rökskador.
Större bränder har också inträffat i Katrineholm och Örebro.
Från branden i Örebro skickades den svårt brända kylen till
tillverkaren Ajo Kylindustri AB
i Varberg. Där var man redan
medveten om att det fanns ett

Glimtändare av fabrikat Narva vållade en serie bränder och
brandtillbud i snuskylar. Glimtändarna används för att tända de lysrör som belyser varorna och har inget med kylaggregaten att göra.
problem. Under de senaste månaderna hade det strömmat in
en mängd rapporter om
brandtillbud i glimtändare till
de lysrör som belyste varorna i
snuskylarna.

Bitarna på plats
När chefen för Ajo Kylindustri
tog kontakt med Räddningsverkets brandutredarprogram
föll pusselbitarna på plats.
Kriminalingenjör
Conny
Ohlsson, elexpert vid SKL, engagerades för att undersöka de
båda brunna kylarna från Ka-

trineholm och Örebro, samt
några av de lätt brandskadade
glimtändarna från olika tillbud i landet.
Resultatet var entydigt: Det
var glimtändarna som var boven i dramat. Samtliga brunna
glimtändare var av märke Narva och tillverkade i Tyskland. I
vissa situationer kan de utveckla så mycket värme att deras
plasthölje fattar eld.
Ägaren
Swedish
Match
plockade genast bort glimtändare och lysrör vid alla cirka 4
000 försäljningsställen med
snuskylar av det aktuella märket Belysningen i kylarna
släcktes visserligen, men kylaggregaten kan fungera som vanligt.
En viktig fråga är om samma
typ av glimtändare också finns
i andra lysrörsarmaturer. Utsätts de i så fall för liknande
påkänningar så att de kan ta
eld och vålla brand?
Har du information i ämnet?
Kontakta Ulf Erlandsson, tel
054-13 50 39, fax 0470-208 04
eller via e-post:
ulf.erlandsson@srv.se
Ulf Erlandsson

Nödöppnare för bussar finns
Ingen ska behöva bli instängd i färdtjänstbussar.
Utrustning för att i nödläge sänka handikapprampen
tillverkas och finns i Sverige.
Och från nästa år ställer
Vägverket krav på utrustning för nödsänkning.
I förra numret av Sirenen berättade vi om två allvarliga
bränder i handikappbussar, eller färdtjänstbussar som de
egentligen heter.
Vid den ena branden omkom
en invalidiserad kvinna. Bussen saknade sidodörr. Bakdörrarna spärrades av den elhydrauliska lyften som inte gick
att fälla när elförsörjningen var
utslagen.
Många läsare har reagerat på
de bristfälliga utrymningsmöjligheterna. De föreslår krav på
nödsänkning av lyftarna på de
handikappfordon som saknar
annan dörr från passagerarutrymmet. Sådana bestämmelser
finns sedan länge i Danmark,
Norge och många andra länder. Däremot inte i Sverige.
Men nu har Vägverket tagit
itu med uppgiften.
– Vi kommer att skärpa kraven. Det ska finnas handtag för
nödsänkning av lyften både invändigt och utvändigt på fordonet, säger Jan Petzäll på Vägverket. De nya föreskrifterna
blir retroaktiva och kommer
att träda i kraft nästa år.
Rullstolslyftar till olika typer
av fordon tillverkas av U-lift,
ett företag i Backarydskoncer-
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Det utvändiga handtaget för nödsänkning av en handikapplyft sitter där Tommy Petterson visar. Invändigt sitter handtaget vid högra bakre stolpen. Snett ovanför baklyktan syns de tre knappar som
används för manövrering av lyften när bussens elförsörjning fungerar.
nen som också bygger karosser
till färdtjänstbussar, ambulanser och ledningsfordon.

Tvekar i Sverige
Tommy Pettersson, VD för Ulift, förklarar att nödsänkning
av lyftar som blockerar bakdörrarna redan är en del av deras program.
– Ungefär 60 procent av vår
tillverkning går på export. I de
flesta länder är nödsänkning
av lyftarna redan ett krav. Det
är bara i Sverige som beställarna hittills tvekat inför kostnaden. Vi har tagit fram en sats
för eftermontering med två
handtag och färdiga vajrar
som lätt kan monteras på fordonet. Priset uppgår till några

tusen kronor. Monteringen
kan göras hos de flesta hydraulverkstäder
Ett annat sätt att i en nödsituation fälla en utvändig rullstolslyft från U-lift är att klippa
av de hydraulslangar som sitter på vardera sidan av plattformen. Den vänstra slangen
gör att plattan fälls ner, den
högra att den sjunker mot
marken. Strypbrickor i hydraulcylindrarna gör att rörelserna går långsamt. Det rinner
visserligen ut några deciliter
hydraulolja. Men det är ingen
fara för räddningspersonalens
säkerhet.
Ulf Erlandsson

Hela Dalarna
kräver brandvarnare
Ingen mas eller kulla
kommer undan kravet på brandvarnare.
– Dalarna är första
länet i landet där
samtliga kommuner,
15 stycken, beslutat
om krav på brandvarnare i bostäder, hävdar Lars Nises, räddningschef i Mora och
Brandförsvarsföreningens huvudkonsulent i länet.
Foto: LARS NISES
För två år sedan
bjöd Brandförsvarsför- Brandvarnare på plats. Fastighetssköeningen in fastighetsä- tare Thomas Melin, monterar brandgare, räddningstjänst- varnare i Morastrands fastigheter.
personal, skorstensfejare och försäkringsbolag till en konferens om Malmös brandvarnarprojekt.
– Alla räddningschefer tog emot budskapet positivt och de har
sedan drivit frågan vidare med stöd av Brandförsvarsföreningen.
Sotarna deltar i arbetet. I samband med kontroll av brandskyddet införs även att fastighetsägaren får frågan om brandvarnare
är monterad.
Statistik över antalet brandvarnare finns inte, sotarnas protokollförande har ännu inte slagit igenom. Men att en ökning
skett är Nises klar över.
– De kommunala bostadsbolagen är dominerande fastighetsägare i kommunerna. Och jag har en känsla att samtliga bolag
monterat in brandvarnare. Bara i Mora handlar det om 2 000
brandvarnare.
För att marknadsföra satsningen har Brandförsvarsföreningen
bland annat köpt reklamplats i TV och skickat ut en broschyr till
länets alla hushåll.

Räddningsverket slutar
betala skogsbrandflyget?
Räddningsverket kan komma att dra tillbaka finansieringen av
skogsbrandflyget.
Anledningen är ny verksamhet men inte mer pengar. Det innebär att Räddningsverket ser över var man kan minska kostnaderna.
Räddningsverket vill att skogsägarna och i viss mån även kommunerna tar ansvar för skogsbrandflyget. Skogsägaren som ansvarig för sin egendom och kommunen för att den har ett övergripande ansvar för att förebygga bränder.
Räddningsverket har i en remiss lämnat fyra förslag på finansiering av skogsbrandflyget.
Ett är alltså Räddningsverket helt lämnar ansvaret för skogsbrandflyget, ett annat att man ansvarar för upphandlingen av
bevakning från luften och betalar en del av flygarnas grundutbildning. Ett tredje alternativ är att verket bidrar med 15 00030 000 kronor till var och en av landets 37 bevakningsslingor.
Det fjärde förslaget innebär att Räddningsverket betalar brandflyget i tre-fyra län, för att kunna jämföra och utvärdera vinsterna med statligt bekostat skogsbrandflyg.
Synpunkter på förslaget vill Räddningsverket ha senast 2 september.
Kostnaderna för skogsbrandflyget kan, beroende på om det är
en torr eller blöt sommar, variera mellan en och sex miljoner
kronor per år.

Seminarie om tunnelfrågor
"Planera för tunnelsäkerhet" är namnet på ett seminarie som
Räddningsverket arrangerar i Rosersberg den 29 oktober. Här
kommer myndigheters syn på säkerhetsfrågor för trafiktunnlar i
allmänhet och järnvägstunnlar i synnerhet att redovisas.
Vidare presenterar Räddningsverket delresultat av projektet
"Räddningsinsatser i tunnlar" och Anders Bergqvist från SP i Borås kommer att redovisa en fiktiv olycka. Räddningsverkets
överdirektör Lars Hedström medverkar, liksom flertalet ledande
experter i Sverige på tunnelproblematik. Det gör seminariet till
ett unikt tillfälle för personer som arbetar med tillstånds-, tillsyns- och säkerhetsfrågor i samband med tunnlar att få höra senaste nytt.
Frågor om seminariet: Kontakta Räddningsverkets Omar Harrami eller Mattias Strömgren, tel 054-13 50 00. Deltagarantalet
är begränsat till 260 personer. Anmälningstiden går ut 11 oktober. Programmet i sin helhet finns på Räddningsverkets hemsida www.srv.se
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B-körkort
krävs för nya
utbildningen
Får vi några elever till den
nya utbildningen? Kommer
kommunerna att anställa
dem?
Det var några av frågorna
när Lärarveckan 2002 avslutades i Storsalen på Rosersberg.
Att det finns ett behov av nyutbildade brandmän råder inget
tvivel om. Den kommande
tioårsperioden börjar 40-talisterna gå i pension.
– En genomgång av åldersstrukturen i kommunerna visar att de närmaste åren kommer drygt 200 brandmän gå i
pension varje år och vi föreslår
en intagning av 150 elever per
termin, säger Pia Holmstrand,
ledare för delprojektet som
formar antagningssystemet.

Vidareutbildning 2004
I nuläget handlar det bara om
den nya tvååriga utbildningen
som startar hösten nästa år. Vidareutbildningen startar 2004.
För att kunna söka till en nya
brandmannautbildningen
krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, man
ska ha godkänt i 90 procent av
ämnena. Det är alltså teoretiskt
möjligt att ha icke godkänt i några ämnen, därför krävs särskild behörighet med godkänt i
svenska B, engelska A, samhällskunskap A och matematik A.
Utöver detta ska ett antal andra kriterier uppfyllas, men det
blir inga ”anställningstester”
på det sätt som många kommuner har vid anställning av
brandmän.
– Vi ställer de krav som utbildningen kräver, vi kommer
till exempel inte att ha avancerade styrketest eller kontrollera om de klarar vattendykning
och liknande.

Måste ha B-körkort
Däremot ska de sökande genomgå ett konditionstest, sannolikt rullbandstestet, och
kunna visa att de motionerar
regelbundet. De ska kunna
simma 200 meter och klara en
enklare livräddning. Vidare
ska det kontrolleras att de inte
lider av höjdskräck eller klaustrofobi. De ska beskriva sig
själva och varför de sökt utbildningen och B-körkort är
ett måste.
– Det har även diskuterats
om C-körkort ska vara ett krav,
men det finns det nästan inga

19-åringar som har. Vårt förslag är att varje skola lokalt
upphandlar en trafikskola för
att ge eleverna möjlighet att ta
C-körkort under utbildningen.

350 efter första urvalet
Bland alla som uppfyller kraven görs den första ”gallringen”.
– Det första urvalet är kritiskt, där ska vi minska antalet
sökande till det dubbla antalet
kursplatser, alltså cirka 350
personer. Dessa 350 kallas till
tester som vi hoppas kan utföras på våra skolor i samarbete
med Pliktverket.
Det handlar bland annat om
läkarundersökning och ett arbets-EKG enligt de säkerhetskrav som Arbetsmiljöverket
ställer.
– Troligtvis blir det också ett
datoriserat anlagstest för att
bland annat undersöka den
praktiska förmågan. Många
kommuner är oroliga för att
ska få brandmän med bara teoretiska kunskaper.

Tre urvalsgrupper
De som klarar testen delas in i
tre urvalsgrupper: Gymnasiebakgrund, arbetslivserfarenhet och branscherfarenhet. I
den senare gruppen handlar
det om branscherfarenhet i vid
bemärkelse. Det kan vara deltidsbrandmän, räddningsmän,
de som haft ett vikariat på
räddningstjänsten men det
kan också vara en undersköterska.
Intagningen sker proportionellt i förhållande till gruppernas storlek. Hänsyn ska tas till
jämställdhet och mångfald
samt vid vilken skola de vill gå.

Intag höst och vår
Det blir intag både höst- och
vårtermin och ansökningstiderna går ut 1 mars respektive
1 september. Antagningsbeskedet kommer två månader
före utbildningsstarten. Nu
gäller att snabbt komma ut
med information och marknadsföring.
– Många kommuner inser att
i stället för 500 sökande till en
brandmannatjänst kommer de
kanske att få betydligt färre. De
måste marknadsföra den nya
utbildningen för att få brandmän till sin kommun. Är den
sökande från hemkommunen
är det är större chans att han
eller hon stannar kvar.

Räddningsverket kommer i
sin information och marknadsföring att i första hand att
vända sig till gymnasieelever
och arbetssökande på arbetsförmedlingen.
Marknadsföringen ska ske genom internet,
foldrar, mässor, annonser, ett
020-nummer och insatser av
de lokala räddningstjänsterna.

Tror på många sökande
Ingen tvivlar på att utbildningen kommer att få många sökande.
– Vi kommer att kunna rida
på att det är ett populärt yrke
men det blir viktigt att nå ut
med information om att systemet ändrats och att det inte
längre är anställning först. Det
är också viktigt att utbildningen blir bra och att vi kan använda studenter som levande
exempel i vår marknadsföring
framöver, säger Pia Holmstrand.
Genom den nya räddningstjänstlagen ”avmonopoliseras”
utbildningen och frågan är då
om kommunerna kommer att
anställa de nya ”tvååringarna”? Ja, försäkrade både Thord
Eriksson, Kommunförbundet
och Erling Johansson, räddningstjänsten Malmö, som satt
i svarspanelen.

Efterfrågan på kompetens
– De behövs för nya uppgifter
med skydds- och säkerhetsfrågor. Hela skyddssektorn kräver
mer kompetens. Jag är övertygad om att även små kommuner kommer att anställa dem
som en kombination av brandman och säkerhetsarbetare. En
sån skulle till exempel kunna
jobba med säkerhetsfrågor
inom skola och äldreomsorg
och resten som brandman, säger Thord Eriksson.
De nya brandmännen kommer att ha en betydligt längre
utbildning bakom sig och en
del var oroliga för ”kulturkrocken” när de första eleverna
stiger in på räddningstjänsterna. Är de beredda att ställa sig i
slangtvätten?
Inget stort problem anser
Anders Johansson, Skövde,
projektsekreterare för nya utbildningen.
– Det är inga fisförnäma akademiker det är fråga om, det är
fortfarande en yrkesutbildning.
GUNNO IVANSSON

Lärarveckan får högt betyg av de som Sirenen talat med. Viktigt för att ena
är Björn Fahlén, Skövde, Gerd Söderholm, Rosersberg och Hans Skoglund, San

Enbart nya utbild
Andra utbildningar har sina
studiedagar, Räddningsverket har Lärarveckan.
Årets lärarvecka arrangerades av skolan i Rosersberg
och var ett avstamp inför
den nya utbildningen.
Tidigare lärarveckor har haft
ett tema men de som önskat
anordna en workshop för att
visa sitt har fått göra det. Mot
bakgrund av att den nya
brandmannautbildningen
startar nästa år var innehållet
styrt den här gången.
Enbart det som har anknytning till nya utbildningen fick
plats.
– Målet med lärarveckan är
att informera, starta diskussioner och få in personalens synpunkter inför framtiden. Att
under tre dagar få en gemensam bild och budskap att ta
med sig hem, säger Ann-Cathrine Andersson, enhetschef

på Räddningsverkets utbildningsstab.
Veckan inleddes med att Bi
Puranen berättade om ungdomskultur.
Föreläsningen
skulle lägga grunden för diskussionerna.
– Det är viktigt att känna till
vilka ungdomar som kommer
till oss. Hur tänker de kring
medinflytande och auktoriteter? Kommer de att sluta om vi
är dumma? Klart att de gör.
Ann-Cathrine
Andersson
hade med sig Lena Sivers från
Jämo på sin workshop om killar och tjejer.

Nytt elevunderlag
– Det blir skillnad med både
tjejer och killar i klassen. Vi får
ett helt nytt elevunderlag. Nu
är det kanske en tjej på tio kurser, i framtiden kan det bli
50/50.
Trots att första kullen av elever står på tröskeln redan om
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BRF till Europadomstolen?
Jour och beredskap räknas inte som arbetad tid. Det har Regeringsrätten slagit fast och det innebär att deltidsbrandmän inte
har rätt till sjukerättsättning.
– En diskriminering, vi överväger att överklaga till Europadomstolen, säger Håkan Höglin, ordförande i Brandmännens riksförbund.
1998 vann BRF ett ärende om rätt till sjukersättning för en deltidsbrandman. Riksförsäkringsverket överklagade till kammarrätten och vann där. BRF begärde prövning i regeringsrätten,
och för tre veckor sedan kom beskedet. Regeringsrätten går på
kammarrättens dom.
- Vi anser att man tolkar lagstiftningen fel. Och om inte, så
måste lagen anpassas. Vi betalar skatt och egenavgift på vårt
deltidsjobb, då ska vi ocks ha rätt till sjukersättning.
Höglin hänvisar till inkonsekvensen att i A-kassereglerna är ersättningen för jour och beredskap inkomstgrundande, men i
sjukförsäkringssystemet räknas det inte som arbetad tid.
De första 14 dagarna, när arbetsgivaren betalar sjukersättning,
är inga problem, det är när försäkringskassan tar över som bekymret uppstår.
- Vi har i dag 50-100 personer som är långtidssjukskrivna från
jobbet som deltidsbrandman.

Berit Rollén utreder framtiden
för Räddningsverkets skolor
Förre landstingsdirektören Berit Rollén har fått uppdraget att
utreda organisation och kapacitet av Räddningsverkets skolor
för den nya utbildningen.
När det nya utbildningssystemet införs nästa höst innebär det
utökad verksamhet samtidigt som kostnaderna inte får öka. En
anpassning av resurserna blir nödvändigt.
Vilken kapacitet finns? Hur ska eventuell överkapacitet alternativanvändas eller avvecklas? Har utbildningarna rätt längd
och form? Finansieringen – ska kostnadsfördelning mellan stat
och kommun förändras?
Detta är några av uppgifterna i utredningsuppdraget. Kostnader för eventuella avvecklingar eller investeringar ska redovisas.
Berit Rollén har tidigare utrett sammanslagningen med
Sprängämnesinspektionen och är inte obekant med Räddningsverket.
Hon har fram till 15 januari 2003 på sig men redan 15 oktober
ska en delrapport lämnas.

Blivande styrelsen för nya
utbildningscentrumet utsedd
Foto: GUNNO IVANSSON

a Räddningsverket så det inte blir fem arbetsplatser, säger Jonas Evbäck, Revinge (längst bak). Övriga på bilden
ndö.

dningen på lärarveckan
ett år har det rått stor osäkerhet om hur det blir. Lärarveckan rätade ut en del av frågetecken.
– Det känns bättre, vi har fått
mycket mer kött på benen. Det
är fortfarande mest bollar i luften, men vi har fått veta att så
här är det nu och här är vi, säger Peter Lundgren, lärare i Revinge.

Borde startat 2004
Han tycker att starten borde
skjutits på ett år till 2004 för
att få tid att finslipa och utbilda lärarna. Att planera för nya
utbildningen samtidigt som
undervisning pågår blir en
svår uppgift.
– Vi borde gjort kursen först
och sedan bestämt kursstart.
Nu jobbar vi som räddningstjänsten minutoperativt i stället för att ha framförhållning.
Jonas
Evbäck,
lärare
taktik/ledning i Revinge tycker

att veckan var mycket bra.
– De är viktigt komma igång
inför nya utbildningen eftersom det är bråttom. Veckan är
också värdefull för att ena
Räddningsverket så det inte
blir fem arbetsplatser. Synd
bara att inte alla kan vara med.
Hos oss på Revinge är det
många som har elever och som
inte kunde komma.
Björn Fahlén, lärare räddningstjänstmedicin
Skövde,
håller med.
– Jag tycker Lärarveckan är
oerhört positiv och något man
ser fram emot. Eventuellt att
man skulle lägga den vecka 32
igen, innan höstterminen startar. Alla är ganska trötta på våren och jag tror det skulle bli
effektivare. Den skulle kunna
planeras bättre så alla kan vara
med.
Hans Skoglund, Sandö, tycker veckan var ”för bra”:
– Programmet är för kompri-

merat, det väcker så många frågor som inte hinner landa. Bäst
var Lena Sivers om tjejer och
killar, intressant ämne.
– Boendet borde blandas upp
mer, det blir lätt så att man håller sig till ämnesområdet och
de man känner.

Mycket är oklart
Gerd Söderholm, lärare räddningstjänstmedicin i Rosersberg, tycker forfarande mycket
är oklart kring utbildningen.
– Tiden rinner iväg och jag
undrar hur vi ska ro det iland.
Om ett år står de här. Vi har
mycket undervisning, samtidigt ska vi förbereda nya utbildningen. Vilken kompetens
behövs? Jag hade hoppats att
det skulle finnas mer konkret
att ta på. Vi skulle behövt mer
tid, det är viktigt att utbildningen blir bra.
GUNNO IVANSSON

Vid årsskiftet införs Centrum för risk- och säkerhetsutbildning
vid Räddningsverket. Den nuvarande utbildningsavdelningen
”flyttas” över till centrumet som får ansvaret för det nya utbildningssystemet.
Centrumet ska ha en egen styrelse med Räddningsverkets generaldirektör Christina Salomonson som ordförande. Regeringen har utsett ledamöter i en referensgrupp som ska arbeta fram
till inrättandet. När centrumet bildas är tanken att gruppen ska
övergå till att bli styrelse.
Utöver ordföranden har referensgruppen följande ledamöter:
Fredrik Hassel, Krisberedskapsmyndigheten, Conny Jansson,
Västerviks kommun, Anita Sundin, Kommunförbundet, AnnaStina Nordmark-Nilsson, Norrbottens landsting, Stig Ekberg,
länsstyrelsen Uppsala, Maud Östling, Örebro Universitet och
Bengt Sundelius, Försvarshögsskolan.
En ledamot fattas eftersom regeringen ännu inte lyckats hitta
en representant för näringslivet.

Räddningstjänsten kan få
överta polisverksamhet
Är räddningstjänsten lämplig som tillståndsgivare för offentliga
tillställningar?
Utredningen ”polisverksamhet i förändring” föreslår att en rad
uppgifter flyttas från polisen till annans ansvar.
Tillstånd för arrangemang är en uppgift som diskuteras där
kommunen är en möjlig huvudman. Tänkbar förvaltning inom
kommunen kan vara räddningstjänsten.
Huvudförslaget i utredningen är att ge utökade befogenheter
till ordningsvakter för att lösa polisproblemen i glesbygd och
därmed öka både trygghet och säkerhet.
Ordningsvakter ska enligt förslaget alltid jobba på order av polis. Uppgifterna kan exempelvis röra assistans till polis när ordningen störs och avspärrning av brottsplats.
Andra uppgifter som föreslås flyttas från polisen är tillståndsgivning, parkeringsanmärkningar, delgivning, hittegodshantering och att ta emot anmälning om borttappade saker.
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Räddningstjänstens tillstånd 2001

Stora problem
rekrytera
deltidare
70 procent har svårt att rekrytera personal.
31 procent har problem
att hålla beredskapen.
Räddningstjänsternas rekrytering av deltidsbrandmän är ett växande bekymmer.
De senaste siffrorna kommer
från Räddningsverkets årliga
lägesredovisning över kommunal räddningstjänst.
– Har 70 procent svårigheter
måste problemet som sådant
ses över, säger Räddningsverkets överdirektör Lars Hedström.
– Att få in fler kvinnor är en
av de viktigaste åtgärderna, säger Håkan Höglin, ordförande
i Brandmännens riksförbund
(BRF).
Kommunernas problem att
rekrytera deltidsbrandmän är
inte nytt, men det tycks bli
större.
63 procent av landets räddningstjänstpersonal är deltidsanställd. När 152 av 216 räddningstjänster med deltidspersonal har svårigheter måste något göras.
– Det finns stora möjligheter,
men kommunerna måste bli
mer aktiva, Räddningsverket

Fakta om
räddningstjänstens
tillstånd
Fler kommuner samarbetar i
räddningstjänstförbund. Antalet kommunala räddningstjänster i landet minskade förra året
från 234 till 229.
■■■

3 607 personer fanns 2001 uttagna i räddningsvärn, en ökning med 80 personer.
■■■

Det finns 1 860 brandsyneförrättare i landet. 1 004 av dem
utför brandsyn regelbundet.
■■■

46 procent av landets utryckningsstyrkor har fem man i beredskap. 58 procent har fem
minuters anspänningstid, 17
procent har 90 sekunder.
Tre styrkor har 60 sekunders

måste analysera sina utredningar, departementen måste
överhuvudtaget göra något åt
frågan, säger Höglin.

hela landet. Räddningsverket,
ansvarar för utredningen som
ska presenteras senast 1 februari nästa år.

Engbloms förslag

Hög tid

Räddningsverket fick ett utredningsuppdrag av regeringen
häromåret. Det genomfördes
av Anders Engblom, räddningschef i Västra Blekinge,
som förra hösten bland annat
lämnade synpunkter på att:
■ AFS:en – reglementet för
rökdykning – bör ses över.
■ Begreppet deltidsbrandman vållar bekymmer eftersom anställningen inte följer
mönster för vanliga deltidsanställningar.
■ Rekrytering och beredskap
bör anpassas till dagens verklighet och göras mer flexibel.
Beredskapen måste inte vara
en vecka dygnet runt.
Englom föreslog också att
fördjupade studier bör göras.
Det har Räddningsverket nu
fått ett nytt regeringsuppdrag
att göra.
Regeringen vill ha förslag till
lösningar på rekryteringsproblemen och till finansiering
om förslagen innebär ökade
kostnader. Förslagen ska syfta
till långsiktiga lösningar för

– Det är bra att vi fått i uppdrag
att gräva mer i ämnet, säger
Lars Hedström.
– Hög tid att något sker. Vi
har uppvaktat flera departement men upplevt att ingen
bryr sig. Man ger ett uppdrag
och rycker sedan på axlarna.
Det är oansvarigt mot kommunerna, tycker Håkan Höglin.
Han konstaterar, precis som
Engblom, att regelverket är ett
problem.
– Reglerna för sjukskrivning,
arbetsskadeförsäkring och Akassa är sämre för deltidare.
Det finns en massa hinder som
måste bort.
Vilket ser du som största
problemet för rekryteringen?
– Utpendlingen. Men många
kommuner har också inpendling. Vill kommunerna lösa situationen så går det. Inpendlare kan ha jour dagtid, utpendlare på kvällar och helger.
Delade tjänster som i Härjedalen där brandmän även
jobbar inom vården då?

Rekrytering deltidspersonal
Räddningstjänster
med deltidspersonal
med rekryteringssvårigheter
med problem hålla beredskap
där någon saknar föreskriven utbildning
Personer totalt som saknar utbildning
anspänning, en ensamstyrka har
16 minuter på sig.
■■■

Antalet objekt med aktuella
insatsplaner blir fler. De ökade
från 8 794 till 11 920, av dem
var 7 412 (5 067) enklare insatsplaner (”insatskort”).
– En markant ökning, men det
är ett fortsatt stort behov av fler
insatsplaner, säger Jan-Erik Gustavsson, Räddningsverket.
Räddningstjänsterna bedömer att ytterligare 5 129 insatsplaner behövs.
■■■

73 räddningstjänster (32 procent) åker på IVPA-larm. Det är
en minskning med två procentenheter. 49 av räddningstjän-

2000
222
144
55
58
244

%
65
25
26

– Intressant och skapar tjänster. Det är genomförbart på
fler ställen. Men jag tror inte
det är någon riksmodell. Mycket handlar om kommunal vilja.
Jag vet att det finns kommuner
där man inom förvaltningar
förbjuder personal att vara
brandmän, eftersom det stör
verksamhet. Och det är klart,

då blir det problem.

Marknadsför bättre
Höglin anser att kommunerna
måste marknadsföra jobbet
mer.
– Gör det mer attraktivt, ge
morötter. Det måste talas om
jobbet, jobbas med marknadsföring. Det kan till och med

Antal anställda i kommunal räddningstjänst
2001
216
152
67
43
207

%
70
31
20

sterna har avtal med sjukvårdshuvudman.
■■■

Räddningstjänsterna är skyldiga att lämna information till allmänheten om räddningstjänstplanens innehåll för varning och
information vid allvarliga
olyckshändelser.
204 av 229 räddningstjänster
uppger att de gjort det. Det är
en ökning från 86 till 89 procent. 179 räddningstjänster
(173) uppger att informationen
riktats till samtliga kommuninvånare.
Men bara fem räddningstjänster har gjort någon form av undersökning om hur invånarna
tagit emot informationen.

Brandmän heltid
Brandbefäl heltid
Totalt heltid
Brandmän deltid
Brandförmän deltid
Totalt deltid
Samtliga

2000
3 731
2 431
6 162
9 039
2 453
11 492
18 901

2001
3 659
2 173
5 832
9 208
2 562
11 770
18 721

Personal i beredskap i riket – vardagar dagtid
brandingenjörer
brandmästare
brandförmän
brandmän
brandförmän deltid
brandmän deltid
övriga
totalt

1997 1998 1999 2000 2001
4
4
4
4
4
134
136
130
127
128
136
135
134
130
128
705
704
701
700
701
673
672
669
665
660
2 462 2 439 2 418 2 415 2 402
18
21
21
26
25
4 132 4 111 4 077 4 067 4 048

Förebyggande arbete – personår
1997 1998 1999
total satsning förebyggande 510
501
549
brandsyn
308
262
242
extern utb o info i kommunal verksamhet
121
extern utb o info utom kommunal verksamhet105

2000
581
251
118
107

2001
615
245
130
127
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Ökning med sex procent

Fler jobbar
förebyggande
Allt fler i de kommunala
räddningstjänsterna jobbar
förebyggande.
Senaste året ökade andelen med sex procent.
– Det går åt rätt håll, säger
Jan-Erik Gustavsson på
Räddningsverkets tillsynsenhet.

Foto: JOHAN EKLUND

Räddningsverket göra genom
inslag i TV.
Lars Hedström tror en del av
lösningen är en mer flexibel
räddningstjänst:
– Själva anställningsformen
är kommunens sak. Men vi får
inte vara så rigida till gammalt
traditionellt tänkande. Jag tror

på nya former och metoder.
Öckerö med mindre enheter är
ett exempel, metodutveckling
som skärsläckaren ett annat. I
framtiden ser jag en flora av
lösningar.
PER LARSSON

Tillsyn av paragraf 43-anläggningar
1997
räddningstjänster
256
med paragraf 43-anläggningar
totalt antal anläggningar
537
ägare som utfört riskanalys
-

1998
248
135
583
267

1999
243
127
552
305

2000
234
126
547
342

2001
229
136
558
345

2000
234
226
95,6
212
91

2001
229
226
98,7
205
90

Riskanalys/Riskinventering
1997
256
254
99,2
227
89

räddningstjänster
utfört riskinventering
andel i procent
utfört riskanalys
andel i procent

1998
248
246
99,2
220
89

1999
243
242
99,6
218
90

Brandsyner
1997
brandsyneobjekt
86 455
planerade brandsyner 34 173
utförda brandsyner 30 546
uppfyllnad i procent
89

1998
85 384
36 463
30 766
84

1999
85818
35 798
31 818
89

2000
85 191
36 570
32 794
90

2001
85 343
36 755
32 996
90

Gränslös samverkan
1997
räddningstjänster
256
avtal om gränslös samverkan 229
andel i procent
89

1998
248
228
92

1999
243
229
94

2000
234
222
95

2001
229
215
94

Deltidsbrandmän under utbildning på Räddningsverkets
skola i Skövde. Risken finns att
allt färre skickas på utbildning,
eftersom många kommuner
har stora problem med rekryteringen.

Brist på
brandingenjörer
i Västerbotten
Västerbotten är det län som
har störst brist på brandingenjörer. Bara fem av 15 kommuner har vid behov tillgång till
brandingenjör i samband med
operativ räddningstjänst.
Totalt minskar tillgången från
183 kommuner till 177. Men
samtidigt minskar antalet räddningstjänster, genom förbundsbildningar, från 234 till 229.
95 kommuner hade 2001 tillgång till egen brandingenjör i
samband med operativ räddningstjänst.
Däremot ökar antalet kommuner som har tillgång till
brandingenjör i förebyggande
verksamhet, från 190 till 196.
119 räddningstjänster hade
anställd brandingenjör (112
året innan).

För sjätte året gör Räddningsverket en lägesredovisning
över den kommunala räddningstjänsten. Redovisningen
bygger på uppgifter från kommunerna. Den visar att omsatt
i heltidstjänster jobbade förra
året 615 personer vid kommunernas räddningstjänster med
förebyggande arbete.
Det är en ökning med sex
procent sedan året innan. Sedan 1997, då 510 personer jobbade förebyggande, är det en
ökning med 20 procent.
Samtidigt motsvarar det
bara elva procent av all heltidsanställd personal inom räddningstjänsten. Eftersom en del
av det förebyggande arbetet
även ligger på landets närmare
12 000 deltidsanställda, blir
procentandelen klart lägre
med all räddningstjänstpersonal inräknad.
Linus Eriksson, brandingenjör i Malmö, redovisade på
Brand 2002 (se Sirenen
4/2002) en uträkning av satsningen på förebyggande arbete som bygger på hur de kommunala anslagen används.
Han hamnar då på en-två procent.
Fördelningen av resurser
mellan förebyggande och operativt är tveklöst ojämn.
Men trots allt ökar det förebyggande.

Mer utbildning
Siffrorna från Räddningsverket visar att räddningstjänsterna satsar mer på utbildning
och information. Under 2001
satsades motsvarande 257 heltidstjänster på extern utbildning och information. 1999
var siffran 226.
Räddningstjänsterna
gör
också fler brandsyner, men behöver mindre tid för att utföra
dem. 32 996 brandsyner 2001
krävde 245 heltidstjänster, eller 135 brandsyner per tjänst.
1997 var tidsåtgången 308 heltidstjänster för 30 546 brandsyner, eller 99 per tjänst.
90 procent av alla planerade
brandsyner genomfördes. 80
räddningstjänster (35 procent) klarade att genomföra
samtliga brandsyner. Sju räddningstjänster klarade däremot
inte att göra ens hälften av föreskrivna brandsyner. Sämst är
den kommun som klarade sex

av 68 brandsyner. Anledningen är sannolikt vakans på arbetsplatsen.
– Lilla Edet hade liknande
problem häromåret. Nu visar
de 100 procent, säger Jan-Erik
Gustavsson.

Vanligaste bristerna
59 procent av räddningstjänsterna anger utrymningssäkerheten som den vanligaste anmärkningen vid brandsyn.
Därefter följer brister i ägarens
organisation (14 procent),
brandbegränsning (10), risk
för brands uppkomst (7),
släckutrustning (5) och alarmeringsutrustning (4).
– Utrymningssäkerheten är
en ordningsfråga som har hög
prioritet hos räddningstjänsten. Det kan också noteras att
brister i ägarens organisation,
alltså egna förmågan att uppfylla krav enligt lagen, har ökat
med fem procentenheter. Det
kan bero på att räddningstjänsterna numera tittar på brandskyddet på ett annat sätt.
Tillsynen av paragraf 43-anläggningar ökar, men borde
öka mer enligt Jan-Erik Gustavsson.
– Sevesolgastiftningen medförde att fler anläggningar
omfattas paragraf 43 i räddningstjänstlagen. Men det
finns fortfarande 88 Sevesoanläggningar som inte är redovisade i kommunernas räddningstjänstplaner.
– Ta in dem. Och redovisa
dem även som paragraf 43-anläggningar, uppmanar Gustavsson.
Lägesredovisningen för år
2001 säger att det finns 314 Sevesoanläggningar, 226 av dem
finns med i räddningstjänstplaner. För 28 av anläggningarna finns upprättat ”en kommunens plan för räddningsinsatser”. Även det är för lite.
– Det ska finnas en sådan
plan för alla Sevesoanläggningar som är kategoriserade i
den högre kravnivån, och där
återfinns 115 anläggningar.
PER LARSSON

Siffrorna på nätet
Statistikdelen av “Kommunal
räddningstjänst 2001 – en lägesredovisning”, finns utlagd
på Räddningsverkets hemsida
(www.srv.se).
Du finner den genom att
klicka på “våra områden” och
därefter “tillsyn”. Under fliken
“läsrum” klickar man på årsrapportering & lägesredovisning.
Hela redovisningen kommer
så småningom att kunna beställas i tryckt form.
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Jobbar som en häst – men
Revinges skolchef Per Widlundh satsar 100 procent på det
han gör. Det må vara räddningsskolans framtid – eller fälttävlan till häst.
Men chefen sätter tydliga gränser: det är okej att gå hem i
tid.
– Hästarna ger disciplin i jobbet. Jag kan inte sitta här till
sena kvällen när de väntar i stallet.
ör ett år sedan stod 46-årige Per Widlundh vid ett
vägskäl: att leda Räddningsverkets skola i Revinge eller fortsätta en chefstjänst vid
Malmö Brandkår.
Han tog vägen till Revinge och
har inte ångrat sig, trots att första våren på chefsstolen inte
alls blev som han tänkt sig.
– Att bara bli högre och högre chef är inte livets allt. Men
att arbeta med människor i utbildning och utveckling tycker
jag är stimulerande.
Därför tackade han ja till att
föra skolan in i framtiden. En
morot var utmaningen att få ta
ett nytt steg i svensk räddningstjänst: med ny räddningstjänstlag, ny brandmannautbildning, ny organisation.
Men när beslutet väl var fattat ändrades förutsättningarna
i ett slag – nu vässar alla fyra
räddningsskolorna argumenten för sin framtid.
De 70-80 miljoner kronor
som saknas i statsanslagen
motsvarar en skola. Försvarsoch
finansdepartementen,
som sitter på pengarna, har
aviserat besked framåt hösten.
– Ja, det här första halvåret
blev ju inte riktigt som jag föreställt mig. Och så glömde jag
att ta tjänstledigt från Malmö...
Per Widlundh skrattar samtidigt lite okynnigt. Det verkar
inte som något stort bekymmer.
Han vänder svårigheter till
möjligheter i en jämförelse
med näringslivet: det behövs
en kriskänsla för att vilja förändra.

F

Sämre lika med bra?
– Men det har inte varit mycket
av varken det ena eller det andra inom räddningstjänsten
hittills. Det har oftast funnits
pengar till det man velat göra.
Nu är det inte så längre – och
nu kanske förutsättningarna
finns för att börja arbeta på ett
nytt och bättre sätt.
Mycket handlar naturligtvis
om den nya brandmannautbildningen, men den är enligt
Revinges nye chef bara en ingrediens i receptet för räddningsskolornas överlevnad.
– Riksdagen har beslutat att
inrätta centrum för risk och säkerhetsutbildning. Vi ska vara
en stödjande funktion för andra samhällsaktörer, skapa utvecklingsmöjligheter och erbjuda utbildning och fortbild-

Att bara bli
högre och
högre chef är
inte livets allt
ning till många intressenter.
Som jag ser det på tre nivåer:
regionalt, nationellt och internationellt.
– Den nya utbildningen kan
på sikt förändra arbetssätt och
attityder.
– Det kan bli som för brandingenjörerna: det tar kanske
tio-femton år att fylla på antalet nytänkare till en kritisk
massa – nu är de så många att
de kan driva förändring, även i
en konservativ bransch som
möter nya idéer med viss skepsis. Räddningstjänsten är ju en
av de sista bastionerna i Sverige: mansdominerad, helsvensk
och rätt sluten.

Måste fråga
– Skolorna måste göra precis
som räddningstjänsten: fälla
ned vindbryggorna, öppna
borgen och upptäcka sin roll i
samhället – bredda verksamheten i skydd mot olyckor. Ska vi
gå från att vara utförare av beställd utbildning till att bli
kunskapscentrum kan vi inte
bara ta in folk och tala om för
dem vad de ska göra. Vi måste
fråga dem vad de vill ha.
Marknadstänkandet ligger
nära i ett sådant resonemang.
Per Widlundh vill inte gärna
använda ordet kunder, men
menar att det är så räddningsskolorna måste se på sina
framtida kursdeltagare från
alla upptänkliga områden med
anknytning till risk och säkerhet.
Men inte bara kursutbudet
utan också innehållet behöver
lyftas, fortsätter Widlundh.
Bort från klipp och klistra mot
vetenskaplig förankring av teori och praktik.
– Vi måste tillföra akademisk
kompetens. Inte genom att
byta ut de lärare vi har, men genom att kompetensutveckla;
Det gäller generellt: man måste landa sin expertkunskap i ett
sammanhang.

Alltid resklar
Hans internationella engage-

mang är stort och i högsta grad
levande.
Hemma i Östra Vemmenhög
står en väska packad med basutrustning för FN-uppdrag. Per
Widlundh är en av medlemmarna i FN:s expertgrupp Undac sedan mitten av 90-talet.
Jordbävningarna i Japan och
Turkiet, utvecklingsprojekt i
Singapore, Thailand och Chile
och nu senast Vietnam står på
listan över utförda uppdrag.
– Jag har fyra-fem timmars
inställelsetid. Fast det blir svårkombinerat med skolchefsjobbet som kanske inte alltid
medger att man ger sig av så
där plötsligt.
Reslusten sitter i sedan ryggsäcksluffartiden.
– Intresset för utlandsuppdrag började nog då, på 80-ta-

let med en långresa i Asien: Indien, Nepal, berättar Per och
ser ut som om han i tanken för
en stund lämnar tjänsterummet och drar iväg långt från
den skånska myllan.
Strax senare medger han att
det faktiskt blir så ibland – han
kommer att tänka på något
helt annat mitt i en arbetsuppgift. Men då gäller det oftast
hästarna.
– Det är en suverän hobby.
Ridning kräver full koncentration, men på något annat än
jobbet och det är total avkoppling.

Tränar fälttävlan
Med svenska halvblodsstoet
Winnipeg tränar Per Widlundh fälttävlan: terrängritt,
banhoppning och dressyr i en

och samma tävlingsgren. Alls
ingen promenadridning i skogen.
– Jag är nog sådan i allt jag
gör: det ska vara till hundra
procent.
– Dessutom är det är roligt
att tävla, inte för att nå de höga
klasserna utan för att kolla formen och ha ett mål med träningen. Men bäst är att ridning
är en familjesport. I en tävling
blev jag slagen av min yngsta
dotter, tolv år!
Hästarna och de möjligheter
Skåne erbjuder för ryttare drog
Helsingborgsgrabben
Per
hemåt igen efter brandingenjörsutbildning i Stockholm
och jobb i Göteborg. Familjen,
hustru Susanna och döttrarna
Linn och Josefin, föll direkt för
gården i Östra Vemmenhög
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inte för länge

Hallå där!
Christoffer Bonthron,
Lund
– förste riskingenjören
Du är den förste utexaminerade civilingenjören i riskhantering från den nya kursen på Lunds tekniska högskola.
– Det stämmer. Jag gick brandingenjörsutbildning på tre och
ett halvt år först. Därefter erbjöds vi som gick i brandingenjörsklassen Bi97 möjligheten att genom att läsa ytterligare ett år
även få civilingenjörsexamen. Alltså att efter fyra och ett halvt
års studier gå ut med dubbel examen – brandingenjör och civilingenjör i riskhantering.
Men så fungerar det inte i framtiden?
– I framtiden ska elever efter två och ett halvt års studier på
brandingenjörsprogrammet, eller vilket tekniskt civilingenjörsprogram som helst i Norden, kunna välja att avsluta med två år
på riskutbildningen i Lund. Dessa elever kommer att bli civilingenjörer i riskhantering med expertkunskaper inom det område de läste sina första två och ett halvt år.
Varifrån kommer eleverna på riskutbildningen?
– De flesta från brandingenjörsutbildningen. Men där fanns
även kemiingenjörer, maskiningenjörer och elever från ekosystemsutbildning.
Vad fick dig att välja risk utöver brandingenjör?
– Jag är intresserad av frågor om miljösäkerhet, utsläpp i miljön. Även frågor om hälsoaspekten. Risk för mig är inte bara
brandsäkerhet. Och jag tror det finns ett stort behov av kunskap
om miljö och säkerhet även inom räddningstjänsten.
Nöjd med kursen?
– Mycket, mycket nöjd med hela utbildningen. Den ger ett
breddat tankesätt, ett större synfält. Ändå är utbildningen säkert inte perfekt de första åren.
Vad gör du nu?
– Läser räddningstjänstutbildning för brandingenjörer på
Räddningsverkets skola i Revinge. Ungefär halva klassen gick vidare till Revinge. Vi är klara i december.
Och då?
– Jag är öppen för alla vägar: kommunal räddningstjänst, konsultverksamhet, privat industri, som lärare på Räddningsverket.
Jag ser ljust på framtiden.
Har du kanske redan jobb?
– Jag har blivit erbjuden jobb både från konsultbranschen och
räddningstjänster. Många får jobb redan under utbildningen.
Arbetsgivare visar förstås upp sig på skolan?
– Ja, bland annat har Norrlandskommuner varit här. De mindre
kommunerna i norr har problem med rekryteringen.
Tänkbart alternativ för dig som skåning?
– Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jobba i Norrland,
om än inte hela livet. Jag gjorde lumpen i Kiruna och gillar naturen.

Södertörn fick rätt
om självrisk
Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Långt från skrivbordet. Farten, spänningen och helheten fick Per Widlundh att börja med fälttävlan.
Familjens fem hästar, här Miramis och Winnipeg, ger samtidigt avkoppling och arbetsdisciplin.
med stallet i vinkel mot boningshuset och ridbanan utanför tröskeln.
– Jag tror inte att jag blir
mindre effektiv på jobbet för
att jag har hästarna och ridningen. Tvärtom. Att jag själv
försöker sluta i tid är också en
signal till mina medarbetare –
man jobbar engagerat på arbetstid, men det är okej att gå
hem sedan.

Bromsar personalen
För att spara de anställdas
krafter har nye chefen fått börja med att växla ned deras ambitioner.
– Alla är så hängivna och en-

tusiastiska. Det är första gången jag får bromsa folk, det kan
bli för mycket idéer, det går lite
för fort ibland. Jag behöver
bara viska att något ska göras
så har jag tre förslag nästa dag.
Det är stor skillnad mot att
jobba kommunalt.
Per Widlundh har frågat sig
om det är en smekmånad han
upplever på nya jobbet. Och
frågat sin personal när den i så
fall tar slut.
– När du gör bort dig, blir
svaret.
Eva-Lena Lindbäck

Personalia
Namn: Per Widlundh
Ålder: 46
Familj: fru, två döttrar
Bor: Östra Vemmenhög
Yrke: skolchef i Revinge.
Karriär: brandingenjörsexamen 1979, brandingenjör i
Göteborg 79-87, Räddningsverket 87-90, Malmö Brandkår 90-01, Revinge 01-.
Äter: asiatiskt och italienskt
Dricker: vatten och vin
Läser: Nesser och Marklund
Lyssnar på: Dire Straits och
opera
Ser: sena nyheterna
Kör: Landrover

Kammarrätten i Göteborg ger räddningstjänstförbundet i Södertörn rätt i ett ärende mot Räddningsverket.
Södertörn hade i samband med statlig ersättning för skogsbranden i Tyresta 1999 överklagat att Räddningsverket beräknat självrisken på alla kommunerna i förbundet.
Länsrätten i Värmland gick på Räddningsverkets linje. Men
Kammarrätten slår fast att självrisken vid statlig ersättning för
räddningstjänstkostnader ska beräknas enbart på de kommuner som drabbats och inte på alla kommuner som ingår i ett
kommunalförbund.
Södertörn är första förbundet som överklagat och fått rätt i
Kammarrätten.
Vid Tyrestabranden var det två av Södertörns sex kommuner
som omfattades av insatsen. Kammarrättens dom innebär att
Södertörns självrisk minskar med 4,1 miljoner kronor, pengar
som Räddningsverket får betala ut. Den totala ersättningen till
Södertörn blir därmed 8,2 miljoner.
Ytterligare överklaganden om självrisk för kommunalförbund
finns hos länsrätten. Det är från Gävle kommun (3,6 miljoner)
och Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund (412 000).
Det är först vid avgörande i Regeringsrätten som en dom blir
prejudicerande. Men utgår man från att Kammarrätten följer sin
linje i fortsättningen blir domen ändå vägledande, eftersom
Räddningsverket inte kan överklaga Kammarrättens dom.
– Men i det nya lagförslaget från Harald Dryselius föreslås att
Räddningsverket ska få rätt att överklaga, säger Linda Siljedahl,
jurist på Räddningsverket.
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Förebyggande

Efter amerikansk modell

Borås satsar på
boendesprinkler
i servicehus
I Borås förebyggs bränder
enligt nordamerikansk modell.
Redan för tre år sedan
började man installera boendesprinkler i kommunens
servicehus.
Sjöboklint är ett äldreboende i
Borås med plats för ett 60-tal
människor. Som många andra
hus byggda på 50-talet var
brandsäkerheten till en början
dålig. Problemet med den fem
våningar höga byggnaden var
att det bara fanns ett trapphus
och en utvändig spiraltrappa
som extra utrymningsväg.
– Det var förstås ingen bra
lösning. För hur skulle rullstolsburna och gamla människor kunna ta sig ut den vägen? Vi insåg att boendesprinkler var ett mycket bra alternativ. Och det insåg de även
på byggnadskontoret, förklarar Bo Molin, ställföreträdande
räddningschef i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
Det blev ett så kallat tekniskt
byte, spiraltrappan togs bort
och boendesprinkler byggdes
in. Men det var inte helt lätt att
genomföra.
Då, för tre år sedan, fanns
inga svenska rekommendationer och det var svårt att hitta
företag som sålde rätt produkter. I stället fick man snegla på
hur man arbetade i Kanada och
USA, där boendesprinkler använts i 25 år och återfinns i alla
typer av bostäder.
– Tillförlitligheten är mycket
hög och risken för vattenskador är nästan obefintlig. Även
när sprinklern löser ut vid
brand blir vattenmängden liten jämfört med den mängd
räddningstjänsten använder
vid släckning. Hittills har vi arbetat med nordamerikanska
system och regler för installation. Men nu börjar vi i Sverige
äntligen få upp ögonen för den
här tekniken, säger Molin.

Extrakostnaden för boendesprinkler har beräknats till 130
kronor per kvadratmeter i
samband med totalrenoveringen av 80 lägenheter i Borås
största äldreboende, Bodaklint.
rum, säger Håkan Johansson
som är driftansvarig på Sjöboklint.
Från sprinklercentralen på
bottenvåningen
går
fem
vattenledningar upp till översta våningsplanet. Där förvaras
6 000 liter vatten i fyra cisterner. Ett nätverk av rör täcker de
fem våningsplanen och i varje
rum sitter fyra sprinkler i taket.
– Skulle det bli rökutveckling
från exempelvis torrkokning i
något av rummen är det i för-

sta hand brandvarnaren som
går igång. Blir det en brand löser sprinklern ut redan efter ett
par minuter. Samtidigt går larmet hos räddningstjänsten,
förklarar Johansson.
– Det tar åtta-tio minuter för
oss att komma fram och påbörja en insats. Ett osprinklat rum
kan vara övertänt efter fem minuter. Har då inte personen redan hjälpts ut, är risken stor att
det blir en dödsbrand. Men här
kommer ingen människa att
omkomma på grund av brand
vågar jag påstå, eftersom
sprinklern redan släckt när vi
är framme, säger Molin.
Han ser problem med den
höga personalomsättningen
inom vårdsektorn.
– Även om personal regelbundet utbildas i brandskydd
kan vi aldrig garantera att alla
vet vad de ska göra om de känner brandlukt eller om larmet
går. Det kan vara lite si och så
med rutinerna att ge vikarier
brandskyddsutbildning, säger
Molin.
– Fördelen med boendesprinkler är att det inte krävs
några personella resurser.

Hade kunnat undvikas
Förra året exploderade en tv på
ett äldreboende i Borås. Kvinnan som bodde i lägenheten

Foto: KATARINA SELLIUS

föll ur sin rullstol när tv:n fattade eld.
– Två sommarvikarier hörde
brandvarnaren och rusade till
lägenheten och öppnade dörren. Röken vällde då ut och
räddningstjänsten larmades.
Rökdykare kunde rädda kvinnan i tid, tack vare att hon legat
på golvet, berättar Molin.
Vid ett annat tillfälle råkade
en äldre kvinna som bodde
hemma få eld på sin fleecetröja. Hennes rullstolsburne

Totalsprinklas
Hittills har tre av tiotalet äldreboenden i Borås försetts med
boendesprinkler. Dessutom totalrenoveras just nu kommunens största äldreboende, Bodaklint. Här kommer alla de 80
lägenheterna och varje vrå av
servicehuset att totalsprinklas
redan från början.
– Visserligen kostar det lite
mer att bygga in det här brandskyddet. Men vi anser att tryggheten är värd det priset, menar
Molin.
Extrakostnaden
beräknas
kring 130 kronor per kvadratmeter.

Vakna för ny teknik
– Det har aldrig varit svårt att få
gehör för förebyggande brandskyddsarbete. Byggherrar såväl
som folk på förvaltningarna är
vakna för ny teknik när det gäller brandskyddet. Till viss del
beror det nog på att hotellbranden i Borås, där tjugo ungdomar omkom 1978, fortfarande finns i folks medvetande, tror Molin.
KATARINA SELLIUS

Nätverk av rör
Det är fastighetsägaren som
ansvarar för att sprinklersystemet hålls i trim.
– Än så länge har vi inte haft
någon brand så att sprinklersystemet aktiverats. Men såväl
personal som boende och anhöriga känner trygghet i att
det finns sprinkler på varje

make befann sig i ett annat
rum och kunde inget göra.
Kvinnan omkom i lågorna.
– Båda dessa händelser hade
kunnat undvikas om det funnits boendesprinkler.

Foto: KATARINA SELLIUS

Bo Molin, ställföreträdande räddningschef i förbundet Södra Älvsborg, och driftsansvarige Håkan Johansson på Sjöboklint har ägnat mycket tid åt att öka tryggheten i form av boendesprinkler.
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– Kostar inte
mer än heltäckningsmattorna
Det händer inte mig-tänkandet måste bort.
– När folk börjar ställa
krav på sin egen säkerhet,
är vi också mogna för
sprinkler, menar Bo Andersson på Räddningsverkets
enhet för olycksförebyggande.

Sprinkler i taket. Så är det numera ordnat i äldreboendet på Sjöboklint i Borås. Här är Bo Molin från
räddningstjänsten och vaktmästaren Håkan Johansson på besök i servicehuset från 1950-talet.

En ny möjlighet att
skydda sig mot brand
Varje år omkommer fler än
100 personer i bostadsbränder i Sverige.
Med boendesprinkler
skulle många liv kunna räddas. Nu introduceras tekniken i Sverige.
I USA har man länge använt boendesprinkler som ett effektivt
sätt att minska antalet dödsbränder. I Sverige används inte
sprinkler i vanliga bostäder,
däremot förekommer det på
hotell, sjukhus och i liknande
boendeformer.
Traditionella
sprinklersystem installeras som
egendomsskydd inom industrin och i
affärsbyggnader.
Men nu
finns alltså
nya möjligheter
att använda boendesprinkler i större
utsträckning för
att skapa
Trä
n
frå
Handboken
brandsär”
kle
rin
esp
end
tek, ”Bo
kra hem.

Nyligen publicerade Brandförsvarsföreningen (SBF) rekommendationer som beskriver hur boendesprinkler ska
projekteras, dimensioneras och
installeras för svenska förhållanden.
Arbetet med att ta fram råd
och riktlinjer har genomförts
inom ramen för det nationella
projektet
”Boendesprinkler”
som finansierats av Vinnova
(före detta Nutek).
Trätek, Institutet för träteknisk forskning, har samordnat
arbetet som resulterat i handboken ”Boendesprinkler räddar
liv”. Mer information på nätet:
www.boendesprinkler.com
En rad aktörer och organisationer har deltagit i utvecklingsarbetet; bland andra Räddningsverket, enheten för Brandteknik vid SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut),
Lunds Tekniska Högskola, Uppsala Universitet, byggföretag,
brandkonsulter och sprinklerföretag.

Snabbt förlopp
Bostadsbränder har ofta ett
snabbt förlopp som överrumplar de boende. Boendesprink-

lerns främsta uppgift är att rädda liv genom att skydda mot
övertändning. Vid aktivering
kyls det heta brandgaslagret
under taket av och luften i rummet blandas.
Sprinkler placeras enbart i utrymmen där människor normalt vistas. Vind, badrum, garage och liknande utrymmen
behöver inte sprinklas.
Rekommendationerna är tilllämpbara för byggnader upp
till åtta våningar. Normalt installeras boendesprinkler vid
nybyggnation, men kan tillämpas även vid om- och tillbyggnad. Att bygga in brandsäkerhet redan från början innebär
också att man kan bli mer flexibel i valet av byggmaterial. Bomässan i Malmö visade förra
året ett totalsprinklat flerbostadshus i trä.

Boendesprinkler
...är ett enklare sprinklersystem som kopplas till bostadens kommunala vattennät.
Dess uppgift är att släcka och
kontrollera branden så att den
inte sprider sig. Kombineras
alltid med brandvarnare.

Sprinklerprojekt i höst
Bo Andersson, med ett förflutet som brandman och räddningschef, pekar på flera brister i samhället.
– Nästan inga skolor har i
dag sprinklersystem som förebyggande brandskydd. Samtidigt har man minst en brand
dagligen på någon skola i Sverige. Och man vet att flertalet
av skolbränderna är anlagda.

Enligt Andersson är sprinkler
det enda som helt säkert räddar liv.
”Intelligent sprinkler”
– En bostadsbrand i dag har
Ett annat viktigt
ett mycket snabområde för sprinkbare förlopp än
leranvändning är
förr. Du måste ta
institutionsboendig ut själv, du kan
de.
inte förlita dig på
– Dödsbränder
räddningstjänsten.
är vanligast bland
De hinner helt enäldre och denna
kelt inte fram i tid,
grupp blir ju allt
säger Bo Andersstörre. Här ser vi en
son,
Räddningsstor möjlighet för
verkets represenboendesprinklern
tant i det nationella projektet ”Boen- Bo Andersson tror att framöver, säger Bo
bostadsprinkler blir
Andersson.
desprinkler”.
Räddningsverket
Boendesprinkler vanligt i framtiden.
startar
tillsamfinns inte i svenska
mans med sprinklertillverkare,
bostäder. Varför?
försvarsindustrin och forskar– Vi är dåliga på att ta ansvar
världen i höst ett projekt kallat
för vår egen säkerhet. Folk tän” intelligent sprinkler i äldreker ”det händer inte mig”, och
boende”. Projektet ska drivas
då prioriteras inte heller den
genom det nystartade nätförebyggande säkerheten, säverkscentrumet för Innovativa
ger Bo Andersson.
räddnings och säkerhetssysHan dock tror att den bilden
tem (Iros) i Karlskoga.
förändras i och med att ett
större ansvar kommer att lägIngen väckarklocka
gas på individen när det gäller
Inte ens diskoteksbranden på
den egna säkerheten.
Hisingen tycks ha varit någon
Säkerhet kostar
väckarklocka.
Han tror definitivt att boen– Vi frågar fortfarande inte
desprinkler blir vanligare i
efter brandsäkerheten när vi
framtiden – men då krävs ett
går på restaurang. Kravet på
helt annat tänkande.
säkerhet måste komma från
– I dag frågar vi inte efter säkunden, annars händer inget.
kerheten när vi köper nytt hus
Tyvärr är vi dåliga på att ställa
eller tittar på en lägenhet. Frådessa krav.
gan är vad vi är beredda att beKrav från brandmän
tala för. Vi lägger gärna pengar
Det pågår även internationella
på ett modernt och snyggt kök,
diskussioner vad gäller brandmen vi är inte beredda att betamannens arbetssituation.
la för en högre brandsäkerhet.
– I England kräver till exem– I USA, där man använder
pel fackförbundet att byggnasprinkler i bostäder sedan
der ska vara sprinklade med
länge, kostar sprinklern lika
hänsyn till brandmännens sämycket som heltäckningsmatkerhet. Denna diskussion finns
torna.
inte i Sverige, säger Bo AndersAndersson tycker att det är
son.
nödvändigt att få med arkitekter och de som projekterar hus
KATARINA SELLIUS
i diskussionerna kring hur vi
skapar trygga boendemiljöer i
framtiden.
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Örnsköldsvik jobbar förebyggande

Koncept Äldreomsorg
har ökat tryggheten
Det tar nio minuter för räddningstjänsten att komma
fram och påbörja insats vid
Rosenborgs servicehus i Själevad. Vid det laget har
vårdpersonalen redan släckt
branden.
Minst sex tillbud på äldreboenden hade kunnat sluta
med dödsbränder – men sådana har Örnsköldsviks
kommun sluppit sedan
1986. Ett gott betyg för
”Koncept Äldreomsorg”.
De gula lapparna i brandinspektör Thomas Olofssons
pärm med händelserapporter
visar allvarliga larm från kommunens särskilda boenden. Sex
av dem hade kunnat sluta riktigt illa – men oftast lämnade
räddningstjänsten aldrig stationen. Vårdpersonalen kvitterade larmet, ryckte ut och
släckte.
– Här har vi ett exempel, säger
Thomas och läser: brand i ugn
vid kakbak. Personal stänger av
strömmen, öppnar ugnsluckan
– en meter höga lågor slår ut –
blöter trasor och släcker. Förslag på förebyggande: installera timer på spisen. Så här kan
det se ut i rapporterna, och i
många av fallen har vi inte behövt åka ut.
Händelserapporterna blir i
stället underlag för brandsyn,
och Thomas Olofsson använder
dem när han utbildar ny vårdpersonal.
Rapporterna är en del av Koncept Äldreomsorg, ett förebyg-

gandeprojekt som vuxit fram
gradvis i ett samarbete mellan
räddningstjänsten och äldreomsorgen i Örnsköldsviks
kommun under drygt tio års
tid. Bakom idén står brandinspektörerna Lars Edstedt och
Thomas Olofsson, som arbetar
med förebyggande respektive
extern utbildning.

Två dödsbränder
Det började 1986 med en
dödsbrand i ett äldreboende,
och inom en vecka ytterligare
en i en pensionärslägenhet i
Örnsköldsviks kommun. Vid
den ena branden fanns trygghetslarm som löste ut men
misstolkades av personalen.
När hjälpen nådde fram var det
för sent.
Efter händelserna utvecklades först larmsystemet.
– Det var redan på gång i
kommunen och vi i räddningstjänsten ansåg att det var viktigt, så vi gjorde vad vi kunde
för att kvicka på installationerna, säger Lars Edstedt.
Trygghetslarmet kopplades
till brandvarnare i lägenheterna och personalen fick så kallad brandvarning på personsökare: ett särskilt larm med texten ”ELD” i rutan. Allmänna utrymmen fick automatlarm.

Larm i alla boenden
Fyra år senare, 1990-91, fanns
larm i alla boenden, även i äldre byggnader.
– Nu har tekniken utvecklats
ett steg till. När tekniska kontoret installerar nya larm utnytt-

jas tekniken som finns i brandlarmet. Det adresserbara larmet programmeras med klartexter, upp till 40 tecken. Personalen ser på sina tablåer exakt
var larmet kommer ifrån. Det
sparar tid – man slipper omvägen via orienteringsritningar,
berättar Lars Edstedt.
– Dagens brandlarm har
många funktioner inbyggda
som ofta inte utnyttjas. Det är
synd.
Men tekniken måste ha människorna med sig för att fylla
sin funktion. Parallellt med
larminstallationerna växte därför utbildningsdelen av projektet fram.

Halvdag vart femte år
– Visst hade vi kört utbildning
tidigare, men då mer sporadiskt. Nu har äldreomsorgen en
utbildningsplan som innebär
en halvdag på vårt övningsområde vart femte år. Platserna
fördelas på varje boende, då
finns alltid nyutbildad personal på alla hem. Vartannat år
hålls en kortare brandutbildning och allt ligger i socaltjänstens äldreomsorgsbudget, berättar Thomas Olofsson.
För att kontinuerligt bevaka
brandskydd och säkerhet utses
också minst ett brandombud
på varje boende. Ombuden introducerar ny personal, uppdaterar övriga anställda i brandskydd. Till sin hjälp har de en
checklista, och efter tillbud och
larm ska händelserapporter
skickas in till räddningstjänsten.

Ingen storbrand
Projektet har hela tiden varit en
gemensam sak mellan räddningstjänsten och äldreomsorgen:
– Vi har tagit steg för steg tillsammans och utvärderat vartefter, betonar Lars Edstedt.
– Och, peppar peppar, vi har
inte haft en storbrand sedan vi
satte igång.
Nu har även landstinget kopierat konceptet för att använda i sjukhusvården. Och räddningstjänsten i Örnsköldsvik
har börjat inse att det ligger
helt i linje med förebyggandeprojekt som Foth/Måste, och
modeller som en olyckas fem
skeden.
– Vi har bara inte satt något
snyggt namn på det vi gör. Men
vi vill gärna visa det här som ett
sätt att jobba på, en modell
som prövats fram under flera
års tid och visat sig fungera.
EVA-LENA LINDBÄCK
FOTNOT: Koncept äldreomsorg
finns i Räddningsverkets informationsbank, Rib: Utbildninglitteratur, Förebyggande/risk

Enkel orientering. Brandförsvarstablån, som sitter
på varje våningsplan, visar snabbt var det larmar. Brandombudet
Britt-Marie Persson ses på
bilden i samspråk med en
av de boende på servicehuset Rosenborg, Edith
Hörnell.

Personalen i servicehuset viktigare än
– Det blir vi som räddar Svea
om det brinner, inte räddningstjänstens rökdykare.
Det har personalen på servicehuset Rosenborg insett.
Enhetschefen Laila Kågevall tar
uppgiften på allvar:
– Jag tror det höjer statusen i
jobbet, att veta att det hänger
på mig. Och det ökar tryggheten att se att man kan handskas
med en brand.
Britt-Marie Persson, brandombud på Rosenborg, berättar
hur det går till vid larm:
– Man springer! Får hjärtklappning och hinner mycket
på tre minuter. Vi kvitterar larmet på BFT:n, brandförsvarstablån som finns på varje vå-

ning, får adressen på displayen
och är alltid två som sticker och
kollar. Men det är inte bara de
ansvariga för avdelningen som
springer, det kommer kökspersonal och folk från andra avdelningar. Så var det inte förr,
brandvarningen gick ju bara
till den som svarade på trygghetslarmet.
– Samtidigt försöker vi tänka
på hur vi går in i lägenheten, att
inte bara slå upp dörren och
rusa in. Ofta är pensionären
inte ens medveten om att det
larmat.

Larm med larmlagring
Rosenborg är Örnsköldsviks
tredje största äldreboende med
27 lägenheter i ålderdomshem

En talande tidsaxel. Den visar att personalen på äldreboendet har
en nyckelroll när det börjar brinna och om liv ska hinna räddas. De
som kommit i kontakt med Foth-projektet känner igen tidsaxeln.

och 55 i servicehus. Där bor relativt pigga pensionärer och
därför har man installerat larm
med larmlagring: tre minuters
fördröjning innan larmet går
till räddningstjänsten. Under
denna tid hinner personalen
kontrollera vad som står på –
och det har hittills räckt för att
avhjälpa tillbud eller släcka
brand.
Larmanläggningen med klartexttablåer togs i drift i januari
2002. Sedan dess har de åtta
larm som gått gällt det vanliga
på servicehus som torrkokning,
gröt på spisplatta, kakbak – och
en brinnande näsduk.
– Farbrorn som råkat få eld på
den satt i rullstol och kunde
inte själv släcka. Duken låg på
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Säkerhet
kartläggs
i unikt
projekt
Bara tio procent av de äldre
i Örnsköldsviks kommun
bor i särskilda boenden.
Den stora majoriteten bor
hemma – men hur ser säkerheten ut hos dem?
Räddningstjänsten fick en
unik chans att börja kartlägga när den hakade på landstingets enkät om livskvalitet. Svaren ska vägleda nya
förebyggande insatser.
– Vi försöker ha stora öron och
ögon ut mot vad som händer i
kommunen, förklarar brandinspektör Thomas Olofsson hur
räddningstjänsten bar sig åt
när den fick med ett eget frågeblad i landstinget Västernorrlands enkät bland pensionärer
i kommundelen Anundsjö.
Landstingets folkhälsoavdelning startade projektet under
2002. Alla äldre invånare i
Anundsjö har fått erbjudande
om ett hembesök av antingen
hemtjänstpersonal eller distriktssköterska. Vid besöket resonerar man utifrån ett frågeformulär kring livskvalitet, hälsa och hjälpbehov. Frågor som
hur den äldre mår, vad han eller hon klarar själv, om det
finns vänner och släktingar
som kommer på besök, om
man har ont, om livet känns
bra eller tungt.

Finns brandvarnare?

Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

n rökdykarna
köksbordet och brann när vi
kom in, vi släckte med våta trasor, berättar Britt-Marie Persson.

Utbildning är viktigt
Thomas Olofsson betonar vikten av utbildad personal när
larmlagring används. Under de
tre minuter som larmet hejdas
innan det går vidare till räddningstjänsten, går tid till spillo
om en brand inte hanteras riktigt.
– Om inte de första insatserna
görs rätt är ju tre minuter en
lång tid i ett brandförlopp, särskilt som lägenheterna ofta innehåller mycket brännbart material.
Britt-Marie Perssons brand-

ombudspärm innehåller förutom händelserapporter också
en beskrivning av ansvarsfördelning för brandskyddet,
brandinstruktioner för Rosenborg – de sitter också på väggen i personaltoaletten –
checklista och larminstruktioner.
– Den största delen är introduktion av nyanställda, säger
hon om uppdraget. Man får
läsa på och blir intresserad ju
mer man lär sig. Och det får lov
att ta tid från arbetet med pensionärerna; de andra får jobba
lite mer ibland.
EVA-LENA LINDBÄCK

– Då vi hörde det här bad vi
landstinget att få lägga in en
sida med några egna frågor,
och på så sätt få koll på hur det
ser ut även säkerhetsmässigt
hemma hos de gamla.
Det är frågor som hemvårdaren eller distriktssköterskan
kan ställa direkt eller bara notera vid besöket: finns det fungerande brandvarnare, brandsläckningsutrustning, hur ser
elinstallationer och sladdar ut,
finns halkskydd under mattor
och i duschen, finns brännbart
material på eller nära spis och
plattor?
– Projektet ska fortsätta under året och nu i den andra
omgången får vi med säkerhetsfrågorna i enkäten.
– Det här ger oss en inventering av läget i en del av kommunen. Utifrån det kan vi gå
vidare med beslut om att deltidskåren i Anundsjö kanske
ska åka ut och montera upp
brandvarnare eller vad som nu
kan visa sig behövas. Dessutom
kan svaren ge en allmän vägledning om vilka behov som
kan finnas bland de äldre i hela
Örnsköldsvik.
EVA-LENA LINDBÄCK

Mette Lindahl-Olsson är nöjd över de allt fler lokala initiativ som
tas på det brandförebyggande området runtom i Sverige.

Sprinkler i äldreboende:

– Borde finnas
i byggreglerna
– Boendesprinkler är ett
måste för att få ned antalet
dödsbränder. Jag ser gärna
att fler följer Borås exempel.
Så kommenterar Mette
Lindahl-Olsson, chef för
Räddningsverkets olycksförebyggande enhet, artiklarna på detta och föregående
uppslag.
Lindahl-Olsson lovordar initiativen i Örnsköldsvik och Borås
för att på olika förebygga
bränder och skador.
– Det finns fler goda exempel
runtom i Sverige. Intresset för
brandförebyggande åtgärder
har ökat kraftigt under senare
år, både i den kommunala
räddningstjänsten och bland
ägare och innehavare av olika
verksamheter.

Som vajerräcken
Hon jämför boendesprinkler
med Vägverkets vajerräcken:
– Vi vidtar en rad förebyggande åtgärder i form av utbildning, information, brandvarnarkampanjer och annat,
men ändå händer olyckor. På
vägarna kan vajerräcken hindra olyckan från att bli en katastrof, i boendet kan sprinkler
bli räddningen när det börjat
brinna.
Lindahl-Olsson kommer i sin
egenskap av förebyggandechef
på Räddningsverket att jobba
för skärpa krav på sprinkler:
– Krav på boendesprinkler
borde finnas i byggreglerna
för vård-, service och äldreboenden, inte bara som tekniskt
byte utan som grundkrav vid
nybyggnation. Det är ett måste
om vi ska få ner antalet dödsbränder.
– Och ska vi verkligen skydda
allmänna byggnader som skolor behövs sprinkler även där.

Konkreta, mätbara mål
Räddningsverket höjer nu
svansföringen i det förebyggande arbetet och har för första
gången satt upp konkreta, mät-

bara mål för det brandförebyggandet arbetet. Detta ska uppnås perioden 2002-2004 genom olika åtgärder (medelvärdena för de tre åren jämfört
med statistiken för 1998-2000).
Målet är en minskning med tio
procent för dessa uttalade områden:
- Dödsbränder.
- Byggnadsbränder.
- Storskador orsakade av
brand.
I Räddningsverkets handlingsprogram finns bland annat följande:
- Marknadsföring av de allmänna råd som verket gett ut.
- Satsning på utsatta boendemiljöer för personer med särskilda behov.
- Vägledning för brandsyn,
systematisk brandskyddsarbete med mera.
- System för uppföljning av
storskador.
- Åtgärder för att minska antalet anlagda bränder.
- Ökad samverkan med myndigheter och organisationer.

Kan lära av varandra
Mette Lindahl-Olsson hoppas
också mycket på det nationella
nätverk som bildades för några
år sedan under namnet Novemberrörelsen och som nu
börjat arbeta konkret. I nätverket ingår Föreningen säkerhet
genom nödbelysning, Försäkringsförbundet, Räddningsverket, SABO-företagen, SOSalarm, Sprinklerfrämjandet,
Swelarm, Brandförsvarsföreningen, Svenska Brandskyddsföretag och Kommunförbundet.
– Vi har mycket att lära av varandra, kommuner emellan,
branscher emellan, myndigheter och olika länder emellan
och alla vinner på att delge erfarenheter och att samverka,
säger Lindahl-Olsson.
Novemberrörelsens nästa årliga seminarium hålls på Räddningsverkets skola i Rosersberg den 6 november.
STIG DAHLÉN
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Inga avtal – ingen debitering

Hjälper varann för att hjälpa andra
Räddningstjänsten och ambulansen har slagit samman
sina påsar, till fromma för
alla som behöver vård.
– Inga avtal, ingen debitering. Det är skönt att kunna
göra det här enbart genom
att samarbeta och hjälpa varandra, säger brandman
Christian Carlsson.
Projektet MRI (medicinsk
räddningsinsats) i Falköping
bygger på att ambulans och
räddningstjänst gör jobbet
bättre tillsammans.
– Vi ska inte låsa in kompetensen på brandstationen. Att
rädda liv är uppgiften och det
känns bra när vi kan göra det i
den här formen. Jag ser en modell för framtiden att bättre utnyttja kunskapen i båda organisationerna, säger Christian
Carlsson.
Det hela började med att personal utbildades i PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).
PHTLS går kortfattat ut på att
förbättra det första omhändertagandet av skadade vid
olycksfall.
Arbetet
kräver
många händer.
– Och det väckte grundidén
till samarbetet.
Räddningstjänsten köpte en
specialbil som landstinget
hjälpte till att utrusta, bland
annat med en så kallad spineboard (ryggradsbräda).

Kortare insatser
När larmet går och ingen ambulans finns inne, kallar SOS
alltid ut MRI-bilen. Räddningstjänsten åker då på IVPA-larm.
Vid olyckor där skadade befaras ha utsatts för kraftigt våld
– exempelvis skador vid fall –
larmas både ambulans och
MRI-styrka.
En huvudambition med MRIstyrkans och ambulansens
samarbete är att insatserna
inte ska bli långa.
– Målsättningen är att vi inte
ska vara kvar på olycksplatsen
längre än tio minuter. Då har vi
en bra förutsättning att ha patienterna på sjukhus inom en
timme. Det har hänt att vi har
kört ambulansen när båda ambulanssjukvårdarna
behövt
hjälpa till med patienten.
En fördel för projektet är att
räddningstjänsten och ambulansen huserar i samma byggnad. Flera av ambulanssjukvårdarna har dessutom jobbat
som brandmän tidigare. Fram

Foto: PER LARSSON

Ambulansen och räddningstjänsten jobbar sida vid sida i Falköpings-projektet. Johan Ahlquist, Peter Andersson, Göran Kalén och Fredrik
Larsson har plockat fram ryggradsbrädan (spineboarden) som räddningstjänstens MRI-bil utrustats med. För att lägga en patient korrekt
på brädan måste man vara fyra personer.
till 1997 tillhörde ambulansen
räddningstjänsten. Men sedan
fem år tillbaka driver landstinget självt verksamheten.
– Skilsmässan gav slitningar.
Nu svetsas organisationerna
samman igen. Det har varit viktigt, tycker räddningschefen
Stefan Swenson.

MRI-bilen snabbare
Under september-maj hade
MRI-bilen 63 larm. Av dem har
30 varit olycksfall, 33 IVPA och
fyra enligt räddningstjänstens
uppfattning felaktig utlarmning.
Statistik visar att MRI-bilen
vid IVPA-larm varit 11-30 minuter före ambulansen vid 18
tillfällen, 0-10 minuter före vid
tio tillfällen, på plats samtidigt
tre gånger och efter ambulansen två gånger.
– Men vi ersätter inte ambulansen. Vi måste vara tydliga
med att vi inte bedriver sjukvård, det är en avancerad form
av första hjälpen. En fördel är
också att när vi är först på plats
kan vi stå i telefonkontakt med
ambulansen. De kan ge oss råd

och vi förbereda deras arbete,
säger Christian Carlsson.
Vid varje insats fyller ambulanspersonalen och räddningstjänsten i varsin rapport. Underlaget jämförs sedan vid utvärdering.
– Tror det här stärkt båda organisationerna. Jag tycker samarbetet flyter bättre även vid
insatser då MRI-bilen inte är
med.
Det gäller bland annat trafikolyckor. Då rycker räddningstjänsten ut med brandbil.
– Vi kan hjälpa sjukvården då
också, eftersom arbetsprincipen är den samma.

Billig satsning
Räddningstjänsten i Falköping
har drygt 500 larm om året,
ambulansen 3 800 varav hälften är akuta.
MRI-bilen och inkallande av
deltidspersonal för att hålla
jouren, är räddningstjänstens
kostnader för satsningen.
– Förhållandevis billigt, sett
till vad vi får ut av det. Intressant när man kan hitta former
där det inte kostar en massa

pengar, tycker Christian Carlsson.
Räddningschefen
Stefan
Swenson är nöjd med projektet:
– MRI-bilen har varit frekvent
utnyttjad och vi ser behovet,
det handlar ju om att snabbt
kunna ge hjälp. Personalen är
drivande och projektet visar
också vilken kraft det får när
initiativet kommer underifrån.
MRI-projektet som startade i

september förra året har nu
förlängts med ytterligare ett år
och kommer även att involvera
räddningstjänsten i Tidaholm.
Kommer projektet att permanentas?
– Personligen känner jag att
det blir en fortsättning, men
besked har vi först efter utvärderingen.
PER LARSSON

Falköpings MRI-projekt
Projektet är ett samarbete mellan räddningstjänsten i Falköping/Tidaholm och ambulanssjukvården i Falköping.
Räddningstjänstens MRI-styrka består av två brandmän i
specialbil. MRI-styrkan larmas
antingen parallellt med ambulans eller som egen enhet i väntan på ambulans (IVPA).
De två brandmännen och två
ambulanssjukvårdare jobbar
tillsammans.
Dels med omhändertagande
av olycksskadade efter PHTLSprincipen (Prehospital Trauma

Life Support), dels med omhändertagande vid akut livshotande sjukdomar.
Alla brandmän och ambulanssjukvårdare har utbildats i omhändertagande av patienter
skadade i olyckor och medicinsk losstagning.
Sjukvården har gett alla
brandmän utbildning i att sköta
defibrillator, ge syrgas, HLR och
omhändertagande av akuta livshotande medicinska sjukdomstillstånd. Alla ska få grundutbildning i PHTLS.

Insatsstatistik 2001 i tryck

Räddningstjänstavtal även med Lettland

Sammanställningen över räddningstjänsternas insatsstatistik för 2001 är
nu helt klar.
Sirenen har tidigare redovisat delar av
innehållet.
“Räddningstjänst i siffror 2001” kan
beställas från Räddningsverket på
adress: Räddningsverkets publika-

I januari tecknades räddningstjänstavtal
med Estland. Nu har samma sak gjorts med
Lettland. I juni undertecknade försvarsminister Björn von Sydow och Lettlands inrikesminister Marek Seglins avtalet.
– Det ger oss möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet när det gäller att förebygga och förhindra konsekvenserna av

tionsservice, L124, 651 80 Karlstad,
e-post:: publikationsservice@srv.se
fax: 054-13 56 05.
Best nr: I99-097/02.
Redovisningen finns också att ladda
hem som pdf-fil från www.srv.se, under statistik/publikationer"

stora olyckor, säger Räddningsverkets generaldirektör Christina Salomonson.
Prioriterade områden är utbildning av
räddningstjänstpersonal, forskning och utveckling samt operativt arbete vid svåra
olyckor som till exempel skogsbränder,
översvämningar, oljeutsläpp och
kemikalieolyckor.
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Satsning som kostar 20 miljoner

Sammanslagning
ger nya vyer i Umeå

Brandlarm i alla arrester

Fyra kommunala förvaltningar blev en när Umeå kommun slog
samman miljökontoret, räddningstjänsten, tekniska kontoret
och stadsbyggnadskontoret till samhällsbyggnadskontoret.
– Det här är bra för kommunen och medför bredare kompetens och nya vyer hos personalen. Det är stimulerande, säger
räddningschef Claes Cahier.
Cahier är numera biträdande förvaltningschef. Förvaltningschef är Margaretha Alfredsson, tidigare chef för tekniska kontoret. Cahier konstaterar att räddningstjänsten tidigare får inblick
i olika frågor numera.
– Det gäller skydd- och säkerhetsfrågor. Miljöfrågorna blir mer
påtagliga för alla i förvaltningen. Vi jobbar bredare med riskanalyser, bland annat när det gäller trafikdelen.
Räddningstjänsten kommer också att ta över ansvaret för
kommunskyddet.
Sammanslagningen innebär överhuvudtaget ett mer naturligt
samarbete med övriga verksamheter i den nya förvaltningen.
– Det berör framförallt den förebyggande avdelning. Gemene
brandman märker nog inte så mycket av förändringen.

Samtliga polisarrester i landet får adresserbara brandlarm.
Det kostar Rikspolisstyrelsen runt 20 miljoner kronor.
– Ingen billig satsning,
men nödvändig, säger SvenGunnar Norrsell, byggnadsingenjör på Rikspolisstyrelsen.
Brandlarm har det funnits
länge i polishusen. Dock inte i
arresterna
Sven-Gunnar Norrsell har
drivit igenom satsningen. Dels
därför att Boverkets byggregler (BBR) från 1999 och Rikspolisstyrelsens
författningssamling från 2001säger att där
folk är inlåsta ska det finnas
brandlarm. Men också för att
man haft en rad brandtillfällen.
– Många som sitter i arresterna tar alla chanser att komma
ut. Ett sätt är att starta en
brand. Vi har inte haft någon
innebränd, men en rad incidenter. Det har hänt att arrestanter rökfyllt cellen, blivit
rökförgiftade och körts till
sjukhus. Därifrån har de försökt rymma.
Ett hundratal arrester, byggda efter nya BBR, hade redan
larm. Nu installeras larm även i
äldre lokaler. Det handlar om
2 000 arrester.
– För en lokal som har 25 celler kostar det närmare 250 000
kronor, inklusive centralenhet.

Speciella direktiv
Norrsell reser runt till samtliga
21 polismyndigheter och ser
till att brandlarmen blir korrekt installerade.
Och installationer i polisarrester har sina speciella direktiv.
– Det finns risk att arrestanterna slår sönder rökdetektorerna som är av plast, därför
har vi satt skydd över dem.
Skyddet får inte vara heltäckande, då fungerar inte larmet.
Samtidigt får inte hålen i skyddet vara för stora, då kan arrestanterna slå en snara genom

Kristianstad basar i Hörby

Foto: PER LARSSON

Sven-Gunnar Norrsell och arrestvakten Ann-Louise Alderberg kontrollerar att larmet är korrekt monterat på polishuset i Karlstad.
dem och hänga sig.
Att skydda arrestanterna
mot sig själva går igen i allt
som installeras. Ett exempel är
madrasserna.
– Vi har tagit fram madrasser
som inte brinner och är svetsade, de kostar tre gånger så
mycket. Tidigare hade madrasserna sömmar som arrestanterna bet sönder för att äta upp
stoppningen och bli magsjuka.

Rökflyktsmask
Eftersom det hänt att bränder
anlagts i arrester ser Norrsell
rökdetektorerna även som en
säkerhet för personalen.
– Brinner det i en arrest går
larmet till vakthavande befäl.
Vår personal ska då komma
och släcka branden. Vakterna
kan sköta brandsläckare och
har en så kallad rökflyktsmask

som gör att de kan gå in i arresten och dra ut den arresterade.
Det finns även en indikeringslampa för larm i korridoren utanför arresterna. Vakterna ska kontrollera cellerna var
femtonde minut.
Blir branden så omfattande
att man inte klarar den själva
skickar vakthavande befäl larmet vidare till SOS.
Polisen har två typer av arrester, en enklare som oftast används för fyllerister och en
större för anhållna. Häktesarrester tillhör Kriminalvårdsstyrelsen och omfattas inte av
Rikspolisstyrelsens satsning.
Installationen av larm i 2 000
arrester beräknas vara klar våren 2003.
PER LARSSON

Fem stora miljömål för Räddningsverket
Riksdagen beslutade 1999
om 15 nationella miljökvalitetsmål. De ska nås inom 2025 år.
Målet för miljöarbetet är
att vi till nästa generation
ska lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta.
– Räddningsverket har ett särskilt sektorsansvar för olyckornas påverkan på de nationella
miljömålen. Aktörerna är
många, såväl myndigheter, näringsliv som organisationer.
Tillsammans ska de se till att

miljökvalitetsmålen nås inom
sektorn skydd mot olyckor, säger Cecilia Alfredsson på Räddningsverkets Risk- och miljöavdelning.
Räddningsverket
arbetar
med fem utpekade sektorsmål
för att minska antalet miljöpåverkande händelser och dess
konsekvenser: 1. Bränder, 2.
Olyckor med farliga ämnen. 3.
Olje- och kemikalieutsläpp till
havs, 4. Ras, skred, översvämningar och dammbrott, 5.
kärnenergiolyckor.
– På miljöteknikmässan i Göteborg den 3-5 september pre-

senterar vi arbetet och redovisar olika forskningsprojekt.
Inom myndigheten säkras
miljön genom ett miljöledningssystem.
Räddningsverkets skolor har
en särskild roll genom att föra
ut kunskap till den kommunala räddningstjänsten.
En lärobok har tagits fram
och kunskap sprids även direkt
till kommunerna genom nätverket ”grön räddningstjänst”.
Inom denna grupp har flera
projekt initierats, exempelvis
miljöchecklistor och miljösäkrare övningsplatser.

I dag sitter Hörbys räddningschef i Eslöv. Nästa år i Kristianstad.
Vid årsskiftet upphör Mellanskånes räddningstjänstförbund
med kommunerna Hörby, Höör och Eslöv. Förbundet hann inte
bli gammalt innan det knakade i fogarna.
De tre kommunerna återgår nu till tidigare kommunala organisationer. Men samtliga saknar i dag räddningschef.
Hörby väljer att köpa tjänsten, och andra spetsfunktioner, av
Kristianstad, och kommer att ha några heltidsanställda för utbildning, administration och verkstad. Avtalet med Kristianstad
ska träda i kraft vid årsskiftet när förbundet upphör är det tänkt.
Höör har anställt Tonny Antmar, i dag räddningschef i Sävsjö,
som ny räddningschef. Han tillträder inom kort.
Sven Lindblom som var förbundschef med placering i Eslöv
har slutat, någon ny räddningschef finns ännu inte i Eslöv. Verksamheten leds i dag av en inhyrd konsult.

Dags att förnya förarbeviset?
Har du missat att byta ut ditt förarbevis för snöskoter eller terränghjuling? Ansökningstiden gick ju ut 30 september 2001.
Lugn, Vägverket har förlängt ansökningstiden till 31 december
2010.
Anledningen är att bara 30 000 av cirka 70 000 som har så kallade frivilliga förarbevis lämnat in ansökan om nytt förarbevis.
För att köra snöskoter och terränghjuling krävs sedan 1 januari
2000 ett särskilt förarbevis.
De som har utbildning för frivilligt förarbevis för snöskoter eller utbildningsbevis för terränghjuling som är utfärdat före 1
juli 2000 kan alltså fortfarande ansöka om att byta ut det mot
det nya förarbeviset.

Ungdomsläger lockade 400
400 ungdomar lockades till ungdomsbrandmannalägret på
Öland14-16 juni.
Ungdomarna umgicks och genomförde en brandmannatävling. Grenarna var sjukvård, brandvattenförsörjning, stegar,
vattenlivräddning och teori.
Segrade bland 28 svenska lag gjorde Osbys lag på 1 732 poäng, närmast följt av Norrköping 3 (1 662) och Halmstad
(1 626). Bland de utländska lagen segrade Tyskland före Litauen.
Deltagare fanns även från Tunisien, Tjeckien och Åland.
– De flesta har tyckt att lägret varit roligt och givande, dels på
grund av att vi valde att lägga in tid för ungdomarna att umgås
med varandra, de fick tid till att träffa andra ungdomar med
samma intresse och knyta nya kontakter, säger Thomas Aronsson i Ölands frivilliga brandkår.
Ett pris till bäste kamrat gick till Robert Näslund, ledare för
Ånge ungdomsbrandkår, som uppskattning för ett bra arbete.

Lettland följer ADR-regler
Lettland håller på att anpassa sina regler för transporter av farligt gods till den europeiska standarden ADR. I dag har 4 000
lettiska chaufförer licens för att köra ADR-transporter.
Räddningsverket har varit de lettiska myndigheterna behjälpligt i arbetet under flera år. Det har skett genom ekonomiskt
stöd, konsultation och genomförande av seminarier. Transportministern Anatolijs Gorbunovs är mycket tacksam.
– Vi uppskattar verkligen hjälpen från svenska experter. Hela
projektet är ett bra exempel på lyckosamt samarbete. Det underlättar för oss att organisera säkrare transporter av farligt
gods i Lettland, säger Gorbunovs.
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Konkreta mål för ökad
mångfald på kårerna
ay Mills i West Midlands
är en typisk engelsk
brandstation. Vardagen
liknar i mycket den på en
svensk station, men det finns
också skillnader. Fotboll är förbjudet på fyspassen, brandmännen går runt och knackar
dörr och de har full pension efter 30 tjänsteår.
Stationschefen John Clarson
har mycket att stå i, både med
administrationen och personalen. Men han tar sig tid när Sirenen hälsar på, berättar gärna –
och ställer motfrågor om förhållandena i Sverige. Clarson är
nyfiken, vill hämta impulser
från lilla Sverige trots att han
basar för en rätt stor station i
utkanten av miljonstaden Birmingham.

H

Intresse för skärsläckaren
– Ni verkar vara på hugget i
Sverige. Vi har tagit efter era
containerövningar och det
finns säkert mer att lära. Varje
brandman och befäl måste
vara med om minst en containerövning per år.
Sirenen berättar om utvecklingen av skärsläckaren och
John Clarsons öron blir stora
som tefat, han antecknar och
säger:
– Häftigt! Ett verktyg som
snabbt både kan tränga genom
väggar och dämpa branden.
På några andra stationer i
West Midlands börjar just skärsläckaren faktiskt redan bli ett
känt begrepp. Det svenska företag som utvecklat släckaren har
gjort flera demonstrationer i
West Midlands.
Stationschef Clarson vill att vi
ska träffa skiftet. Styrkan finns i

– Tjejer som brandmän, visst! Så länge de uppfyller kraven ser jag
gärna fler kvinnor på brandstationerna, säger brandmannen Phil
Sherwood
fikarummet intill köket och det
blir lite uppståndelse när Sirenen dyker upp.
– Aha, du är från Sverige. Tack
för att ni gett oss en förbundskapten som fått ordning på
vårt landslag, Mister Eriksson.
När jag berättar att jag är
född på samma ort som ”Svennis” (Torsby), samma år (1948)
och känner honom från min tid
som sportjournalist är det som
om alla dörrar till brandmännen öppnas.
– Ställ vilka frågor du vill, vi
svarar på allt!
Chef Clarson är förvånad, han
säger att brandmännen normalt är lite reserverade när
journalister dyker upp.
OK då! Vad tycker ni om
kvinnliga brandmän?
– Jag jobbar gärna med kvin-

nor som uppfyller kraven. No
problems, säger brandmannen
Phil Sherwood.
John Clarson fyller i:
– För 20 år sedan hade vi en
infekterad diskussion om kvinnor och personer med annan
etnisk bakgrund än brittisk
som brandmän. Det har lugnat
ner sig och i dag har vi en rekryteringspolicy som säger att vi
inom fem år ska ha minst tio
procent och inom tio år 25 procent kvinnor på kåren. När det
gäller invandrare ska andelen
inom tio år spegla samhället,
vilket betyder minst 14 procent.
Hur ser en normal arbetsdag ut?
– Vi jobbar två dagskift 9-19,
följda av två nattpass 18-09. Sedan är vi lediga i fyra dygn.

Dagskiften börjar oftast med
kontroll av fordonen, därefter
träning på olika arbetsrelaterade moment, alternativt att styrkan åker ut och kollar olika typer av risker. Då besöker vi större byggnader för att öka lokalkännedomen. Vi har ingen uttalad uppgift att hitta brister i
det förebyggande brandskyddet, men gör vi det rapporterar
vi till våra preventivt arbetande
kollegor, säger brandman Sherwood.
Fysträningen då, är den
obligatorisk?
– Inte alls, men när det blir tid
över brukar några svettas lite i
vårt gym. Fotboll och volleyboll
var väldigt populärt förr, men
har förbjudits. Det blev för
mycket skador och sjukskrivningar.
Chief Clarson flikar in:
– Det var inte uppskattat när
vi tog bort fotbollen, men det
fanns trots allt förståelse. Det är
ju inte klokt om skadestatistiken för brandmän ska toppas
av fotboll på betald arbetstid
och skattebetalarna dessutom
ska stå för de ökade kostnader
sjukskrivningarna drar med
sig.

Knackar dörr
Deltar ni brandmän aktivt i
det förebyggande arbetet?
– Under senare år har det blivit mer och mer. Alla skolklasser med elever 9-11 år får besök
av oss. Det är rätt ålder, då är
det inte för sent att påverka deras beteende och förhållande
till eld, svarar Phil Sherwood.
– Dessutom knackar vi dörr i
bostadsområdena, presenterar
oss, delar ut informationsmate-

rial och svarar på frågor om
brandsäkerhet. I början kändes
det som om vi trängde oss på,
men det är faktiskt väldigt uppskattat och bra PR för kåren.

Pension före 50
Insatstiden inom West Midlands innebär att styrkan ska
vara framme på skadeplatsen
inom fem minuter efter larm.
Avståndet mellan de 40 brandstationerna får inte vara mer än
cirka tre kilometer.
I snitt 100 sökande anmäler
sig till varje utlyst tjänst. Efter
30 år i aktiv tjänst har man rätt
till pension. Det betyder att
brandmannen som anställdes
som 19-åring får full pension
innan han/hon fyllt 50. Du kan
jobba kvar till 55, men där går
gränsen.

Walesiska Aberystwyth upprätthåller
beredskapen året runt med 16 man
I kuststaden Aberystwyth i
Wales räcker det med 16
brandmän och befäl för att
upprätthålla beredskapen,
dygnet runt, året runt.
Skiftet består av åtta man, två
skift fixar alltså ständig beredskap för de 25 000 invånarna i
den lilla turist- och universitetsstaden. Hur är detta möjligt?
– Skiften jobbar enligt schemat fyra dygn i tjänst, fyra dygn
ledigt. Manskapet jobbar heltid

på dagen och har jour i hemmet kvällar och nätter, berättar
stationschefen Robert Sheehan.
Kvällar och nätter får brandmännen betalt, cirka 240 kronor per utryckning förutom en
grundbonus för att de är tillgängliga.
De är alltså både heltidare
och deltidare.
Men hur klarar ni beredskapen när folk vill åka bort på
semester?
– Vi pusslar inbördes, det bru-

kar fungera. Lyckas vi inte täcka
in alla platser är det inte hela
världen. Åtminstone sex av skiftets åtta ordinarie gubbar är
alltid på plats och det räcker för
att göra en meningsfull insats,
säger Sheehan.

Två utryckningar per dygn
Stationen har 800-900 utryckningar om året, alltså i snitt
drygt två per dygn. Vanligaste
larmet gäller trafikolycka.
Aberystwyth räddningstjänst

tillhör Mid West Wales Fire Service. Totalt finns här fem stationer.

Vill ha mer svenskt
Fordonsparken är modern, men
Robert Sheehan skulle gärna åka
lite mer svenskt:
– Stationerna söderut har enbart Scaniabilar. Det skulle jag
också vilja ha, de har mer utrymme inuti än de vanligaste bilarna
här, Dennis.
Men Volvo duger också bra, så

när kåren i Aberystwyth köpte
stegbil blev det en sådan.
– Vi är nöjda och dessutom är vi
stolta över att ha den första Bronto skyliften i countyt. Den är på 32
meter och täcker våra behov.

Kårens nya stolthet, en Volvo
stegbil med traktens första
Bronto skylift.
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West Midlands har
satt upp tydliga mål
för ökad mångfald i
räddningstjänsten.
På det regionala utbildningscentrat hittade vi den här trion,
från vänster Susie
Sauldge, Matt Young
och Jo Hall.
– Vi går alla brandmannautbildningen,
tretton veckor. Det
här yrket behöver
inte bara vara en
pojkdröm, i mitt fall
är det även ”a girls
dream”. Min pappa
var brandman i 23 år
och väckte mitt intresse.
– Det behövs hela tiden nytt
blod i den här verksamheten,
så av den anledningen är det
bra att pensionsåldern är relativt låg. Dessutom är det svårt
att leva upp till de fysiska kraven när man fyllt 50, säger ett
av befälen
Hur genomförs fystesterna?
– Det är ingen större uppföljning. Medicinska tester görs
bara en gång vart tredje år,
men först efter att du fyllt 40.
Hur tar ni vara på erfarenheterna från era insatser?
Nu går plötsligt larmet och
hela styrkan är borta innan jag
varken får några svar eller hinner säga tack och hej.
Men John Clarson svarar gärna, detta är nämligen ett område som han ger hög prioritet:
– Vi kan lära något av de fles-

John Clarson, chef på stationen Hay Mills, satte stopp för
fotboll – och onödiga skador –
på arbetstid.
ta insatser, ibland mer, ibland
mindre. Men sammantaget är
erfarenheterna en guldgruva
att ösa ur och en enorm tillgång inför framtiden om man
bara tar vara på dem och plan-

terar ut dem i organisationen.
– Vi har ett system för ”best
experiences” från insatser, som
även tar upp sådant som gått
snett eller som man kommit på
i efterhand kunde ha gjorts
bättre, exempelvis annan taktik. Dessa uppgifter skickas sedan med gruppmejl till samtliga 41 stationer i West Midlands.
– Skulle det vara uppgifter vi
tror är av intresse för kollegor
utanför länet skickar vi även
rapporten till en högre nivå, ett
intervention center. Där finns
fyra kunniga befäl som värderar informationen, sammanställer den och skickar på epost till samtliga brandstationer i Storbritannien.

West Midlands Fire Service
Yta: West Midlands area: 841 kvadratkilometer.
Folkmängd: 2,6 miljoner
Tre stora städer: Birmingham (1,5 milj inv), Wolverhampton och
Coventry.
Countyt: Består av sju ”areas”: Birmingham, Coventry, Wolverhampton, Walsall, Dudley, Solihull och Sandwell.
Brandstationer: 40 stycken plus en deltidsstation.
Personal: I West Midlands finns 1 344 brandmän, 650 befäl på lägre nivå, 171 stationsbefäl samt 350 administrativ personal.
Utryckningar (år 2000):
60 742 utryckningar,
därav:
20 935 till (verkliga) bränder
25 844 till automatlarm (ej brand)
2 021 trafikolyckor

Text och foto:
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Satsningen på förebyggande
har minskat dödsbränderna
Högre status för det förebyggande arbetet har minskat antalet dödsbränder i
West Midland. År 2000 omkom bara 17 personer i
bränder i detta län med 2,6
miljoner invånare.

Vi försöker då nå upplysta företrädare för dessa människor
och lär upp dem att bli brandskyddsambassadörer och det
har varit en mycket lyckad taktik.

Tar inte betalt av skolan

West Midlands county har fem
förebyggandecenter. Ett finns i
en egen byggnad intill Hay
Mills brandstation. Chefen
Mick Lea berättar om hur kvalitén på det förebyggande förbättrats genom ett målinriktat
arbete och en annan rekrytering än förr.
– Till vår avdelning rekryteras
numera nästan enbart personer som är kvalificerade för
jobbet och som har gedigna
kunskaper. Det är ett måste för
att vi exempelvis ska kunna
ställa de rätta kraven på byggherrar och andra.
– Förr var förebyggandeavdelningen en avstjälpningsplats för brandmän och befäl
som inte längre orkade med utryckningstjänst. Sett till det förebyggande
brandskyddets
bästa var ju detta helt befängt.

Två yrkeskarriärer
Förebyggandepersonalen utbildas på West Midlands egen
räddningsskola. Dessutom är
utbudet av specialkurser stort.
Många yngre går vidare och utbildar sig till brandingenjörer
på riksskolan Moreton-inMarsh.
– Omsättningen av personal
är låg på vår avdelning och särskilt många blir heller inte konsulter. Det främsta skälet är nog
vårt pensionssystem. Ingen vill
missa möjligheten att gå i pension efter 30 års tjänst och sedan dra sig tillbaka alternativt
starta en ny 15-20-årig karriär
som brandkonsult, säger Mick
Lea.
För storstaden Birmingham
finns 24 inspekterande befäl,
hälften utför brandsyner, hälf-

Mick Lea, chef för förebyggandeavdelningen på Hay Mills-stationen, satsar på kvalitet i rekryteringen.
– Här behöver vi specialister på förebyggande, inte brandmän som slutat åka utryckning.

Utanför Leas tjänsterum står en
mindre fordonspark inriktad
på förebyggande. Det finns mobila
demonstrationsanläggningar för släckning av brand
på spisen, brand i diskotek och
annat. En gammal buss har
gjorts om till ett avlångt klassrum för teori och praktik.
– Vi satsar extra mycket på
skolbarn och varje år träffar vi
fler än 10 000 ungdomar. Vi tar
även hit intresserade skollärare
och ger dem en kompaktkurs i
förebyggande. Givetvis tar vi
inte betalt för sådana kurser.
Lika självklart är det att inte
fakturera skolorna för den information vi bedriver där.
– Eleverna är det framtida
samhället och en oerhört viktig
målgrupp. Skulle vi ta betalt
finns risken att skolor med dålig ekonomi tackar nej och då
når vi ju över huvud taget inte
ut med våra viktiga budskap till
vår högst prioriterade målgrupp, säger Mick Lea.

Vill ha sprinkler
ten jobbar aktivt i byggprocessen.
– Här på Hay Mills är vi tio officerare som stöder 18 brandstationer i det förebyggande arbetet. Vår bemanning känns
verkligen som ett minimum.

Prioriterade områden
Home Office (inrikesministeriet) ger ut nationella riktlinjer
för det förebyggande arbetet.
Ministeriet har egna inspektörer som åker runt och följer
upp hur arbetet sköts i bland
annat West Midlands.
Ett viktigt dokument är Fire
Prevention Act som reglerar

brandskyddet i byggnader med
plats för fler än 20 personer.
– Vi inriktar insatserna och
inspektörernas arbete i områden där problemen är störst. Vi
har haft mycket problem i bostadsområden med asiatisk befolkning. Dessa områden och
andra med fattiga människor
och folk med annan etnisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i statistiken, berättar
Mick Lea.

Bättre än Sverige
År 2000 dog 17 personer i
bränder i West Midlands. För
tio år sedan låg siffran runt 25,

så Mick Lea och hans kollegor
känner att arbetet bär frukt. 17
döda betyder cirka 0,6 död per
100 000 invånare, att jämföra
med Sverige 1,4.
– Vi har drivit en stor kampanj om brandvarnare, bland
annat har vi skänkt bort brandvarnare och hjälp till att montera dem i områden med fattig
befolkning.
– I vissa områden har dock
vita brandmän haft svårt att nå
fram. Folk ser oss som uniformerade representanter för
samhället och öppnar inte ens
dörren när vi ringer på, de gillar inte myndighetsföreträdare.

Brandvarnare i all ära, men för
Mick Lea är sprinkler det ultimata brandskyddet i bostäder.
För detta finns inget lagstöd.
– I samband med nyproduktion försöker vi få byggherrarna att förstå att kostnaden för
sprinkler blir försumbar när
den slås ut över en tioårsperiod.
Alltfler byggherrar lyssnar på
oss, men grundproblemet är ju
att nästan alla bränder uppstår
i gamla byggnader.

I Storbritannien är polisen räddningsledare
På nationell nivå finns Her Majesty´s Chief Inspector
of Fire Services for England and Wales , som sorterar
under Home Office (inrikesdepartementet).
Denna institution ger ut föreskrifter och normer för
förebyggande. Huvudkontoret ligger i London, underkontor finns runtom i landet. Brandinspektörer
gör tillsyner hos räddningstjänsterna. Varje år gör Her
Majesty´s Chief Inspector of Fire Services en nationell
sammanställning över räddningstjänsten.
England och Wales delas in i countys (län). Högste
chefen i brandväsendet kallas fire master, en motsvarighet till USA:s fire marshals
Brandchefer (fire chiefs) är kommunalt anställda. På
skadeplatsen har inte ”fire service” räddningsledarrollen – den har polisen. ”Fire service” har insatschefer eller skadeplatschefer som står under räddningsledarens – polisens – befäl.

Brandmän utbildas antingen på länets utbildningsanläggning. De större städerna har egna utbildningscenter. Nationellt finns även ett utbildningscenter
där specialkurser anordnas, säljutbildning, plus högre befälsutbildning (Moreton-in-Masch).
Löner (omräknat till svenska kronor)
Brandman, 18 år nyanställd
Brandman, efter tre års tjänst
Brandman, efter 15 år (okvalificerad tjänst)
Brandman, efter 15 år (kvalificerad tjänst)
”Leading fire fighter” efter 15 år
Brandmästare (Station officer) efter 15

19 022
21 157
23 236
25 256
26 957
31 864

Färre dödsbränder
I Storbritannien, med 59 miljoner invånare, ryckte
räddningstjänsten år 2000 ut på 936 800 larm. Nära

hälften, eller 460 500, var ”falsklarm”. Av dessa var
264 000 automatlarm ej brand.
113 000 utryckningar gjordes till bostadsbränder,
därav 71 000 till lägenhetsbränder.
595 personer dog i bränder i Storbritannien år
2000. Här är trenden positiv. Antalet omkomna per år
minskade för fjärde året i följd (723-656-623-595). På
1970-talet dog fler än 1 000 personer varje år i bränder.
Antalet omkomna i bränder per 100 000 invånare
har minskat från 1,2 år 1997 till 1,0 år 2000. Motsvarande siffra för Sverige var förra året 1,4.
Den positiva utvecklingen anses till stor del hänga
samman med ökad användning av brandvarnare.
1989 fanns brandvarnare i 25 procent av bostäderna,
år 2000 hade siffran stigit till 80 procent enligt den
officiella nationella statistiken.

Ung och eftertraktad. Marcus Ryber är en i en allt större skara unga svenska brandingenjörer som arbetar utomlands. Den svenska brandingenjörsutbildningen anses i en internationell jämförelse stå sig gott. När Sirenen besökte England hade Marcus Ryber sin bas på Arup Fire i London, i dag jobbar han för samma företag i Köpenhamn.

Svenska ingenjörer eftertraktade
Svenska brandingenjörer
plöjer ny mark – utomlands.
Brittiska konsultföretaget
Arup Fire har sju svenskar
på lönelistan och ytterligare
sju svenska ingenjörer arbetar utrikes.
– Den svenska utbildningen har ett mycket gott anseende, säger en av dem, Marcus Ryber.
29-årige Marcus har drygt tre år
i utlandstjänst, först två i Melbourne och Sydney i Australien, därefter ett år i London.
– Jag gick ut som ingenjör
1995 och fick jobb hos Bengt
Dahlgren AB i Stockholm. Efter
två år där sökte jag en ny utmaning, gärna utomlands. Via
kontakter fick jag napp i Melbourne och det kändes helt

rätt. Jag gillar att resa och jobbet hos Arup Fire gav mig chansen att arbeta med stora och utmanande projekt.

Sju svenskar
Arup Fire har ett 75-tal brandingenjörer i sitt stall. Det är stor
spridning på nationaliteter, typer av brandingenjörsutbildning och bakgrund. Sju av dem
är svenskar, förutom Marcus är
de Per Olsson (placerad i Hong
Kong), Oscar Löfgren (Köpenhamn), Jimmy Jönsson (Dublin), Emil Karlsson (Melbourne), Mikael Ljungqvist (Sydney)
och Jan Olov Ottosson (Melbourne).
– Flera av oss fick jobb direkt
efter utbildningen på högskolan i Lund, några gick inte ens
påbyggnadsåret på Räddnings-

verkets skola i Revinge.
Per Olsson blev den förste
som anställdes av Arup Fire och
nu är företaget så belåtet med
de nya svenska ingenjörerna att
de marknadsför sig aktivt
bland eleverna i Lund.
Varför står den svenska utbildningen så högt i kurs?

Komplett utbildning
– Den är väldigt komplett och
den teoretiska bakgrunden är
mycket gedigen. I flera andra
länder sker utbildningen till
brandingenjör enbart som en
fördjupning under sista året i
form av en så kallad Master degree-utbildning.
– Det är heller inte ovanligt
att studenterna mer eller mindre stöps i yrkesrollen som
brandkonsult. I Sverige får vi

ett bredare perspektiv i form av
bland annat ny forskning, egna
projekt- och grupparbeten
samt en god inblick i räddningstjänsten, säger Marcus.
Han fortsatte efter två och ett
halvt års teoretiska studier i Lund
med det räddningstjänstinriktade
extra året på Räddningsverkets
skola i Revinge.
– Den tiden vill jag inte vara
utan. Jag fick lära mig hur räddningstjänsten fungerar, vilket varit värdefullt i arbetet som konsult. Vi har många kontakter med
räddningstjänsten.

13 000 kronor för en etta
Marcus Ryber förnekar att pengarna varit avgörande för att söka
jobb utomlands.
– Nej, det handlar mer om en utmaning och att bredda sig i yrket.

Unga svenska brandingenjörer tjänar ofta mer utomlands
än i Sverige. I England betalar
de bara 22 procent av lönen i
skatt. Men när en etta några
hundra meter från Baker Street
Station kostar 13 000 kronor i
månaden och man själv måste
stå för försäkringar och annat
som ingår i det svenska trygghetssystemet så behövs det en
månadslön på dryga 30 000
kronor för att villkoren ska bli
desamma som i Sverige.
Sedan Sirenen besökte London har Marcus Ryber bytt
jobb, flyttat närmare Sverige,
men fortfarande med utländsk
bas. Sedan i våras finns han på
Arup Fires nya kontor i Köpenhamn.
STIG DAHLÉN
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Lägenhetsbränder

Brandvarnare räddade kvi
Mitt i natten väcktes en
kvinna av grannarnas skrik.
Brandvarnaren hade
väckt dem, det räddade
kvinnans liv.
Kvinnan bodde ensam i en lägenhet om två rum och kök i
ett mindre flerfamiljshus i
Skåne.
På kvällen halvlåg hon i en
soffa i vardagsrummet och tittade på TV. För att få det lite
mysigare hade hon tänt ett
stearinljus som stod i en ljusstake på soffbordet.
Hon somnade men väcktes
vid tvåtiden på natten av att
någon skrek och bankade på
ytterdörren.
Rummet var då rökfyllt
ända ner till någon meter
över golvet och hon hade vissa besvär med att orientera
sig. Slutligen hittade hon ytterdörren och öppnade den.

Tjöt i härdigt
Utanför stod ett par av hennes
grannar. En brandvarnare i
trapphuset tjöt ihärdigt. Det
var den som hade väckt grannarna. De såg hur rök sipprade ut från kvinnans lägenhet

och förstod att det var fara på
färde.
Några minuter senare anlände
räddningstjänsten.
Kvinnan fördes till sjukhus för
behandling av sina rökskador.
Branden begränsades till ena
sidan av en soffa mitt emot
den soffa där kvinnan låg.
Med stor sannolikhet berodde branden på att hon i
sömnen råkat sparka till bordet så att det tända ljuset föll
omkull.
I kvinnans lägenhet fanns
ingen brandvarnare. Det
fanns det däremot på varje våningsplan ute i trapphuset.
Det hade den förutseende hyresvärden sett till.
Såväl kvinnan själv som
hennes grannar och övriga inblandade är överens om att
hon förmodligen omkommit
om inte brandvarnaren i trappan slagit larm.
Ulf Erlandsson
Artikeln bygger på en rapport
av Tommy Nilsson, räddningstjänsten Landskrona.

Brandvarnare saknades – man dog
Brandvarnare saknades och
branden hade pågått länge.
När rökdykare hittade
mannen i lägenheten var
han död.
Mannen bodde ensam i en lägenhet i ett mindre flerfamiljshus ganska likt huset i föregående exempel.
Vid tretiden en natt larmade
en av de andra hyresgästerna i
huset om stark röklukt.

När räddningstjänsten anlände var det en omfattande
brand i en av de två lägenheterna på det övre våningsplanet.
Men
inledningsvis
fick
brandpersonalen koncentrera
sig på livräddning.
Medan rökdykare försökte ta
sig in i brandlägenheten reste
deras kollegor en stege mot
den andra lägenheten på övervåningen och hjälpte ut de bo-

ende den vägen.
Mannen i brandlägenheten
gick däremot inte att rädda.
När rökdykarna hittade honom var han redan död.
Förmodligen hade branden
pågått ganska länge innan den
uppmärksammades.
När
brandpersonalen fick tid att ta
itu med släckningsarbetet
hade den redan spridit sig till
krypvinden under yttertaket.
Det bestod av två lager; dels ett

skikt med tjärpapp, dels ett
yttre plåttak.
Släckningsarbetet blev både
omfattande och långvarigt.
Spridningsrisken till två byggnader intill var stor.
Men genom att öppna upp
plåttaket med sprängramar
kunde vinden ventileras. Vid
sjutiden på morgonen var
branden under kontroll.
Skadorna på fastigheten var
omfattande och en människa

hade omkommit.
Behöver vi påpeka att brandvarnare saknades i såväl lägenheterna som i trapphuset?
Ulf Erlandsson
Artikeln bygger på en rapport
av Johan Kallum, räddningstjänsten i Helsingborg.

Värmepatronen tom på vatten –branden
ppvärmningen till en äldre villa i Bergslagen
hade
kompletterats
med en elektrisk värmepatron
monterad i taket i ett pannrum
i källaren.
Den halvmeterlånga patronen bestod av ett grovt stålrör
med ett antal elektriska värmeslingor som utvecklade max
9 kilowatt.
Avsikten är att slingorna ska
värma vatten till husets uppvärmningssystem som ständigt

U

cirkulerar genom patronen.
En vintermorgon kändes
röklukt i byggnaden. Efter visst
letande upptäckte fastighetsägaren att det trängde upp rök
vid några golvlister i köket i
bottenvåningen.
När han kom ner i källaren
var pannrummet helt rökfyllt.
Han stängde dörren och ropade till sina barn att de skulle ta
på sig sina kläder fort för det
brann i källaren. Brandvarnaren i hallen hade inte reagerat.

När räddningstjänsten anlände visade fastighetsägaren
dem till rätta. Branden lokaliserades snabbt till bjälklaget
mellan pannrummet i källaren
och köket i bottenvåningen.
Den var snabbt under kontroll.
Polisens och räddningstjänstens brandutredare konstaterade snart att branden börjat i
cellplastisoleringen runt värmepatronen. Två 25 amperes
huvudsäkringar hade utlöst,
inga övriga säkringar var trasi-

ga. Värmaren, som var av fabrikat ”Värmebaronen K 060”, demonterades och togs med till
brandstationen för närmare
undersökning. Den visade att
patronen varit utsatt för mycket höga temperaturer inifrån.
Den hade tydligen blivit tom
på vatten och överhettats.

Tom på vatten
Den elektriska automatiken
mättes upp men där hittades
inget fel. Temperaturgivarna

till termostaten och överhettningsskyddet var intakta. Däremot visade det sig att de inte
kunde fungera om värmaren
var tom på vatten.
Den svenska tillverkaren av
värmepatronen kontaktades.
Denne betonade att ett tryggat
vattenflöde genom patronen
var en förutsättning för säker
funktion.
Enligt monteringsanvisningarna ”bör en automatisk avluftningsventil alltid monteras på
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Rutinuppdraget blev till livräddning.
Men varför hade inte en
tidigare händelse lett till
bättre brandskydd?

nna

Foto: TOMMY NILSSON

Det fanns ingen brandvarnare i lägenheten, däremot
ute i trapphuset. Det räddade
sannolikt kvinnan.

Erfarenheter
■ Minst en brandvarnare i alla
lägenheter – det borde vara
självklart.
■ En brandvarnare i varje
våningsplan i trapphuset – en
jättebra idé.
■ Räddning av liv går före
räddning av egendom – en
regel som håller än.
■ Brist på brandvarnare kräver både liv och pengar.

Vardagsmorgon klockan tjugo
i sex. Larm till räddningstjänsten om röklukt i trapphus. Utryckning med släckbil och maskinstege.
Vid framkomsten konstaterade styrkan fullt utvecklad
brand i en lägenhet på översta
planet av ett trevånings flerfamiljshus.
Rökdykarinsats via trapphuset. När brandmännen forcerade dörren till den brinnande
lägenheten inträffade en övertändning i köket. Ett fönster
gick sönder, kraftiga lågor slog
ut och slickade takfoten.
Chauffören på första bilen
satte in en stråle mot lågorna
och hindrade vidare spridning
till vinden.
Samtidigt fick styrkeledaren
besked om att det stod en människa och ropade på hjälp från
ett fönster på bakre sidan av
den brinnande lägenheten.
Några andra brandmän fick
order om livräddning via utskjutsstege. De reste stegen
mot fönstret, två brandmän
klättrade upp och hjälpte ut
mannen. Därifrån fick de
snabbt över honom till en balkong i en annan lägenhet.
En ambulanssjukvårdare anslöt och gav mannen behandling med syrgas innan han via
grannlägenheten och trapphuset fördes till en ambulans.
Medan
rökdykargruppen
släckte i brandlägenheten fick
förstärkande enheter i uppgift
att kontrollera vinden och angränsande lägenheter så att
det inte fanns tecken på brandspridning.

hade smärtor av värmen på
ryggen.
Trots allt lyckades han krypa
ut i hallen och vidare in i ett
sovrum. Där tog han sig upp på
fötter, öppnade ett fönster och
skrek på hjälp.
Ungefär
samtidigt
bröt
brandmännen upp dörren till
lägenheten och branden fick
luft från två håll. Köksfönstret
gick sönder och mycket av värmen leddes ut den vägen.

Svimningsanfall

Brandutredning

Den räddade mannen var
brännskadad på ryggen och
hade fått i sig en hel del rök.
Men trots allt hade han haft
stor tur.
Efteråt berättade han själv
att han var epileptiker och att
han fått ett svimningsanfall
när han befann sig i köket.
Strax innan hade han slagit på
spisen och placerat en kastrull
på plattan. När han vaknade
låg han framstupa på golvet.
Det brann för fullt och han

Räddningstjänstens uppföljning bekräftade mannens berättelse. Branden hade startat i
köket som var beläget mot gatan. En spisplatta var påslagen
och en aluminiumkastrull på
den var helt nersmält. I köket
påträffades också en fågelbur
med en död fågel på botten.
Resten av trerumslägenheten
visade brandskador i avtagande grad från köket. I rummet åt
baksidan varifrån mannen räddades fanns bara sotskador.

Foto: ROLF ÅKERSTEDT

Köket med hallen i bakgrunden. Det svarta mitt i det vita i bild är ett skåp som blev totalt utbränt.
Den vita betongen vittnar om kraftig brandpåverkan.

Rutinuppdrag blev
till livräddning
Dörren som forcerades av
brandpersonalen var en så kallad säkerhetsdörr. Innanför
den fanns en gallergrind som
lyckligtvis var olåst.
Enligt uppgift hade det inträffat en liknande händelse i
mannens lägenhet cirka sex
månader tidigare. Den gången

hade han själv lyckats släcka
branden och händelsen hade
inte föranlett några åtgärder
för bättre brandskydd.
Ulf Erlandsson
Artikeln bygger på en rapport
av Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten Södertörn.

Erfarenheter
■ Mannen hade en sagolik tur
när han vaknade innan köket
hann bli övertänt. Turen fortsatte då han lyckades kravla sig
iväg in i sovrummet och där
öppnade fönstret.
■ Trots att mannens sjukdom
var väl känd hos sjukvårdande
och sociala myndigheter, och
att den tidigare orsakat ett allvarligt tillbud, hade den inte
renderat något skydd mot
brand. Här borde exempelvis
spisvakt, brandvarnare och boendesprinkler vara bra hjälpmedel.
■ Räddningstjänstens insats

med livräddning via utskjutsstege och utvändig släckning samtidigt som rökdykarinsats pågick via trappan verkar ha fungerat helt oklanderligt. En särskild eloge för metoden att ta
över den räddade mannen från
stegen till en balkong i grannlägenheten i stället för att låta
honom klättra stege nerför flera
våningsplan.
■ För de som skriver sakkunniga yttranden om faran för
brandspridning kan detta exempel vara bra att ha till hands
vid bedömning av torrkokningar.

gare med krav på automatisk
avluftningsventil ovanpå behållaren. Varför inte montera ventilen som standard från början?
■ Ett överhettningsskydd bör
vara så konstruerat att det fungerar vid alla tillfällen när apparaten blir överhettad, inte bara
när den är fylld med vatten. Det
är faktiskt en konstruktionsmiss.

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

ett faktum
behållarens ovansida”. Någon
sådan ventil fanns inte i detta
fall. Däremot fanns avluftningsventiler på annan plats i
systemet.
Varmvattenpatronen hade
uppenbarligen blivit tom på
vatten. Därmed fungerade inte
vare sig termostaten eller överhettningsskyddet. Behållaren
blev överhettad och cellplastisoleringen började brinna.
Tillverkaren av värmepatronen har nu blivit väl medveten

och riskerna och kommer att
se till att både konstruktionen
och installationsanvisningarna ändras så att skadan inte
upprepas på nylevererade elpatroner av samma fabrikat.
Ulf Erlandsson
Artikeln bygger på en rapport
av Sven-Erik Andersson, Bergslagens räddningstjänst.

Erfarenheter
■ Brandriskerna med maskiner

och apparater av olika slag är
ofta underskattad. Det är svårt
att föreställa sig alla faktorer
som kan samverka och tillsammans vålla brand. Det är därför
viktigt att tillverkare och installatörer får del av alla tillbud.
Här har brandutredarprogrammet en viktig uppgift att fylla.
■ I det här fallet borde installationsanvisningarna varit tydli-
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Djurlivräddning kräver
Djurlivräddning rör sig ofta i räddningstjänstens utmarker. Är det verkligen fråga om räddningstjänst? Hur
mycket får det kosta av risktagande, tid och pengar i förhållande till djurets värde? Och ska räddningstjänsten
alls hjälpa katter ned från träd?
ad säger lagen om djurlivräddning? Först och
främst ska som vanligt
alla fyra kriterierna i räddningstjänstlagens (RÄL) andra
paragraf vara uppfyllda för att
motivera en insats av kommunal räddningstjänst: det ska
vara påkallat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.

V

Tamdjur är egendom
När det gäller räddning av djur
framgår det av kommentarerna till RÄL att:
– Lagen inte är tillämplig vid
olyckor som drabbar vilda
djur, till exempel en älg som
gått ned sig i ett kärr, en vak eller liknande – såvida inte risk
föreligger för konsekvenser på
miljön eller annat.
– Tamdjur ska betraktas som
egendom. Vid skador på tamdjur, alla slag av husdjur, sker
ingripandet alltså för att hindra eller begränsa skada på
egendom. Kriterierna om det
hotade intressets vikt och kostnaderna för insatsen avgör i sådana fall om en insats ska göras eller inte. Det är räddningsledaren och hans bedömning
av fallet som avgör om det är
relevant.
Förenklat kan vi säga att
hundar, katter, hästar, nötkreatur, får, getter, grisar, höns etcetera är tamdjur enligt lagens
definition. Till detta kan räknas
exotiska djur som hålls som
husdjur.

Tamdjur är egendom
Men en räddningsinsats ska
alltid kunna motiveras av
räddningsledaren. Till larmet
om giftormen som krupit ned i
avloppet och försvunnit – och

Samtidigt skaffar många husdjur, inte minst udda och
exotiska – som ormar, spindlar och ödlor. Kryp som räddningstjänsten kan stå öga mot öga med vid en insats och
måste ha beredskap för att hantera. Om allt detta handlar det här avsnittet i Sirenens räddningsskola.

alltså kan utgöra en fara för andra – bör räddningstjänsten
säga nej. Visst kan det vara farligt, men lämpligaste instans
är i det här fallet miljö- och
hälsoskyddskontoret.

på en skiva och dra efter terrängfordon till väg. Vid trafikolycka är det lämpligt att kontakta något företag som utför
djurtransporter, de har oftast
utrustning för att lyfta och
transportera liggande djur.
Tänk på kostnadsfrågan, det
kan behöva klargöras att det är
djurägaren som ska stå för den.
• Ta djuret till en lugn och säker plats.

Att rädda tamdjur
Evakuering och räddning av
djur i brinnande lantgårdar
och stall berörs inte i denna
omgång av Sirenens räddningsskola (det gjorde vi nr
2/99 – kontakta Sirenen-redaktionen om du är intresserad av
det avsnittet).
Räddning av tamdjur (egendom) innebär ofta situationer
som kan vara väldigt speciella.
Lösningen på problemet kan
kräva improvisation och flexibelt tänkande i stora mått . I de
flesta fall rör det sig om kor
och hästar som gått ned i kärr
eller vattendrag, eller om djurtransporter som vält.
Miljön i en del av de här händelserna är sådan att första problemet är framkomligheten. I
nio fall av tio blir det besvärligt.
Det kan vara svårt att nå djuret
och att hitta eller skapa fasta
lyft- eller dragpunkter för att få
upp det. Situationerna är så
skiftande att det är omöjligt att
ge generella lösningar. Men
goda råd på vägen följer här.

■ Djur i kärr
• När ett djur gått ned sig eller
fastnat är det bra att ta kontakt
med ägaren, om det är möjligt.
De flesta djurhållare har tillgång till hjullastare eller traktor med lyftanordning. Samråd
med ägaren om hur ni ska lyfta
djuret.
• Om det är värdefulla djur
som ska hanteras kan det vara
lämpligt att kontakta veterinär.
• Tänk på den egna säkerheten – djuren är ofta stressade

■ Hundar och katter

och kan bete sig irrationellt
med sparkar, slag och kast.
• Arbeta försiktigt, lugnt och
metodiskt. Undvik spring,
höga röster, andra höga ljud
och blinkande ljus. Slå av eventuella sirener och blåljus i god
tid före framkomsten. Det händer att djur blir så stressade av
situationen att de dör. Tala lugnande till djuret och lägg en
jacka eller säck över dess huvud om det är mycket oroligt.
• Försök att säkra djuret med
grimma och grimskaft, nosrep
eller liknande så att det inte
glider ned ytterligare.
• Tänk igenom i förväg hur ni
ska genomföra lyftet. Omtag
vid djurlyft skapar ofta problem, det är svårt att börja om
när djuret blivit mer oroligt
och stressat.
• Sträva alltid efter att lyfta
över bål och bakdel. Det kan
handla om allt från 300 kilo
häst till 700-800 kilo biffko eller tjur – valet av hållbara lyftpunkter är mycket viktigt.
• Om djuret är orörligt sedan
det kommit upp ur kärret eller
ut ur transporten får man dra
eller vinscha, kanske lägga det

Hundar och katter söker sig till
frisk luft vid en brand. De vet
var man kan ta sig ut i friheten
och finns oftast strax innanför
dörrar eller fönster. Det har
hänt att katter krupit in under
badkaret, där det uppstått en
luftficka.
Djuren reagerar snabbare än
människor på brandrök, därav
alla händelser med hundar och
katter som väckt sitt husbondfolk och räddat alla från att bli
innebrända.
Men det innebär samtidigt
att de är känsligare, också beroende på mindre kroppsvolym. Första hjälpen för en rökskadad hund eller katt är hjärtkompression och syrgas.
Hjärtmassage ges som på
människa, men från djurets
vänstra sida när det ligger ned.
Fritt flöde med syrgas över nosen gör ofta att djuret hämtar
sig, om det inte är alltför svårt
skadat.

■ Fåglar
Fåglar är känsligare än andra
djur, för alla gäller att storleken har betydelse för hur de
klarar brandrök och hetta.

■ Exotiska husdjur
Spindlar, ormar och ödlor blir
allt vanligare i hemmen och
fler och fler räddningstjänster

träffar på exotiska djur vid insatser. Många kommuner har
lokala föreskrifter om tillstånds- eller anmälningsplikt
till miljökontoret för innehav
av orm, men inköpsvägarna
har blivit fler och mer okontrollerade via internet. Någon
officiell statistik över räddningsinsatser där personal blivit utsatt, eller erfarenhetsbank från insatser med exotiska djur finns inte.
Kalle Melkersson, Kolmårdens djurpark, ger följande allmänna råd:

Ormar
• När ormar utsätts för värme över
38-40 grader slås deras funktioner ut. De blir passiva och reagerar inte som normalt, vilket innebär att man inte ska behöva oroa
sig för hugg. Men djuret kan ha
känt av golvdrag eller funnit svalka i något hörn dit det sökt sig,
och där kan det fortfarande vara
aktivt. Vattenlevande ormar kan
ta sin tillflykt till avloppsledningar.
• Hanteringen av ormar beror
helt på vilken art det är fråga om.
Boken ”Living snakes of the
world”, av Merthens, beskriver olika typer av ormar och kan användas som uppslagsbok på larmcentralen. Vid bett är det viktigt att
veta från vilken slags orm det
kommer för att kunna sätta in rätt
behandling.
• Huggormsarterna (oftast giftormar) kan bitas också sedan de
stoppats i säck. Deras känselorgan
kan lokalisera värme utanför säcken, och med sina ibland upp till en
och en halv centimeter långa
huggtänder kan de bita igenom
den. Hantera säcken försiktigt och
undvik att ta i den utan skyddshandskar.
• För att fånga orm används
lämpligen en stång med gripklo.

Utöver hjullastare, traktorer
och kranar kan det i en del
fall bli tal om att lyfta med
hjälp av trefot och lyftblock.
Portabel elvinsch förekommer också.
Infästningspunkt kan vara ett
problem beroende på var lyftet
ska ske. Det är av största vikt att
infästningen för lyftet inte ger
vika!
För att lyfta hästar, kor och
liknande bör följande utrustning finnas förberedd:

• Lyftbom med lyftlänk och
krokar
• Lyftgjordar med låspinnar:
att fästa med långa snören som
hjälp att rycka pinnarna så
snart djuret når fast mark.
• Grimmor av tyg och kätting, för häst respektive nöt
• Grimskaft och rep med
karbinhakar, gärna flera och i
olika längder
• Kasttyg – att lägga om djurets ben
• Brems, en snara på ett
träskaft – snaran vrids om häs-

tens mule och har en lugnande
effekt
• Nostång, motsvarande
brems för nötkreatur och ett
hjälpmedel för att hålla huvudet.
• Presenning, av kraftigt material storlek 5x10 meter och
med draghål kan också vara ett
bra hjälpmedel. Om lyft är
omöjligt kanske djuret kan kasas på sidan upp på presenningen, som blir både skydd
och släphjälp vid draget.

Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Hjälpmedel vid djurlivräddning
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Foto: ARNE FORSELL

ofta stor flexibilitet

Vilda djur omfattas inte av räddningstjänstlagen och tamdjur betraktas som egendom. Vid skador på tamdjur, alla slag av husdjur, sker ingripandet för att hindra eller begränsa skada på egendom.
Ödlor
Ödlor som leguaner, varaner
och annat är normalt sett inte
farliga. Om de känner sig hotade flyr de helst. Men de kan ha
ganska kraftiga klor, normal
skyddsutrustning (larmställ,
hjälm, handskar) ska användas.

Spindlar
Spindlar är i de flesta fall inget
hot vid räddningsinsatser.
Möjligen om giftspindlar kommer lösa i bostaden, men de tar
på grund av sin relativt sett
ringa storlek sannolikt snabbt
skada av brandrök och hetta.

Trafikolyckor med djur
En oskadad hund i bilen kan
bli ett problem vid losstagning. Det kan hända att hunden vaktar husse eller matte,
även om det är ovanligt att den
är aggressiv. Det bästa en sådan gång är att om möjligt tillkalla en polishundpatrull för
att få hjälp.
Sitter hunden själv fast kan den

bli så stressad att den får
hjärtstillestånd av situationen.
Allmänna råd:
• Tala lugnande till djuret. Försök att komma i fysisk kontakt,
locka det till dig.
• För djuret till en säker plats
(en hund som vill vakta husse/matte kan bli lugnare om
den får ha uppsikt över situationen). Hundburar till bilar
kan dras ut i sin helhet och fungera som förvaringsplats.
• Kontrollera om djuret är
skadat. Se hjärtmassage och
andningshjälp ovan.
• Kontakta veterinär vid behov. Polisen brukar ombesörja
omhändertagandet av djuret
efter olyckan om dess ägare
själv är skadad.

■ Avlivning
Generellt är avlivning inget
som räddningstjänsten ska ta
på sig att utföra.
Ägaren till ”egendomen” (djuret) kan själv besluta om att avliva svårt skadat djur och att

räddningstjänsten bistår, under förutsättning att det sker
under säkra former och att personerna har kunskap om hur
avlivning ska genomföras. I sådana fall är det viktigt att det
inte råder någon tvekan om att
det verkligen är ägaren till djuret som finns på platsen.
Polis eller veterinär har befogenhet och/eller kunskap för
att fatta beslut om avlivning.
Ägarens godkännande ska inhämtas, i synnerhet om djuret
är värdefullt. Rättsliga påföljder kan annars bli aktuella.

■ Egen säkerhet
Hästar och kor är stora och
starka, hundar kan vara aggressiva, katter klösas och giftormar bitas. Tänk alltid på den
egna säkerheten vid djurlivräddning.
• Säkra djuret! Håll dess huvud med grimma och grimskaft, se upp för sparkande ben
och plötsliga kast.
• Var försiktig när du närmar
dig djuret. Tala till det så att det

vet att du kommer.
• Undvik att komma mellan
djuret och fasta föremål som
träd, stolpar, väggar. Respektera tyngden, flera hundra kilo
för häst och nötdjur.
• Använd alltid normal skyddsutrustning: larmställ, hjälm,
handskar och grova skor.

■ Katter i träd
Så var det historien om de snälla brandmännen som klättrade
upp och hjälpte Misse ned från
trädet. Är det alls räddningstjänst enligt lagens fyra kriterier? Helt säkert inte, men
ibland en odiskutabel goodwill för räddningstjänsten. Vi
hjälper alla gånger hellre än
stjälper, men finns inte tid eller
resurser kan man med följande
argument stå på sig inför en
larmande kattmatte eller -husse:
• Katten kommer alltid ner
igen. Kanske inte första eller
ens andra dagen, men när den
blir tillräckligt hungrig.
• Om katten är utom fara, låt

den sitta där den är och titta
till den då och då.
• Sitter katten fast så att den
inte själv kan ta sig ned så hörs
det på den.

Bert Åkerberg
i samarbete med
Eva-Lena Lindbäck

Läraren
Namn: Bert
Åkerberg
Ålder: 50 år
Bostad:
Svedala
Yrkesbakgrund:
räddningstjänsten i Svedala
1981. Revinge sedan 1991.
Kunskapssamordnare räddning, undervisar främst på befälsutbildning.
Fritid: familjen, resor, åker
MC och fiskar.
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Arg Malmö-brandman:

– Stackars Lunds brandmän!
ar nyss ögnat igenom
Sirenen nr 4/02. Jag
blev ARG, RÄDD och
LEDSEN. Jag har ALDRIG tidigare läst en
tidning med så
många felaktiga
uppfattningar och
uttalanden som
denna. Jag kommer
att belysa de, med
mina ögon sett, värsta uttalandena.
Till brandmännen i
Lund finns bara en sak
att säga:
Stackars er! Jag hade inte velat arbeta under en chef, som
har följande inställning som
försvar för att hävda att kvinnliga brandmän duger: ”De tillfällen då situationer uppstår, att
en rökdykare måste livrädda
sin rökdykarkollega, inträffar
så sällan, att hos oss är det inget
krav på att våra brandmän ska
klara detta. Det finns minst 3-4
man på plats som kan hjälpa
till.”

H

En vanlig dag på jobbet
I mina ögon räcker det att risken finns, för att det ska krävas.
Av denna anledning har vi på
Malmö Brandkår ”Varvet” som
ett fysiskt grundkrav. ”Varvet”
är inget annat än en rad moment som hämtade ifrån en
”vanlig dag på jobbet” som
brandman. Jag kan intyga att
alla rökdykningar jag gjort,
skarpa eller övningar, under
mina snart tio år, har varit fysiskt mer ansträngande än
”Varvet”.
De två numera välkända
”brandkvinnorna” i Lund, Lina
och Linda, har i denna debatt
gjort bort sig rejält.
Som ni kunde läsa blev Lina
inte kallad till ”Varvet”, på

grund av att
hennes synfel var större än vad
en av Malmö Brandkår konsulterad optiker bedömde som acceptabelt. Detta faktum torde
avsluta debatten kring att hon
inte blev kallad till ”Varvet”.
Linda i sin tur uppger att ”Varvet” är det jobbigaste hon någonsin gjort, men att hon klarade det på lite mer än maxtiden 7 minuter.
Detta måste nästan betraktas
som en lögn. Linda, din tid var
nästan 9 minuter och 30 sekunder. Våra bästa killar, inklusive
jag själv, hinner nästan med två
varv på samma tid som du gör
ett. Om detta är det jobbigaste
du gjort, undrar jag hur dina
rökdykningar som deltidare
sett ut.

Vi är unika
Du påverkar en redan infekterad debatt till att gynna dig
själv, och alla andra som av någon outgrundlig anledning,
bestämt sig för att vi måste ha
in kvinnor i räddningstjänsten,
genom att neråt avrunda din
faktiska tid med drygt 2 minuter.

Ur Sirenen nr 4/02
Detta är ett slag under bältet
på oss som fortfarande känner
oss STOLTA, för att vi tillhör en
liten skara som genom olika
tester visat att vi är unika.
Många beundrar oss brandmän, som alla var och en klarar
ALLA uppgifter som hör till yrket. Ditt uttalande i Sveriges Radio den 14 juni, var inte helt
lyckat eller hur? Där medger du
att du inte klarar alla uppgifter,
men att tillsammans med gruppen går det fint. Vad händer
den dagen då hela gruppen består av inkvoterad personal?

Inga kvinnomotståndare
Vem ska rädda situationen då?
Är det så att Lund, i motsats till
Malmö, tog chansen att anställa två tjejer för att detta medförde större anslag till kåren?
Låt mig vara tydlig: På Malmö
Brandkår finns inga motståndare till kvinnor eller personer
med invandrarbakgrund! Allt
vi vill är att, när vi anställer, ska
vi ha de bästa, och inte något
annat. Mig veterligen är det

inget fel på starka svenska killar. Diskriminering?
Jag kan inte tänka mig att invånarna i vår kommun har en
annan uppfattning än vad vi
har. Det finns väl ingen anledning att ändra på något som
fungerar bra, bara för att det
finns en stark vilja från olika
håll att göra så?
Jag undrar även: Hur länge
räknar Linda och Lina att stanna kvar inom yrket? I Lund bedömer man hur en sökande använder sin kropp rent tekniskt.
Vad hjälper det mig att en
person lyfter med rak rygg och
böjda ben, om han eller hon
bara orkar att förflytta hälften
av en nödställds kroppsvikt?
Vem av er som bestämmer,
kan stå upp och försvara, gentemot allmänheten, att en livräddande insats går om intet på
grund av dessa omständigheter? Ska Björn von Sydow göra
detta genom att ”peka med
hela handen”?
Avslutningsvis vill jag påminna vissa personer om att jobbet

som brandman är ett ”beredskapsarbete”. Det innebär att
på 90 sekunder kan vi vara på
väg ut till ett scenario som skulle kunna få vem som helst att
skita på sig.

Bra när vi väl är igång
Även om vi bara, enligt statistik, befinner oss på larm 3 procent av vår arbetstid, så gör vi
ett riktigt bra jobb när vi väl är
igång.
Tack vare att de flesta brandmän inte bara fungerar i grupp,
utan även individuellt, kommer vi alltid att göra mer än vad
man kan förvänta sig av oss. Jag
kommer att vara stolt över att
vara brandman, tillsammans
med tjejer och invandrare, så
länge det är på lika villkor.
Många här står bakom mina
åsikter.
Linus Pråme
brandman
Malmö Brandkår

Mats Paulsson svarar Linus Pråme
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 blanksteg).
Adress: ”Ordet fritt”,
Sirenen, L 257,
651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 6/02
är 16 september.
Välkommen!

Kraven måste hela tiden
spegla uppgiften i samhället
Lund har vi ett rekryteringssystem som är brett
förankrat i såväl ledning
som arbetstagarorganisationer. Vi tycker detta fungerar
bra och svarar upp till våra
krav och önskemål på dagens
brandmän. Kanske ser det annorlunda ut vid nästa rekrytering, då kraven hela tiden måste spegla uppgiften i samhället, som hela tiden förändras.
Rekryteringspolicyn är ett le-

I

vande dokument. Vid det aktuella rekryteringstillfället anställdes nio personer, en del
tillsvidare, andra som vikarier.
Dessa nio anställdes för att vi
tyckte dessa var bäst. Två råkade vara kvinnor.

Förstår inte problemet...
Detta är något som varken jag
eller våra stackars brandmän
ligger sömnlösa över. Vi förstår
inte problemet…

I Malmö har man ett annat
system, som förmodligen fungerar där. Detta har vi inga synpunkter på. Det är en sak för
Malmö Brandkår.
Några politiska styrningar av
rekryteringsarbetet har inte
skett. Varken ekonomiska eller
verbala. Lunds räddnings- och
beredskapsnämnd har delegerat alla anställningsuppdrag
till förvaltningen. Vi har sålunda samma budget nu som in-

nan rekryteringen.
Övriga påståenden i insändaren bemöter vi inte, utan uppfattar som en intern debatt
inom Malmö Brandkår, vilken
vi har ett stort förtroende för.
Mats Paulsson
vice brandchef
Lund
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Förstör inte en utbildning som
trots allt fungerar tämligen bra
et behövs förändringar
inom svensk räddningstjänst. Ofta beskylls
räddningstjänsterna för att endast reagera när olyckan väl är
ett faktum och att inte ha tillräcklig genomslagskraft gentemot politiker och andra kommunala förvaltningar. Räddningstjänsterna tycks ofta leva
i sin egen värld, där traditioner
och erfarenheter väger tyngre
än utbildning och nytänkande.
Räddningsverket
försöker
förändra detta genom att förändra utbildningssystemet. Tyvärr är förändringen inte genomtänkt och den baseras inte
på verklighetens krav och behov.
Trots att den tänkta förändringen av utbildningssystemet är nära förestående (hösten 2003), finns det ett stort
antal frågeställningar som
ännu inte är besvarade och
som troligen inte låter sig besvaras inom föresatt tid. Bland
annat är väsentliga frågor
kring till exempel antagning,
förkunskapskrav och utbildningens innehåll inte utredda.

D

Bara politik
Införandet av ett förändrat utbildningssystem handlar inte
längre om vad som är bra eller
dåligt eller ens om det är genomförbart – nu är det bara
politik som gäller. Visst, den
föreslagna förändringen är
”förankrad”. Men att den är
förankrad innebär i det här
sammanhanget att Kommunförbundet och facken centralt
är överens. Att Kommunförbundets eller de fackliga organisationernas uppfattning inte

Vi står
inför en
stor utmaning

alltid överensstämmer med
landet i stort, det tas det ingen
hänsyn till. Det är helt enkelt
politiskt korrekt att förändra
räddningstjänstutbildningen,
i synnerhet i termer av ”förlängning”, ”studiepoäng” och
framförallt ”finansiering” (via
studiemedel). Men huruvida
förändringen egentligen är bra
för den enskilde medborgarens behov av skydd, är det ingen som frågar efter.

KOMMENTAR från Räddningsverkets utbildningschef Stefan Lundqvist till
Stefan Svenssons insändare:

Analys saknas
Jag kan konstatera att den föreslagna förändringen inte baseras på någon analys av medborgarnas behov av skydd eller
på räddningstjänsternas utbildnings-/utvecklingsbehov.
Man kan därmed också ställa
frågan om i vilken utsträckning räddningstjänstpersonal
runt om i landet är insatta i frågan om ett förändrat utbildningssystem och om hur detta
kommer att förändra förutsättningarna för svensk räddningstjänst. Hur kommer den
framtida kompetensen inom
svensk räddningstjänst att se
ut? Var kommer dagens hantverksskicklighet att bli av?
Kompetensen och nivån
inom svensk räddningstjänst
höjer vi inte genom att förändra utbildningssystemet, åtminstone inte på det föreslagna sättet. Den önskade förändringen görs bäst, enklast och
snabbast (även om det med
viss nödvändighet ändå tar tid)
genom att se över, förändra
och utveckla den kunskap som
förmedlas till räddningstjänsterna.
Ställ förkunskapskrav på ele-

Foto: JOHAN EKLUND

En sekvens från ett utbildninsmoment på en av Räddningsverkets
skolor. Stefan Svensson tycker att den vore bättre att utveckla den
nuvarande utbildningen än att införa ett nytt utbildningssystem.
ver vid Räddningsverkets skolor. Samordna utbildningen
mellan skolorna och centralförvaltningen. Utveckla system
för fort- och vidareutbildning
av
räddningstjänstpersonal.
Uppmuntra räddningstjänstpersonal till högre utbildning
vid befintliga högskolor och
universitet. Framförallt – förstör inte något som i grund
och botten trots allt fungerar
tämligen bra!
Dessutom har det visat sig att

försöker man framföra den här
typen av synpunkter internt
inom Räddningsverket, får
man snabbt reda på att det visserligen är högt i tak – men
bara så länge man håller sig
mitt i rummet.
Stefan Svensson
Tekn.Lic.
Löberöd

Högt i tak har vi i alla delar av
rummet Stefan Svensson!
Räddningsverket står inför en
stor utmaning genom att reformera dagens utbildningssystem för att motsvara morgondagens krav.
Resan har varit lång med
många utredningar under åren.
Under våren har ett utbildningsprojekt utarbetat förslag
på hur detta paradigmskifte ska
genomföras.
De frågeställningar du tar upp
finns i stort redovisade i underlaget. Projektets resultat remitteras under perioden 7 juli 31augusti inom Räddningsverket och externt till närstående
organisationer, myndigheter
och fackliga företrädare.
Jag hoppas att vi här kommer
att få många intressanta och
utvecklande synpunkter på vårt
arbete.
Stefan Lundqvist
Utbildningschef

Varför detta hugg, Björn von Sydow?
irenen hade i förra numret
(rapporteringen från konferensen Brand 2002) rubriken:
”Ingen pardon, sa von Sydow”.
I artikeln kunde vi läsa bland
annat följande uttalande från
försvarsministern: ”Backabranden i Göteborg hade kanske
hanterats bättre om räddningstjänsten återspeglat samhället bättre.”

S

Värd alla beundran
Vad menar von Sydow med
detta bredbladiga hugg i korsryggen på alla dem som med
fara för eget liv och egen hälsa
och trots sparkar, slag och hotelser från invandrade ”experter på brand och räddning”
lyckades genomföra en räddningsinsats värd all beundran

och uppskattning?
På vad vis skulle ett antal personer från länder, i vilka Allahs
vilja anses vara ett effektivare
svar på hur man ska ingripa i
nödlägen än moderna räddningsfordon, kunna ha medverkat till att Backabranden
skulle ha hanterats bättre än
vad som nu i verkligheten
skedde?
Det är anmärkningsvärt att
von Sydow tar just Backabranden som exempel på att invandrade skulle kunna förbättra
samhället. Branden fick sitt katastrofala förlopp som en direkt följd av att de invandrade
arrangörerna av krassa ekonomiska skäl fullständigt struntade i svenska regler samt icke
minst, utan främst av att det
var invandrade som tände på
som ett sorts uttryck för en kul-

turellt betingad hämndkänsla.
Nej, von Sydow: Problemen
inom svensk räddningstjänst
är inte ett resultat av för få
kvinnor eller för få invandrade
inom våra kårer. Problemen är
helt och hållet ett resultat av
våra vanligaste politikers oförmåga att kunna föreställa sig
följderna av sina egna beslut.

Malmö eminent exempel
Vi kan ta den aktuella situationen i Malmö som ett eminent
exempel på missriktad politik.
Till följd av att ”vi” måste spara,
har von Sydows partikamrater
beslutat minska utryckningsstyrkorna från 27 till 25 man per
lag. Samtidigt höjs lönerna för
Malmös topptjänstemän med
ett belopp som per månad gott
och väl motsvarar kostnaden för
två brandmannatjänster.

Enbart den meningslösa indelningen av Malmö i tio stadsdelar drar cirka en halv miljon
kronor per månad i direkta lönekostnader för stadsdelsdirektörerna. Det borde bekymra
von Sydow mer att hans partikamraters felaktiga politiska
prioriteringar medför att delar
av Malmö riskerar att stå utan
höjdfordon i ett kärvt läge än
om det är Liza, Ali eller Calle
som sitter vid ratten.
För min egen del föredrar jag
att bli hjälpt i en nödsituation
av en person som fått sitt jobb
till följd av kompetens i stället
för av en som blivit inprioriterad som en följd av tillfälliga
politiska preferenser. Vi har redan alldeles för mycket monasahlineri i det här landet.
Per-Gunnar Andersson

FOTNOT: Försvarsminister
Björn von Sydow har getts möjlighet att besvara insändaren,
men har valt att avstå.
KOMMENTAR från Sirenen-redaktionen: Jag uppfattade inte
att von Sydow kritiserade de
räddningsstyrkor som fanns på
plats vid Backabranden. Däremot att han tog händelsen som
ett exempel på hur brandmän
med invandrarbakgrund skulle
kunna ha bidragit på ett positivt sätt – framför allt i det förebyggande brandskyddsarbetet i
invandrartäta områden men
även i det akuta skedet. Det
borde vara en lärdom för framtiden – med eller utan ”Allahs
vilja”.
Stig Dahlén
Redaktör, Sirenen
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Man häpnar
Linus Eriksson
an häpnar, när man läser i
Sirenen nr 4/02. Kan Stig
Dahlén verkligen ha uppfattat
brandingenjör Linus Eriksson
från Malmö Brandkår rätt i referatet från konferensen Brand
2002?
Hur mycket är ett liv värt Eriksson? Om vi ska räkna vad
räddningstjänsten kostar i
pengar borde det så klart ställas i relation till det totala värdet vi räddar, såväl det materiella och miljömässiga som antalet liv. Vi trodde att man lärde sig räkna så på brandingenjörsutbildningen nuförtiden!?
”- Vad gör brandmännen och
befälen resten av tiden…” Vi

M

anar oroväckande brister i utbildningen. Hur kan man låta
en så okunnig man leda en
räddningsinsats, då han inte
ens vet att vi bland annat övar
för just sådana insatser? Vi
brandmän sysslar med mer än
brandsläckning nuförtiden!

Håll er till förebyggande!
Om det inte bara är så att Eriksson varit oförmögen att tillgodogöra sig utbildningen i sin
helhet, hoppas vi verkligen att
någon ansvarig uppmärksammar och åtgärdar dessa brister
i kommande brandingenjörsutbildningar.
Vi ser helst att ”räddningsbe-

fäl” som
inte vet vad
vi brandmän
sysslar med håller sig
till förebyggande verksamhet i fortsättningen. Ett
tips till er som inte vet vad vi
brandmän sysslar med är att
titta på vår hemsida:
www.malmobrandman.com
Malmös brandmän, genom
Håkan Ask

FOTNOT: Linus Eriksson har
getts möjlighet att kommentera

Ur Sirenen nr 4/02

denna samt Matts Jangerstads
och Sven Johnsons insändare på

detta uppslag, men har valt att i
nuläget avstå.

”Linus Kenneth borde förstå att Öckerö
är ett inte är jordens medelpunkt
föreÄ
döme”
äste Sirenens texter från
konferensen Brand 2002.
Där fanns en artikel om brandingenjör Linus Erikssons uttalanden. Artikeln var illustrerad med en bild på Linus med
följande bildtext:
”Linus Eriksson vågar säga
vad han tycker och vara obekväm. Och visst borde förebyggande vara värt mer än en isglass.”
Jag vänder mig mot formuleringen ”vågar säga vad han
tycker och vara obekväm”. Jag
skulle hellre vilja uttrycka det
så här:
”han gör sitt jobb och utövar
sitt yrke enligt de yrkesetiska
regler som gäller”.
Linus Eriksson är i det avseendet ett föredöme för räddningstjänstens befäl i övrigt,
såväl brandingenjörer som
brandmästare och förmän.
Andra borde ta efter och föra
utvecklingen framåt – samtidigt som de vinner i respekt
hos alla som vill se framåt och
inte bakåt.
Robert Jönsson
Brandteknik, LTH, Lund

L

ndras det på rätt ställe
och i bästa ordningen för
att uppnå det alla ropar
om, förändring, utveckling och
integrering?
Jag har i många år hävdat att
det behövs ändras på grunder i
verksamheten för att utvecklingen ska komma igång. Det
kan vara intressant att jämföra
med
brandingenjörsutbildningen, som börjat få en självkritisk granskning. Chefer och
före detta chefer efterlyser sådant som övrig personal sett
hela tiden och försökt att påkalla uppmärksamhet om.
Varför reviderar man inte
brandingenjörsutbildningen
som ses som en universell utbildning, om den nu är så viktig för organisationen? Vi anställda blir inte bättre än chefens förmåga att utveckla oss
och organisationen.

Varför alltid lägsta nivå?
I Sirenen nr 3/02 och 4/02 finns
det två intressanta inlägg under vinjetten Debatt, skrivna av
Kjell Wahlbeck och Åke Lewensjö. Varför har de så motstridiga uppfattningar?
Varför alltid en balansgång
på lägsta nivåer/gränsvärden?
Jag tänker också på ”Öckerömodellen” och Kenneth Ericsons resonemang. Efterlever
Öckerö Afs-en, med antalet
rökövningar, gör man två kalla
och två varma övningar eller
har man en högre ambition
med tanke på Ericsons modell?
Hur ser det ut med övningar
totalt under året och hur ser
larmfrekvensen ut för Öckerö?
Hur ser riskinventeringen ut,
hur många höghus finns det på
Öckerö, antalet tunnlar, större

Öckerö-modellen handlar bland annat om att snabbt rycka ut
med små enheter i avvaktan på att huvudstrykan ska anlända
trafikleder med mera? ”Öckerö-modellen” är nog mer tillämplig på Ericsons egen hemmaplan och tyvärr så finns det
chefer som vill plagiera modeller rakt av utan att ”översätta”
till egen organisation.
Kenneth Ericson borde veta
att vi lever i olika verkligheter
och inte vara så naiv att tro att
Öckerö är jordens medelpunkt.
Det finns chefer som tror att
”Öckerö-modellen” skulle vara
någon universallösning.

Dags att förstatliga?
Det verkar också som mångfald
betyder att man vill gå under i
dag gällande minimikrav på
alla nivåer, bara för att uppnå
mål som kanske inte är riktigt
relevanta. Om man inte vill ha
fysiska krav på de som ska gå
den nya brandmannautbildningen kommer vi att få mycket stora arbetsmiljöfrågor i en
snar framtid. Vem ska bekosta
detta? Det är ju inte Räddningsverket som anställer

brandmän – till skillnad från
polisutbildningen som har förändrat sina intagningskrav.
Varför inte förstatliga räddningstjänsten?

Bollande med statistik
När det gäller integrering av
operativ och förebyggande
verksamheter har räddningstjänstens chefer totalt misslyckats. Jag saknar initiativkraften för detta. Det kan väl inte
vara så svårt att åstadkomma
resultat – bara viljan finns.
Linus Erikssons föredrag på
Brand 2002 refererades i förra
Sirenen. Brandingenjören från
Malmö ägnade sig åt ett kvalificerat bollande med statistik.
Han gjorde jämförelser som
framstår som häpnadsväckande.
Det vore bra om Eriksson också
dokumenterade varifrån
han fått sina siffror. Han tog
bland annat upp statistik för
dödlig utgång och nämnde att
18 000 dör av stroke. Vilken

källa använder han? När denna
jämförelse gjordes tog han upp
två fall med dödlig utgång – lägenhetsbrand och stroke.
Vad ville han bevisa med denna operation? Eriksson gjorde
därefter en jämförelse mellan
larmtiden för räddningstjänsten och ambulansverksamheten. Heltidsbrandmän var enligt Eriksson ute på uppdrag
3,4 procent av arbetstiden, ambulanssjukvårdarna 25-30 procent. Jag hoppas att Eriksson
känner till våra olika arbetstider och scheman samt att ambulansverksamhen även har
transporter att sköta mellan
akutkörningarna.
Eriksson ställde frågan: ”vad
gör brandmännen och befälen
resten av tiden, drygt 96 procent av arbetstiden för heltidarna?” Med detta synsätt har väl
förebyggande enligt Erikssons
insinuationer fått för stor glass.
Det kanske skulle vara en halv
igloo i stället.
Vad menar Linus Eriksson
med förebyggande egentligen?
Hur stor del av din arbetstid,
Eriksson, utför du förebyggande arbete så som du beskriver
det? Jag gissar att det handlar
om 0.01 procent. Vad gör du
resten av tiden, 99.99 procent?
Som det stod i en rubrik i förra numret av Sirenen: ”Vi måste våga tänka skydda hellre än
rädda”.
Matts Jangerstad
Brandman heltid
FOTNOT: Insändaren har redigerats och kortats av redaktionen. Insändaren i Jangerstads
grundversion finns oredigerad
på nätet: http://sirenen.srv.se
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Kostnaden per utryckning kan
halveras som genom ett trollslag
fter att ha närvarit på konferensen Brand 2002 i
Uppsala med ett antal
prominenta deltagare (mycket
få från den utryckande sidan)
måste jag få tycka till. Deltagarna talade sig varma för förslag
till nydaning (läs utökade arbetsuppgifter) av svensk räddningstjänst. De talade om hur
man skulle kunna utnyttja arbetstiden för brandmän på ett
effektivare sätt för att få ut mer
produktion (läs arbetstid). Det
enda ”nytänkande” som kom
ifrån vår högste politiskt ansvarige var, något som kanske kan
tolkas som ministerstyre, närmast en order till alla brandchefer att man ska anställa
kvinnor i räddningstjänsten.

E

Värre än så
Linus Eriksson, Malmö tyckte
att vi använde för lite, endast 12 procent, av våra tilldelade
medel till det förebyggande arbetet, motsvarande kostnaden
för glassen Piggelin. Det är nog
värre än så, räddningstjänstens
budget är normalt inte mer än
någon procent av kommunens
budget vilket gör att det nog
inte ens blev pinnen kvar på Linus Piggelin. Enligt Linus kostar räddningstjänsten 4 miljarder och brandskadorna uppgår
till 3,8 miljarder, det vill säga
en nettovinst om 200 miljoner
och en avkastning på 5 procent
(är det en dålig avkastning?).
Vad säger statistiken sedan
om räddat värde från räddningstjänstens sida? Så avkast-

ningen torde vara betydligt högre (jämför med ett börsnoterat företag).
Att vi endast utför räddningstjänst 3,4 procent av arbetstiden måste väl vara positivt och
ett tecken på att preventiv verksamhet med brandvarnarkampanjer samt 6-årsverksamhet
fungerar. Det vore väl närmast
en katastrof om vi kom upp i
samma siffror som ambulansverksamheten.

Måste våga ha kurage
Här tycker jag kärnpunkten ligger i hela vårt tänkande. Vi kan
halvera kostnaden per utryckning för brandförsvaret genom
ett trollslag och samtidigt bidraga till att rädda fler människor. Vi kan förmodligen fördubbla tiden som personalen
utför räddningstjänst (om det
är viktigt). Här krävs det att
våra brandchefer vågar ha kurage att påverka sina politiker
till ett nytänkande där brandförsvaret med kraft av den nya
räddningstjänstlagen ska verka
mot och vid olyckor i samhället.
Hur då, jo genom att faktiskt
utnyttja de resurser som man
beskriver finns tillgängliga
dygnet runt i Sverige, exempelvis genom att åka på prio 1
larm (stroke, hjärtinfarkt etcetera), olyckor i hemmet, trafikolyckor med skadade (ej endast
fastklämda). I USA har man sedan 70-talet utnyttjat brandförsvaret som den resurs det
faktiskt är. Det har resulterat i

”Vi kan förmodligen fördubbla tiden som personalen utför räddningstjänst, men då krävs ett nytänkande”, skriver Sven Johnson.
att cirka 60 procent av verksamheten i dag utgörs av sjukvårdslarm etcetera (alltså ej
brand). Man har fått behålla
sina utryckningsstyrkor samt
inte minst viktigt, lönerna har
hållits på en konkurrenskraftig
nivå.

Elva man behövs
Det var oerhört intressant att få
höra Kenneth Ericsson och Öckerö-modellen redovisad. Det
var intressant att höra att genom den lagstiftning och regelverk (Afs/Boverket med flera)
som finns så borde det krävas

elva man för att genomföra en
insats vid brand i en fristående
fastighet. Att som Öckerö-modellen sedan föreslår utföra livräddning genom rökdykning
utan att vara 1+4 är inget som
jag kan tycka är förenligt med
vårt skyddstänkande och vår arbetsmiljö. Det finns skräckexempel på kårer som tvingar sin
personal att välja mellan livräddning över stege eller invändig livräddning med rökdykargrupp.
Jag tror inte att det är något
brandbefäl som inte påbörjar
livräddning om så är befogat

trots att inte 1+4 finns på plats,
men därifrån till att dimensionera för mindre styrkor än vad
Afs-en förskriver – nej jag ska
inte skriva vad jag tycker om
det.
Differentierade styrkor var också något som debatterades. Linus Eriksson påstår att larmfrekvensen skiljer sig kraftigt åt
och vi kan därför differentiera
utryckningsstyrkorna. Vår uppfattning om ”kraftigt” skiljer
sig kraftigt. Larmfrekvensen
över dygnet skiljer 4,5 procent
över veckan 1,5 procent, över
året 3 procent. Bränder utgör
31 procent av utryckningarna,
men står för 41 procent av
mantimmarna. Alla insatser
utom automatlarm ej brand utgör 63 procent av utryckningarna och står för 61,6 procent
av mantimmarna. Då uppstår
frågan hur vi ska differentiera?
Efter automatlarm, ej brand?

Har vi glömt historien?
Sist men inte minst något
som blivit populärt är kombitjänster av olika slag. Man kan
ju då fråga sig hur länge orkar
man upprätthålla kunskap och
kvalitet som brandman? Kan
man upprätthålla två tjänster
under ett år, två år eller längre?
Var inte en av anledningarna
till att ambulanstjänsten försvann på många kårer att det
var svårt att upprätthålla två
kompetenser? Har vi glömt historien?
Sven Johnson
Farsta Brandstation

Öckerö är inget nytänkande
utan en nerdragningsmodell
en så kallade Öckerömodellen slås upp stort
och okritiskt. Att döma
av nr 4/02 av Sirenen verkar debatten kring modellen anta
former av ett fanatiskt religiöst
möte, där man skriker hallejuja så högt som möjligt, ungefär som debatten kring skärsläckaren.
Öckerö-modellen är en nerdragningsmodell. Det är ett
fattigdomsbevis om man i
kommunerna inte kan hålla en
operativ styrka på fem man för
en första insats.
I en internationell jämförelse
är de svenska räddningsstyrkorna för första insats små, till
och med löjligt små med exempelvis engelska och tyska ögon.

D

De flesta styrkor skulle i stället
behöva förstärkas för att kunna
göra en vettig operativ insats.
Att framföra Öckerö-modellen som något nytänkande är
fel. Under hela 1980- och 90talen har räddningstjänsten
nedrustats.

Trampar genom botten
Den operativa sidan har emellertid varit svår att nedrusta eftersom man ganska tidigt nådde botten, det vill säga minimibemanning för att över huvud
taget få utföra rökdykarinsats.
Man har därefter stampat och
stampat mot botten. Ett exempel är resonemanget kring
skärsläckaren, där vissa omedelbart vill nedrusta styrkorna

utan att egentligen veta något
om den nya tekniken. Med Öckerö-modellen trampar man
igenom botten.
Jag har svårt att se logiken i
Öckerö-modellen. Vi står aldrig på plats när branden startar. Det tar i gynnsamma fall
cirka 5-10 minuter från att
man ringt tills vi är på plats.
Men normal brandutveckling
är en så kallad livräddningsinsats inte möjligt att utföra då.

Är det lönt att ringa?
I ens värsta farhågor kan man
befara att man känner till detta
(det vore ju konstigt annars),
men resonerar så här: ”Det
finns ingen brandman som
håller på egna säkerhetsregler

då liv är i fara. Brandmännen
kommer att bortse från egen
säkerhet och försöka göra en
insats med andningsskydd.”
Om jag som privatperson bor
i en kommun som tillämpar
Öckerö-modellen kan följande
funderingar uppkomma: Jag
och räddningstjänstens förstastyrka kan utföra exakt samma
saker. Men jag har cirka 10 minuters försprång då jag larmar.
Är det lönt att ringa räddningstjänsten? Kanske bättre
att kalla på grannarna?
Ola Morin
Helsingborg
KOMMENTAR från Sirenen-redaktionen: I Sirenens uppdrag

ligger att redovisa nyheter och
nytänkande på bland annat
räddningstjänstens område.
Det gör vi ofta. Öckerö-modellen och skärsläckaren är två sådana exempel. Vi tar gärna
emot tips om annat nytänkande. Så välkommen Ola Morin
och andra att kontakta oss!
Stig Dahlén
Redaktör, Sirenen
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Åk på
studiebesök till
Öckerö!
jälvklart är det rätt att bra
skyddade och välutbildade
brandmän ska kunna utföra
livräddning i ett tidigt skede
av en brand, detta förväntas ju
till och med av medel-Svensson. Chanserna för att hinna
fram i tid ökar förstås om
brandkåren är uppdelad på
mindre styrkor med geografisk spridning.
Ska man vänta på tillräckligt
med folk för att utföra rökdykning enligt alla arbetarskyddsregler är det i regel för sent att
hinna få ut någon i tid.
Men de mindre enheterna,
två man i en liten snabb bil,
kan säkert göra ännu större
nytta vid trafikolyckor i form
av livräddande insatser under
de inledande kritiska minuterna och innan ambulansen
hunnit fram.
En pensionerad brandman
som jag blir upprymd när jag
får läsa i Sirenen att det finns
nytänkande i denna annars så
statiska verksamhet. Alla borde göra en studieresa till Öckerö!
Olle Österlund

S

Insändare finns
även på nätet
Sirenen har till detta nummer
fått ovanligt många insändare
och vi har ingen möjlighet att
få plats med samtliga. Några
kommer i nästa nummer, andra
har vi lagt ut under ”Insändare”
på nätet,

http://sirenen.srv.se
Vi välkomnar en fortsatt intensiv debatt i Sirenen, men
vädjar till er som skriver att
göra det så kort som möjligt.
Det ökar möjligheten att insändaren får plats samtidigt som
fler ges möjlighet att komma
till tals.

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 blanksteg).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 6/02 är
16 september. Välkommen!
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2 330 kronor för sotning
som är helt onödig
örst ett tack till Räddningsverkets Ulf Lindén,
för att du svarade på mitt
inlägg i Sirenen nummer 3/02.
För mig var det inget nytt med
undantag för uppgiften att
Räddningsverket har tillstyrkt
ansökningar om förlängning
av sotningsfrister. Jag vill veta,
vilka anläggningstyper, hur
stora förlängningar och hur
många ansökningar som beviljats under åren 1990-1997.

F

Regelverket ska följas
Nu har sotaren gjort sin obligatoriska sotning efter 16
veckors eldning med pellets.
Ringde skorstensfejarmästaren för att få en förlängning, då
jag vet att det är litet sot samt
att jag följer upp sotpåslaget i
skorstenen. Men nej. Regelverket ska följas. Dessutom kan
han inte behandla mig annorlunda, för då får han kommunen på sig för att han gör undantag, påstår han.
Resultat av sotningen. Under
perioden har 2 600 kilo pellets
eldats upp. Av detta blev det
0,14 kilo sot i förbindelseröret,
panna – skorsten, och 0,1 kilo
sotpåslag i skorstenspipan. Volymvikt 0,104 kilo/kubikdecimeter. Fördelas sotpåslaget ut
på skorstenspipans väggar blir
sotlagret cirka 0.23 millimeter
tjockt.
Utgår man från ovanstående
uppmätta sotpåslag kan sotmängden under en längre period beräknas, eftersom jag följer upp förbrukningen av pellets per månad. För att samla
ihop 1 kilo sot måste jag elda
alla månader i tre år och tre
månader. Enligt gällande re-

Foto: STIG DAHLÉN

Hur ofta ska det sotas? Det är ett ständigt tvisteämne. Torsten Hammarbäck ifrågasätter återigen sotningsfristerna och får nedtill på sidan svar av Räddningsverkets Ulf Lindén.
gelverk skulle det bli nio sotningar under den tiden. Totala
kostnaden blir då 2 330 kronor, för ett arbete som är helt
onödigt.

Sotningsfrist på 40 år
Antag att det inte sker något
sotpåslag i skorstenspipan,
utan att allt faller ned i sotmagasinet i pipans nedre del. Hos
mig rymmer detta 13 liter, vilket omräknat räcker till fyra
års eldning utan sotning. Därefter måste jag ösa ut sotet in-

nan jag kan fortsätta elda.
Om allt sot i stället skulle
stanna kvar på pipans väggar,
skulle detta ge cirka 3 millimeters tjocklek. Vid 3 centimeters
tjocklek är man uppe i en sotningsfrist av 40 år.
Jag är medveten om att man
kanske hamnar i ett mellanläge. Det är därför jag ansöker
om förlängd sotningsfrist för
att bland annat kunna konstatera detta.
Ulf Lindén, Sirenens läsare
bör få veta:

Hur mycket sot får finnas i
skorstenen innan det blir
brandfarligt?
Svaret ska vara baserat på vederhäftiga fakta och inte på
myter. Du kan hålla dig till nya
pannor som eldas med ved, flis,
briketter, pellets samt gamla
pannor kopplade till ackumulatortank som eldas med de tre
sistnämnda bränslena.
Torsten Hammarbäck

Ulf Lindén kommenterar:

Fristerna baserade på erfarenheter
Av mitt tidigare svar till Hammarbäck framgick att Räddningsverket beslutat om förlängda frister för oljeeldade anläggningar under 1990-talet. De
aktuella fallen rörde sig främst
om pannan Pulsonex, som förbränningstekniskt skiljer sig från
konventionella oljepannor, och
antalet beslut om förlängd frist
uppgick till flera hundra.
Hammarbäck önskar även svar
på hur mycket sot som får finnas i en skorsten innan det blir
brandfarligt. Ett sådant svar kan
inte ges i exakta termer för de
olika objektsgrupper som frågan omfattar. Anledningen till
detta är att de olika anläggningarna skiljer sig åt beträffande
konstruktion, förbränningsprestanda och materialegenskaper.

Detta innebär exempelvis att
en värmeanläggning, vars rökkanal är av hög värmeteknisk
kvalitet, kan tillåtas ha mer sot
än en annan anläggning där
rökkanalen är av sämre kvalitet.
Det går därför inte att basera
sotningsfristen enbart mot bakgrund av tillåten sotmängd i
rökkanalen.

Blir knappast billigare
Dagens sotningsfrister är baserade på tillgängliga erfarenheter och tekniskt-vetenskapliga
underlag om brandrisker för olika grupper av sotningsobjekt
och fristernas längd speglar därför det genomsnittliga sotningsbehovet. De olika objektgrupperingarna är sammansatta med hänsyn till de ingående

objektens brandskyddsmässiga
egenskaper bland annat avseende eldstadstyp, eldningsapparat (till exempel pelletsbrännare), bränsleslag och användningsfrekvens. Ett system med
individuella frister för varje enskild anläggning skulle kräva ett
omfattande provningsförfarande då kännedom behövs om
den specifika anläggningens
konstruktion och förbränningsprestanda. Vidare skulle administrationen av ett sådant system bli omfattande. Sammantaget finns det inget som talar för
att detta skulle innebära lägre
kostnader, vilket är en central
fråga för Hammarbäck.
För att öka kunskapsunderlaget bedriver bland andra Räddningsverket forsknings- och ut-

vecklingsverksamhet inom området. Ett pågående projekt,
som beräknas avslutas under
hösten, syftar till att kartlägga
sotbeläggningars tillväxttakt
och dess inverkan på brandrisken. I studien ingår lite mer än
100 värmeanläggningar av olika
slag och bland dessa finns ett
antal pelletseldade pannor. Resultatet från studien kommer
att utgöra en del av underlaget
när nuvarande föreskrifter om
sotningsfrister ska anpassas till
den nya lagstiftning inom området träder ikraft, vilket beräknas ske under 2004.
Ulf Lindén
Räddningsverket

33

Ordet fritt/Platsannonser

Sirenen Nr 5 • 2002

Uppmaning till räddningstjänsten:

Brandsäkerhet även
på höstkvällsfesten
ensommaren och början
av hösten innebär att loftgångsbränder ökar igen
som ett resultat av glömda spisar och balkongbränder.
Därför är det hög tid att
räddningscheferna och de
som arbetar förebyggande går
på offensiven och informerar
om riskerna. Inför december
och jul är det ett stort pådrag
om ljusbränder – och det är
bra – men jag tycker att balkongbränder i augusti-september uppmärksammas alldeles för lite.
Vad det handlar om?
Jo så enkla saker som att städa bort brännbart material på
balkongen. Tänk i sammanhanget också på alla anlagda
bränder. Skapa lite struktur
på alla papperskalasen.
Berätta om marshallers placering och strålningsvärmen.
Ge exempel på ickefibröst
obrännbart underlag – kalla
det kakelplatta, klinker, tegelpanna, blomfat av lera, exem-

S

plifiera med pryttlar som alla
har hemma.
Mana på de boende att ta
med
släckutrustning
till
gårdsfesten – våta handukar,
brandsläckare, vattenkanna
med stril.

Utse ljusvakter!
En annan enkel åtgärd kan
vara att uppmana festarrangörer (även vid privata fester) att
det utses ljusvakter i sällskapet
och att monteringsanvisningarna följs vid uppsättande av
infravärme.
Gasolläckagetest har man ju
hört talas om, men hur är det
med kontroll av (skarv-)sladdar och eldons maxbelastning
till infravärme och brödrostar?
Brandsäkerhet måste finnas
med även i mörkret, på kräftskivan och andra glada tillställningar. Det är eå enkelt
och kostar så litet. Gäller bara
att någon tar initiativ. Räddningstjänstens förebyggande

Vill du vara med
och vidareutveckla Tyréns?
Vi söker riskanalytiker/brandingenjör
till Stockholm.
Vi är nio personer som arbetar med analyser och metoder för
riskhantering i syfte att skapa ett mer uthålligt och säkrare
samhälle för människor och miljö.
Vill du själv utvecklas i en kreativ omgivning?
Hos oss kommer du att få arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, upprättande av brandskyddsdokumentationer, riskbeskrivningar, riskanalyser och säkerhetsutredningar. Du kommer
också att medverka i projektering av anläggningar/infrastruktur
med speciella skydds- och säkerhetskrav.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet från konsultverksamhet, räddningstjänst eller försäkringsbranschen. Du är intresserad av att
arbeta med fysisk säkerhet i samhället och du tycker om att arbeta
nära kunder samt att skapa goda kundrelationer.
För mer information, kontakta Bengt Gåfvels på
tfn 08-566 414 79, bengt.gafvels@tyrens.se eller Carina Wänglund
på tfn 08-566 411 23, carina.wanglund@tyrens.se.

personal kan föregå med gott
exempel och se till att lokala
media tar upp dessa risker.
Personalen i sin helhet kan
propagera för detta i bekantskapskretsen.
Ebba Forssberg
ebba.reklam@swipnet.se

FOTNOT från redaktionen: På
Räddningsverkets hemsida
finns färsk information om
“Bränder under höstens fester”,
www.srv.se

Tragedier
föregås
av brister

tora olyckor och tragedier
är ingen naturkraft, inget
naturens spel. De inträffar inte
plötsligt, som regel föregås de
av en lång process av brister.
Felaktigt beteende och missar ansamlas – orsakade av
bristande ansvar, vårdslöshet,
slapphet, ögontjäneri och
humbug.
Keep safe!
Thomas

S

Sigtuna kommun ligger vid sjön Mälaren på 20 minuters pendlingsavstånd
från både Stockholm i syd till Uppsala i norr. Från den tusenåriga staden
Sigtuna i väster sträcker sig kommunen över den moderna centralorten
Märsta till storflygplatsen Arlanda med framtidsprojektet Arlandastad.
Kommunen har historiskt alltid varit en mötesplats och Arlanda, Nordens
största flygplats besöks årligen av mer än 18 miljoner människor. Statistik
visar att Sigtuna kommun ligger på fjärde plats i Sverige vad gäller antalet
hotellövernattningar. Tidningen Dagens industri har rankat vilka kommuner
som är bäst på tillväxtföretag och placerat Sigtuna kommun på en sjundeplats av Sveriges kommuner.

Räddningstjänsten i Sigtuna kommun söker

Chef Räddningsverksamheten/
Stf Räddningschef
Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst har idag styrkor fördelade till Sigtuna, Märsta och
Arlanda Flygplats. En ny brandstation i Märsta är under projektering. Vi avser som ett
led i en mer utåtriktad verksamhet knyta samman den förebyggande verksamheten med
den operativa för ökad kvalitet och för att uppnå våra mål.
Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst ingår i en gemensam operativ ledningsorganisation i
samverkan med 10 andra kommuner inom norra Stockholms län, Räddsam Norr med
jourhavande brandchef, vakthavande brandingenjör och stabsbefäl.
Vi söker Dig som är brandingenjör med erfarenhet av ledande befattning i kommunal
räddningstjänst.
Som chef för räddningstjänstens operativa funktion ska Du leda, utveckla och utforma
verksamheten mot uppsatta mål. I uppgiften ingår även att Du skall svara för planering
och uppföljning såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Dina personliga egenskaper och erfarenheter är av avgörande betydelse. Vi vill att Du
har förmåga att inge förtroende, är prestigelös och tydlig i Ditt ledarskap, har ett
personalinriktat synsätt som stimulerar till engagemang och delaktighet.
Du ska ha lätt för att samarbeta och kommunicera och även ha god förmåga att uttrycka
Dig i tal och skrift.
Intresse för ekonomi, administration och personalfrågor anser vi är en självklarhet.
Vi förutsätter att Du har ett självständigt och målinriktat arbetssätt.

Ansökan
Senast den 3 september vill vi ha din ansökan. Posta den till:
Tyréns, Personalavdelningen, Ann Carlsson, 118 86 Stockholm.

I Sigtuna kommun eftersträvar vi arbetsplatser med jämnare könsfördelning varför vi
gärna ser kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten lämnas av räddningschef Tommy Uvhagen 070-510 15 88 och
stf räddningschef Bjarke Rosenberg 08-591 262 37.
Fackliga representanter är Peter Eriksson, CF 08-591 262 41, Peter Wisseng, SKTF
08-591 262 44 och Raymond Holmström, Kommunal 08-797 64 45

www.tyrens.se
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom bygg- och infrastruktur. Bolagen inom Tyréns ägs av en stiftelse. Ägandeformen och
en stark ekonomi gör det möjligt för oss att satsa kraftfullt, långsiktigt
och kontinuerligt på att utveckla verksamheten och våra medarbetare.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 23 september 2002 och skickas till:
Sigtuna kommun, Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst, 195 85 Märsta
Välkommen att besöka vår hemsida, www.sigtuna.se
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Stort civilt inslag i Nordic Peace Räddningstjänsten fick rejält utrymme i den internationella katastrofövningen
Nordic Peace den 6 augusti.
– Oerhört nyttig övning,
säger Södertörns Lars-Göran
Uddholm, som var insatsledare för den största delövningen, en tågolycka.
Nordic Peace pågick 29 juli-9
augusti, en internationell fredsövning inom ramen för Partnerskap för fred. Syftet var att

öva militär-civil samverkan i en
konfliktzon.
Totalt
deltog
2 700 personer från främst de
nordiska och baltiska länderna,
men det fanns även inslag från
Irland och England.
Allt utspelade sig i den fingerade nationen Bogaland (Södermanland,
Västmanland
samt delar av Östersjön). Från
svensk sida ställde Försvarsmakten upp med stora resurser
(flygvapnet, armén och marinen samt de frivilliga försvars-

organisationerna). Civilt fanns
bland andra följande representerade: Kommunala räddningstjänster, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen, Röda
korset, FN:s flyktingkommissarie, Kustbevakningen, Amnesty, Luftfartsverket, Socialstyrelsen, Banverket, Sjöfartsverket,
Svenska Kraftnät och Rädda
Barnen.
Södertörns brandförsvarsförbund fick förra året Räddningsverkets uppdrag att planera in

Gästrike Räddningstjänstförbund tillhandahåller
räddningstjänst åt fyra kommuner i Gästrikland, Gävle,
Sandviken, Hofors och Ockelbo. Antalet invånare i
Gästrikland är ca 145 000. Räddningstjänsten består av
heltidsstyrkor i Gävle och Sandviken samt deltidsstyrkor i
Hofors, Ockelbo, Bergby, Hedesunda, Storvik och Österfärnebo.

Gästrike Räddningstjänstförbund
söker Dig som vill delta i utvecklingen av räddningstjänsten inom
Gästrikland, dvs ta Dig an vardagsarbetet kombinerat med förändringsoch förnyelsearbete.
Vi är i en förändringsprocess som har som mål att skapa en flexibel och
modern organisation. Vi har delat upp ansvaret för kärnverksamheten till
två geografiska områden samtidigt som den operativa beredskapen formeras utifrån principen i ”grunder för ledning”.

Vi söker:
Brandinspektör med roll som insatsledare i jour
Som insatsledare arbetar Du kombinerat dagtidstjänstgöring och
jourtjänstgöring. Operativt är Du näst högsta befäl inom förbundet och
skall, efter egen bedömning och/eller enligt ledningsplan, överta
räddningsledaransvaret från styrkeledaren. Du skall även kunna fungera
som skadeplatschef samt ingå i en stabsfunktion.
Dina kvalifikationer är lägst brandmästarutbildning, körkort lägst B* och
vi ser gärna att Du har SRV:s Förebyggande 2.

Styrkeledare
Som styrkeledare arbetar Du i skift (48 tim dygn juni – aug, 42 tim delat
dygn övriga månader) och är ansvarig arbetsledare på skiftlaget.
Operativt skall Du kunna fungera som räddningsledare, skadeplatschef
eller sektorschef beroende på typ av räddningstjänstuppdrag.
Dina kvalifikationer är lägst brandförmansutbildning, gymnasieutbildning,
körkort B*C*.

Brandman
Som brandman tjänstgör Du i skift (48 tim dygn juni – aug, 42 tim delat
dygn övriga månader). Som brandman skall Du utföra förekommande
aktiviteter i alla fyra delprocesserna i kärnverksamheten – förhindra –
förbereda - hantera – beredskap.
Dina kvalifikationer är gymnasieutbildning, körkort lägst B*C*.

Vi ser gärna att Du tar en kontakt med någon av nedanstående personer så
att vi kan berätta mer om förbundet och om innehållet i tjänsterna för Dig.
Upplysningar
Räddningschef Mats Granat 026-179667, 070-4141063
Stf räddningschef Tommy Törling 026-179666, 070-4141040
Fackliga företrädare
Ola Käll, SKTF 026-179656, 070-4141044
Anders Bergström, Kommunal 026-257463, 070-3182701
Erik Klingström, CF 026-179652, 070-4141066
Din ansökan skall vara Gästrike Räddningstjänstförbund, Hamntorget 8,
803 10 Gävle tillhanda SENAST 2002-09-12.

tre större insatser under Nordic
Peace. Det blev en stor tågolycka i närheten av Strängnäs,
en bilolycka i Almnäs och en
fartygsolycka utanför Nynäshamn.
Fem räddningsenheter med
ett 50-tal brandmän och befäl
från Södertörn och flera närliggande räddningstjänster sattes
in. Räddningsledare Uddholm
hade ytterligare resurser, bland
annat erbjöd militären både en
skyttepluton och en sjukvårdspluton. I räddningsarbetet
deltog såväl finska, norska som
svenska militära helikoptrar.
– Det var fantastiskt stimulerande och lärorikt att få arbeta
tillsammans inte bara med andra svenska kårer, utan med
försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer, både

svenska och utländska, säger
räddningsledaren Lars-Göran
Uddholm.
Övningen lärde, enligt Uddholm, de civila och militära resurserna mycket om varandra.
– Vi är båda verksamheter
med krympande resurser och
måste bland annat av det skälet
lära oss att samverka mer i
framtiden.

Helikoptrar stor tillgång
Han fick ännu ett exempel på
vilken tillgång helikoptrar är
vid stora olyckor.
– Bara att hoppas att de militära helikopterresurserna kan
bli mer tillgängliga för fredsolyckor i framtiden.
De stora övningar som arrangerats inom totalförsvaret har
genom åren varit militära. Först

Svenska Kommunförbundet söker

Utredare/handläggare
Till sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet
Samhällets sårbarhet ökar vilket ställer krav på
kommunernas säkerhets- och trygghetsarbete. En
rad förändringar inom krishanteringsområdet på
lokal nivå kommer att ske de närmaste åren.
Som tillskott till sektionen söker vi en
utredare/handläggare som har god analytisk förmåga, kan agera självständigt och i samverkan och
kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Du bör ha en
akademisk utbildning inom t ex ekonomi,
samhällsvetenskap eller teknik. Vi ser gärna att du
har erfarenhet av eller kännedom om kommunal
verksamhet och kunskap om skydd- och säkerhetsfrågor.
Befattningen är en tillsvidareanställning och innebär bl a att du kommer att intressebevaka inom
det aktuella området, initiera och skriva rapporter
samt medverka/driva projekt som stödjer kommunerna i deras verksamheter.
Om du har några frågor så hör av dig till
Sektionschef Anita Sundin, tel 08-452 78 53, e-post
anita.sundin@svekom.se eller Sven Hammarstedt,
tel 08-452 74 41, e-post
sven.hammarstedt@svekom.se
Fackliga frågor kan ställas till Rogert Leckström
(CR/CF) tel 08-452 74 43 och Hugo Blom (SKTF) tel
08-452 79 91.
Välkommen med din ansökan senast den 9 september –02 till Svenska Kommunförbundet, Personal- och utvecklingsenheten, 118 82 STOCKHOLM. Märk din ansökan med ref nr 2002/0807.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET är kommunernas intresseoch arbetsgivarorganisation. Till våra uppgifter hör att företräda,
stödja och tillvarata kommunernas intressen. Besök gärna vår
hemsida www.svekom.se
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- övning
på senare år har de civila delarna kommit med på ett hörn. Barents Rescue i vintras med
Räddningsverkets som huvudansvarig arrangör kan ses som
ett trendbrott. Även i Nordic
Peace var de civila inslagen påtagliga.
– I framtiden hoppas jag att vi
får statliga pengar att arrangera stora övningar med fredsscenarier, där en civil myndighet
har det övergripande ansvaret
och dit militären bjuds in att
delta, säger Räddningsverkets
överdirektör Lars Hedström,
som följde katastrofövningen .
I Nordic Peace deltog flera
räddningstjänster.

– Traditionellt har nog inte
kommunerna insett värdet av
sådana här övningar. I detta
fall ställde flera räddningstjänster, särskilt Södertörn, upp
med ett stort engagemang, vilket i hög grad bidrog till att det
blev en bra övning. Jag ser gärna att fler räddningstjänster
engagerar sig när de får chansen. Det kostar förvisso en del i
form av energi och pengar,
men det är investeringar som
på sikt lönar sig för organisationen, säger Lars Hedström.
STIG DAHLÉN

Falkenbergs Brandförsvar söker

Brandingenjör alternativt
Brandinspektör
med tillträde 2003-01-01
Falkenbergs kommun är till ytan den största kommunen i Halland och har omkring 40.000 invånare, med undantag från sommarmånaderna då folkmängden mer än fördubblas. Falkenberg
med omgivande landsbygdsorter ligger i ett attraktivt och varierat landskap med många natur- och
kulturvärden. Infrastrukturen, med såväl väg- som järnvägsnätet, är väl utvecklad där storstäder
som Göteborg och Helsingborg nås inom en timme. Falkenberg är en kustkommun med ett differentierat näringsliv, hamnar, större industrier och varuhus. Falkenbergs Brandförsvar utgörs av fyra
brandstationer samt en personalstyrka på 108 personer.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kommer att utformas olika beroende på vilken
befattning som tillsätts. Ansvarsområdet omfattar i huvudsak förebyggande brandskyddsarbete som brandsyn/tillsyn, bygglovsärenden, konsultation och rådgivning samt intern- och externutbildning. I övrigt kan tjänsten anpassas utefter dina intresseområden
och kompetens.
SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Vi är ett kommunalförbund som ansvarar för
räddningstjänsten i Borås, Bollebygd, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamns kommuner

Vi söker

Utbildningsledare
Vi söker dig som är intresserad av och lämplig för
att arbeta med övnings- och utbildningsfrågor i första hand riktade mot internutbildning och övning
för förbundets deltidskårer och räddningsvärn.
I tjänsten förekommer även planering och genomförande av extern utbildning och övning/utbildning
för Borås heltidskår. Din arbetsplats blir
Guttasjöns övningsanläggning.
Du ska vara utbildad brandmästare eller brandförman heltid som är villig och lämplig att utbilda
dig till brandmästare. Det är bra om du kan hantera
en dator som arbetsredskap.
I tjänsten kan ingå beredskap som insatsledare
inom Tranemo och Ulricehamns kommuner. Om
beredskap ska ingå ska du vara bosatt inom
Ulricehamns kommun eller vara beredd att under
beredskapsveckorna övernatta i rum på
Ulricehamns brandstation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds
med sex månaders provanställning. Arbetstiden är
dagtid 40 timmar per vecka.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Har du frågor kontakta Stefan Rodhe tel:
033-172991, Anders Johansson tel: 033-172992
eller Ulf Edholm tel: 033-172930.
Ansökan senast 12 september till:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen från LTH med Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB alternativt brandmästarexamen med förebyggande II, samt innehar
körkort lägst klass B. Du skall ha ett stort intresse för utbildning och utåtriktad verksamhet.
Upplysningar
Vice Brandchef
Bengt-Ove Ohlsson
Brandingenjör
Martin Åberg
Fackliga företrädare nås via Brandförsvarets växel
Hemsida
www.falkenberg.se

0346-863 36
0346-863 14
0346-863 00

Ansökan
Din ansökan skickar du till oss senast 2002-09-05 på adress:
Falkenbergs Brandförsvar, Holgersgatan 8, 311 30 Falkenberg

Sirenen

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

är Räddningsverkets tidning. I den kan du följa utvecklingen inom räddningstjänsten och befolkningskyddet. Nyheter, reportage,
debatt och mycket annat.
Är du inte redan prenumerant – bli det! Du får åtta
nummer om året, Gratis!

Skicka tidningen till:

Enda kravet från vår sida är
att du gör en personlig anmälan. Vi kan tyvärr inte
emot personallistor eller
centralt ifyllda talonger.
Kupongen skickas till:
”Prenumeration”
Sirenen
L 257
651 80 Karlstad
eller faxas till:
054-13 56 40

Adressändring Sirenen

Namn ……………………………………………………………………………
Gatuadress ……………………………………………………………………
Postadress ……………………………………………………………………

Namn ……………………………………………………………………………
Abonnemangsnr (står på adresseringen) ………………………………
Gamla gatuadressen …………………………………………………………
Gamla postadressen …………………………………………………………
Nya gatuadressen ……………………………………………………………
Nya postadressen ……………………………………………………………
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Komplicerad bärgning av drunknad
19-åringen klämdes fast mot
en dammpelare, fem meter
under vattenytan. Hans liv
stod inte att rädda. Arbetet
blev mycket komplicerat.
– Insatsen från polisens
nationella insatsstyrka var
avgörande för ett lyckat resultat, säger räddningsledaren Thomas Erlandsson.
Nio danska ungdomar fpaddlade kanot i Västvärmland. Vid
dammen mellan sjöarna Gunnern och Bjälvern kantrade en
kanot med två tjejer och en kille i den hårda strömmen. En tjej
tog sig i land innan dammen.
Den andra drogs ner, trycktes
genom en dammlucka fem meter under ytan och kom ut nedströms – fallhöjd på totalt tio
meter – med endast en stukad
handled.

Mycket komplicerat
Den 19-årige killen hade inte
samma lycka. Han drogs samma
väg, men fastnade mot en
dammpelare, mellan två dammluckor, och från andra sidan
tryckte kanoten fast honom.
Tio på kvällen larmades räddningstjänsten i Gunnarskog
och Arvika. När 19-åringen lokaliserades förstod man att det
redan var försent.
Nu kvarstod att få upp den
omkomne. Det kraftiga vattenflödet gjorde arbetet mycket
komplicerat, det var omöjligt
att ge sig ner i vattnet. Nästa
morgon hade polisen övertagit
ansvaret och polisens nationella insatsstyrka från Stockholm
anlänt och räddningstjänsten
fanns där för assistans.

rätten i olika moment.
■ Posom-gruppens jobb fungerade mycket bra och avlasta-

de räddningsledaren.
■ En konsekvens av olyckan
är att en samverkansgrupp för

”säkra kanotfärder” ska bildas.
– Vi tar gärna emot synpunkter från andra räddningstjän-

ster om detta, säger Erlandsson.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för räddningstjänsten i Färgelanda,
Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner sedan 1997. Inom förbundet finns två
heltidskårer och sju deltidskårer. Vi har även personal anställd som arbetar med industriräddningstjänst på Saab Automobile AB.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund söker

2 Brandingenjörer (heltid)
Antalet anställda uppgår till ca 230 personer. Vi är
organiserade i en skadeförebyggande och en
skadeavhjälpande avdelning. På den skadeförebyggande avdelningen arbetar 12 personer med förebyggande uppgifter och extern utbildning.
Inom avdelningens arbetsområde finns bland annat

•
•
•
•
•

8 st. § 43-anläggningar, varav flera omfattas av
Seveso-direktivets högre och lägre klass.
Vattenvägar: Göta Älv, Slussarna i Trollhättan och
Vänern. Detta är riskobjekt som kräver ett annorlunda och vidsynt arbetssätt.
En järnvägstunnel i Trollhättan är under projektering.
Flera stora internationella företag som ställer höga
krav på brandskydd har sitt säte i Trollhättan.
Ett omfattande näringsliv.

Arbetet består i uppgifter på den förebyggande
avdelningen, där inriktningen på en tjänst kommer

att vara tillsyn på §43- och Sevesoanläggningar
samt arbete med kommunala riskanalyser.
Inriktningen på den andra tjänsten kommer att vara
arbete med plan- och bygglovsärenden,
brandsyn/tillsyn samt utveckling av systematiskt
brandskyddsarbete. För båda tjänsterna gäller
därutöver tjänstgöring som räddningschef i beredskap, för närvarande var 4:e vecka.
Låter det intressant är du välkommen att ringa förbundschef Ulf Mörkås på tfn 070-634 61 25 eller till
ställföreträdande räddningschef Anders Gillek tfn
070 – 634 61 24. Båda nås även via telefonväxel
0521 – 26 59 00. Vidare information om Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund kan fås via
www.narfrtj.com.
Välkommen med din ansökan, ställd till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Larmvägen 1,
461 38 Trollhättan. Senast den 16 september vill vi
ha din ansökan.

Enorm psykisk belastning
Kroppen bärgades klockan
21.40, nära ett dygn efter larm.
– Den långa insatsen gjorde
att det blev en enorm psykisk
belastning på personalen. Vi
inom räddningstjänsten är ju
vana vid snabba insatser, konstaterar Erlandsson.
Han valde trots allt att låta
samma personal som ryckte ut
på larmet fortsätta dagen efter.
– Att arbetslaget som började
även fick avsluta insatsen bedömde jag som viktigt rent
känslomässigt.

Flera erfarenheter
Polisens nationella insatsstyrka
som har utbildade vattendykare och rapellerare imponerade
på Erlandsson.
– De är vana att jobba under
svåra förhållanden. Men vad jag
förstår hade de inte varit med
om något liknande.
Andra erfarenheter var:
■ Viktigt med personalvård
vid långvarig insats där avbrott
måste göras på grund av risker.
■ Kraftbolagets medverkan
under hela insatsen, med faktakunskaper om hanering av
dammluckor med mera, var
ovärderlig.
■ Viktigt klara ut ledningsansvaret, vem som hade besluts-

Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst och planering av kommunal beredskap åt
Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommuner. Ambulansvård drivs på
entreprenad åt Stockholms läns landsting. Förbundet har ca 500 anställda. Målet är att de ca 300 000
invånare i de sex medlemskommunerna ska känna trygghet och säkerhet.

Brandmän
Vi söker både tillsvidareanställda och långtidsvikarierande brandmän till våra heltidsstationer i Haninge, Huddinge,
Nynäshamn, Södertälje och Tyresö.
Vi söker Dig som är utåtriktad och intresserad av att arbeta med människor. Du är positiv till utveckling och har god
samarbetsförmåga. Stresstålighet och förmåga att ta egna initiativ är egenskaper vi värdesätter högt. Vi ställer även
krav på:

• 3-årig gymnasieutbildning med lägst slutbetyg 3, eller Godkänt enligt det nya betygssystemet, i ämnena svenska
och matematik eller motsvarande
• B och CE-körkort krav vid tillsvidareanställning
• god fysik och simkunnighet
Brandmannautbildning och sjukvårdsutbildning är meriterande. Vår policy är att rekrytera medarbetare av olika kön,
livserfarenhet och etnisk bakgrund.
För ytterligare information ring tel. 08-721 22 00. Facklig företrädare för Kommunalarbetarförbundet är Anders
Plogfeldt tel. 070-699 52 02.
Din ansökan med meritförteckning skickar Du senast den 6 september 2002 till:
Södertörns brandförsvarsförbund, Box 536, 136 25 Haninge.
www.sodertorn.brand.se
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Södra Roslagens Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänsten i fem kommuner (Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker) i norra Stor-Stockholm. Totalt består organisationen av närmare 200 anställda, fördelade på fem
brandstationer med hel- och deltidsanställd personal samt räddningsvärn på några av de större skärgårdsöarna.
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund samverkar operativt i regionen Rädd-Sam-Norr, som omfattar ytterligare tre räddningstjänstorganisationer och sex kommuner. Samverkan omfattar bland annat gemensam alarmering och ledning. Detta sker bl a i en gemensam
ledningscentral Under 2002 har en ny ledningscentral –RC-Norr – börjat byggas, med placering vid Täby brandstation. Centralen beräknas vara klar att tas i drift vid halvårsskiftet 2003.

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund söker nu en

Funktionsansvarig för larm och ledning
Funktionsansvarig för Larm och ledning är direkt underställd Brandchefen. Funktionen skall genom RC-Norr svara för alarmering och ledning
av den kommunala räddningstjänsten i regionens elva kommuner. Den
inre ledningen bemannas av jourhavande brandchef och dennes stab, för
utövande av normativ och strategisk ledning. I den yttre ledningen utövar vakthavande brandingenjör operativ ledning.
RC-Norr kan också på sikt komma att åta sig andra uppdrag och tjänster
än alarmering och ledning av den kommunala räddningstjänsten.
Du kommer som funktionsansvarig att leda och samordna verksamheten
inom funktionen, som omfattar följande personalkategorier:

• Vakthavande brandingenjör
• Stabsbefäl
• Ledningsoperatörer i inre och yttre tjänst
Vi tror att kompetens som brandbefäl och erfarenhet från operativ räddningstjänst kan vara en lämplig bakgrund. Även sökande med annan
kompetens kan komma ifråga. Om Du har brandingenjörskompetens,
kommer Du att ingå i funktionen vakthavande brandingenjör.

Dessutom förutsätter vi att Du är intresserad av att leda och utveckla
verksamheten inom området alarmering och ledning är utåtriktad och
har lätt för att samarbete, både externt och internt är intresserad av att
till centralen även knyta andra former av uppdrag och tjänster.
Har Du frågor om befattningen, är Du välkommen att ringa brandchef
Jan Wisén, tfn 08-792 99 23 alt mobil 070-346 95 15. Representanter
för våra personalorganisationer når Du via vår växel, tfn 08-792 99 00.
Tycker Du att det här låter spännande och vill Du vara med och utveckla en räddningstjänstregion i stark förändring är Du välkommen med
Din ansökan.
Beställning av ansökningsblankett görs på e-mail till
monica.tornquist@srb.taby.se alternativt skicka ett vykort till nedanstående adress märkt med ”Funktionsansvarig”. Glöm ej att ange namn
och fullständig adress.
Din ansökan vill vi ha senast 2002-09-25 under adress Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby. Märk
brevet med ”Funktionsansvarig”.

Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst i Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,
Södertälje och Tyresö kommun. Ambulansvård drivs sedan 1996 på entreprenad åt Stockholms läns
landsting. Förbundet har ca 500 anställda och målet är att de ca 300 000 invånarna i de sex medlemskommunerna ska känna trygghet och säkerhet.

Söker du nya utmaningar?
Är du heltidsanställd brandman eller befäl och känner att du vill gå vidare inom yrket. Tycker du om utveckling och har
god samarbetsförmåga? Är du utåtriktad och målmedveten? Då har vi jobbet för dig. Södertörns brandförsvarsförbund
genomgår en generationsväxling, framförallt på befälssidan, och rekryterar och utbildar därför befäl för våra framtida
behov. Efter utbildningen får du möjlighet att söka tjänst som styrkeledare, insatsledare- eller stabsbefäl. Styrkeledare
arbetar skifttjänst och leder en brandstyrka på någon av våra stationer. Insatsledare och stabsbefäl arbetar kontorstid
med jour. Vår policy är att alla ska ha uppgifter både inom det olycksförebyggande och det skadeavhjälpande området.
Därutöver finns det stora möjligheter att påverka arbetets innehåll.
Vi söker dig som redan arbetar som befäl eller är utbildad brandman med minst fem års arbetslivserfarenhet som
heltidsbrandman. Du har 3-årig gymnasieutbildning med lägst betyg 3/Godkänd i svenska och matematik. Du ska ha
CE-körkort alternativt fri väg-dispens. Tidigare erfarenhet av att leda en grupp samt datorvana är meriterande.
För mer information kontakta Bengt Ohlsson, tfn 08-721 22 91, Kaj Broberg, tfn 08-721 22 79 eller Stefan Björkqvist,
tfn 721 22 72. Facklig företrädare för SKTF är Michael Cossi, tfn 08-721 22 40. Kommunalarbetarförbundet representeras av Anders Plogfeldt, tfn 070-530 89 25.
Din ansökan med meritförteckning ska vara oss tillhanda senast den 27 september. Den 23 och 24 oktober genomför
vi rekryteringstester. Din ansökan märkt ”Ansökan brandbefäl” skickar du till:
Södertörns brandförsvarsförbund, Box 3051, 143 03 Vårby
www.sodertorn.brand.se

Förhandsboka din annons
senast 13 september

Annonsera
i Sirenen – förhandsboka senast
13 september
Sirenen är perfekt för dig
som ska rekrytera personal
inom sektorn befolkningsskydd och räddningstjänst.
Ingen tidning inom branschen har sådan täckning
som Sirenen.
Nästa nummer trycks den
2 oktober. För att vi ska hinna få med din annons vill vi
att du förhandsbokar utrymme senast den 13 september samt lämnar färdig
annons senast den 20 september.
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 14 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 6 300 kronor (3 x 150
x 14).
Ring eller e-posta om du
har några frågor. Kontaktperson för annonser är i första hand Gunno Ivansson,
tel 054-13 51 06. Är han
inte inne kan du även tala
med Per Larsson eller Stig
Dahlén.
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UMEÅ BRANDFÖRSVAR
söker

BRANDINGENJÖR
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) är sedan 2001
ett kommunalförbund mellan Västerås och Surahammar. I nuvarande förbund bor cirka 138 000 invånare varav cirka 102 000 i
Västerås centralort. Hösten 2002 inviger vi en ny brandstation i
Västerås östra delar vilket betyder att 160 brandmän, hel- och deltid, blir fördelade på 2 heltidsstationer och 5 deltidsstationer.
Riskbilden är komplett genom stor hamn, oljehamn, flygplats, ett
antal större § 43 objekt, gammal kulturbebyggelse, högskola, högteknologisk industri mm. Detta ger en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund ser
framåt och utvecklas ständigt. Idag finns 2 kvinnliga och 6 manliga brandingenjörer. Vi ser gärna till en ännu jämnare fördelning.

Brandingenjör/
Riskingenjör
till Mälardalens brandoch räddningsförbund
Vi söker dig som har gått brandingenjörslinjen och/eller
riskingenjörslinjen från LTH med påbyggnadsår på
Revinge. Du skall bland annat arbeta med kommunernas
riskanalyser samt övriga förebyggande brandskyddsfrågor. Efter en introduktion kommer du ingå i brandingenjörsjouren och placeras i särskilt schema med jour på
brandstationen, f.n. vart 6:e dygn. Arbetet kommer att
formas delvis av dig och delvis av den nya lagen om
Skydd mot olyckor.
Vi vill ha en person som trivs med att arbeta med andra
och kan samarbeta, men som även kan arbeta ensam. Du
är utåtriktad och intresserad av att lösa brandtekniska
uppgifter. Erfarenhet av riskanalyser är en merit, men
det viktiga är att du är intresserad av att arbeta med
människor. Vi vill att du skall kunna uttrycka dig väl i
tal och skrift.

Nyckelord för tjänsten är:
nytänkande, ansvar, samverkan, ledarskap.
Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.umea.se/brand
eller ring Lars Tapani 090-16 22 00
Vi vill ha Din ansökan senast den 30 Sept 2002.
Ansökan skickar Du till:
Umeå Brandförsvar
901 84 Umeå

Gällivare kommun med ca 20.000 innevånare, ligger centralt i Norrbottens
inland. Gällivare har nära till fjällvärldens möjligheter till rekreation och
avkoppling. Dundrets härliga backar och spår når Du med några stavtag från
centrum.
I tätorten är det nära till jobb, service och affärer. Skolan i Gällivare har
välutbildad personal och fina lokaler, till barnomsorgen får du garanterad
plats. I Gällivare finns ett modernt länsdelssjukhus med BB-avdelning för
hela Malmfälten. Kommunikationerna är bra, vi har daglig förbindelse med
tåg och flyg till och från Stockholm och kusten.

Räddningstjänsten i Gällivare
söker

RÄDDNINGSCHEF
Räddningstjänsten i Gällivare ingår i Service- och
Teknikförvaltningen och har 40 heltidsanställda samt 2
deltidsstyrkor med 22 deltidsanställda.
Vi söker Dig som har god förmåga att leda räddningstjänstens medarbetare
inför den framtid som Gällivare räddningstjänst står inför.
Arbetsuppgifter Övergripande ansvar för ledning, samordning och utveckling av räddningstjänstens verksamhet, ekonomi och personal.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 september.
Sänd ansökan till:
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund,
721 87 Västerås.

Kvalifikationer Vi söker Dig som har brandingenjörsexamen med räddningsverkets påbyggnadsutbildning eller har genomgått annan likvärdig utbildning.
Du kan också vara brandmästare med påbyggnadsutbildning i förebyggande
2 och förvaltningskunskap.

Har du frågor kontakta: Peter Svensson Avdelningschef
på förebyggande avdelningen 021-30 40 17, Räddningsdirektör Catarina Tenser 021-30 40 13. Fackliga
kontaktpersoner kan nås via växeln 021-30 40 00.

Du ska ha erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst. Du skall
också ha förmågan att vara en kunnig och målinriktad ledare, ha lätt för att
samarbeta och en stark vilja att utveckla såväl verksamhet som medarbetarna.
För detta krävs att du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Körkort lägst klass B
Tillträde:

Enl. överenskommelse

Upplysningar:

Förvaltningschef Lennart Johansson tfn 0970-18275,

Tf. Räddningschef Kjell Ragnestam 0970-180 26,
070-653 93 93
Fackl. företrädare: SKTF tfn 0970-18000 vx, Ingenjörsförbundet, tfn
0970-182 38

Nu söker vi ytterligare en

CIVILINGENJÖR RISK/
BRANDINGENJÖR
För mer information, se vår hemsida

www.brandkaren-attunda.se
Ansökan oss tillhanda senast
den 17 september.

Ansökan
Du är välkommen med din ansökan senast den 2002-09-30, Ref nr R66/2002,
till: Gällivare kommun Personalfunktionen, 982 81 Gällivare
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Ekerö kommun är en kommun som ligger i östra Mälaren ca en halvtimmes väg från Stockholms centrum. Här bor närmare 23 000 personer varav mer än en tredjedel är under 25 år. I den kommunala organisationen arbetar c a 1500 personer.
Såväl bebyggelse som näringsliv har en småskalig prägel. Ekerö kommun bjuder på rika möjligheter för den som är intresserad av friluftsliv och kultur – i historiskt och i samtida perspektiv. På grund av den stora tillgången på olika uttrycksformer för kultur kallas Ekerö kommun också Kulturens övärld.

Vi söker en

STÄLLFÖRETRÄDANDE RÄDDNINGSCHEF
till vår räddningstjänst
Räddningstjänsten har en heltidsorganisation med 31 anställda och därutöver tre brandvärn. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och räddningschefen rapporterar till kommunchefen.
Ekerö kommun ingår i Region mitt och har regional samverkan med
Stockholms, Värmdös och Nackas räddningstjänster.
Räddningstjänsten arbetar med trygghet och säkerhet för alla i kommunen och har en omfattande förebyggande verksamhet. Räddningstjänsten
etablerar samarbete med andra verksamheter inom och utanför den kommunala organisationen och utvecklar därmed kompletterande arbetsuppgifter som kan genomföras utan störningar för basuppgifterna.

Vi förutsätter att:
Du är tydlig i Ditt ledarskap
Du kan arbeta målstyrt i relation till personal och uppdragsgivare
Du ser på verksamheten ur ett systemperspektiv och därmed har förmågan att definiera och hantera strategiska frågor
Du har intresse och kompetens för att utveckla verksamheten och medarbetarna
Du sätter det förebyggande säkerhetsarbetet i fokus
Du har ett stort engagemang i att skapa en säker och trygg kommun

Vi erbjuder en miljö- och kulturinriktad kommun med närhet till Stockholm och kompetenta och engagerade medarbetare som värdesätter samarbete och som är engagerade i att utveckla sitt uppdrag.

För ytterligare information är Du välkommen att ringa räddningschef
Nils Holmén, tel. 08 – 560 391 03, mobil 0708-12 20 03 eller kommunchef Lena Malmfors, tel. 08-560 391 44, mobil 073-660 41 44.

Vi söker Dig som har brandingenjörsexamen från LTH med räddningsverkets påbyggnadsutbildning eller har genomgått annan likvärdig utbildning.

Fackliga representanter är:
SKTF, Liselotte Axelsson, tel. 08-560 394 41, mobil 0733-32 27 06
Kommunal, Margareta Pettersson, tel. 08-560 394 44, mobil 073-660 44 44
Ledarna, Eva Rickberg, tel. 08-560 391 89

Du kan också vara brandmästare med påbyggnadsutbildning i förebyggande 2 och förvaltningskunskap.
Sökande ska ha erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst.
Erfarenhet av ledningsarbete är en merit.

Välkommen med Din ansökan med ref. nr 02/204 senast 2002-09-16
till: Ekerö kommun, Personalavdelningen, Box 205, 178 23 Ekerö

Ett Sverige i miniatyr- städer, förorter, skärgårdsmiljö och landsbygd
Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst i sex kommuner i södra Stockholms län; Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö. Våra medlemskommuner har sammanlagt drygt 300 000 invånare och vårt uppdrag
är att skapa en säker och trygg miljö. Vi är totalt ca 500 anställda i organisationen som har såväl heltids- som deltidskårer och
brandvärn samt ambulanssjukvård, vilken vi bedriver på entreprenad åt landstinget.

Brandingenjörer som vill förändra
Då två av våra kollegor har sökt sig vidare till nya arbetsuppgifter behöver vi fylla på organisationen med två brandingenjörer. Du som söker är nyutexaminerad eller har jobbat i några år och vill prova på något nytt.
Södertörns brandförsvarsförbunds styrka är att alla våra medarbetare har förmågan att agera i både förebyggande och operativa uppgifter för att nå
våra mål. Därför förutsätter vi att du både vill arbeta operativt på någon av våra ledningsenheter och med förebyggande uppgifter i ett brett perspektiv.
Då organisationen inte är indelad i avdelningar med olika ansvarsområden finns det stora möjligheter att få arbeta med det som krävs för tillfället och
det som du
tycker är roligt och intressant.
Hos oss kommer du att arbeta i en kombination av dagtid och skifttjänst med stora möjligheter till egen arbetsplanering. För att du ska trivas hos oss
bör du vara intresserad av att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas för att möta samhällets förväntningar på räddningstjänsten. Du ska ha
brandingenjörsexamen från LTH med påbyggnadsåret på Revinge eller motsvarande utbildning. Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara på vår
huvudstation
Lindvreten, alldeles intill det expansiva området Kungens Kurva i Huddinge kommun.
Är du intresserad av jobbet och vill veta mer så ringer du Lars-Göran Uddholm, produktionschef, Anders Edstam, brandingenjör eller Henrik Persson,
brandingenjör. Alla nås via växeln på 08-721 22 00.
Din ansökan med meritförteckning ska vara oss tillhanda senast den 20 september. Din ansökan märkt
”Brandingenjörstjänst” skickar du till:
Södertörns brandförsvarsförbund
Box 563
136 25 Haninge

www.sodertorn.brand.se
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Värends räddningstjänst är ett nybildat kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 95 000 invånare i Växjö och Alvesta
kommuner. Vår organisation består av ca 60 heltidsanställda, 180 deltidsanställda och 20 räddningsvärnsmän fördelade på åtta brandstationer och två räddningsvärn.
Vi verkar i en expansiv region med en varierad arbetsmarknad. Vårt internationella universitet svarar för kompetensutveckling och forskning
inom de flesta områden. Ett rikt kultur-, student- och idrottsliv skapar livskvalitet. Den positiva företagsmiljön med aktiva nätverk har gjort
att sysselsättningen i regionen är bland den högsta i landet.

Värends räddningstjänst söker Brandingenjör
Dina arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta inom Räddnings- och Skyddsavdelningarna med
projektrelaterade arbetsuppgifter inom hela området ”Skydd mot olyckor”. Tjänsten ger dig möjligheter att tillämpa och utveckla dina kunskaper och organisationens förmågor inom systematiskt brandskyddsarbete
& myndighetsutövning, utryckningstjänst, personalhantering och stab &
ledning.
Du kommer själv att ha stora möjligheter att tillsammans med oss påverka ditt nya arbete.
Efter introduktionsutbildning kommer du att ingå i Värends Räddningstjänsts och på sikt Kronobergs läns gemensamma utryckningsberedskap i
funktionen Räddningschef i beredskap.
Dina kvalifikationer:
I första hand söker vi dig med några års erfarenhet från näringslivet eller
den kommunala räddningstjänsten. Du ska ha avlagt brandingenjörsexamen och SRV påbyggnadsutbildning för BI. Vi ser det som en merit om
du även har avlagt civilingenjörsexamen i riskhantering. Värends Räddningstjänst är en mansdominerad arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Innan anställning kommer du att genomgå medicinska- och
fysiska tester för dagtidsanställda i utryckningstjänst. Körkort *B* **
** är ett krav för anställningen.

Anställningsform:
Vi tillämpar 6 månaders provanställning före tillsvidareanställning. Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Ansökan:
Ansökan märkt ”Ansökan BI” ska vara oss tillhanda senast 2002-09-13
Värends Räddningstjänst, Box 1232, 321 12 VÄXJÖ
Information om tjänsten kan lämnas av räddningschef Jörgen Waldén
och bitr. räddningschef Joakim Karlsson. Våra fackliga företrädare svarar gärna på frågor; CF-BI Anders Brodell, SKTF Thomas Wrååk, Kommunal Conny Peterson, BRF Ingemar Rooth. Samtliga når du på tel
0470-410 10.

Våra medlemskommuner:

www.alvesta.se

www.vaxjo.se

Räddningsverket arbetar för ett säkrare samhälle. Vi vill minska riskerna för olyckor. Vårt arbetssätt är präglat av närheten till räddningstjänsten och
vårt internationella engagemang. Verksledningen finns i Karlstad. Vid våra skolor i Revinge, Skövde, Rosersberg och Sandö utbildas all personal för den
kommunala räddningstjänsten och sotningsverksamheten. Vi utbildar också räddningsmän för kommunernas behov under höjd beredskap. Vi är omkring
900 anställda varav ca 560 finns på våra skolor. Mer information om Räddningsverket finner du på www.srv.se
Räddningsverkets skola Rosersberg ligger i en naturskön miljö nära Rosersbergs slott vid Mälaren. Vi är ca 170 anställda vid skolan. Ytterligare information om skolan finner du på utbildning.srv.se

Vårdlärare/sjuksköterska
till Räddningsverkets skola Rosersberg
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare med undervisning inom området räddningstjänst i allt från grundläggande utbildning till befälsutbildning. Som vårdlärare kommer du att utbilda främst i
den akutsjukvård som det finns behov av vid olycksplatser.
Din bakgrund
Vi söker dig som är sjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård. Vi ser gärna att du har ambulans- eller akutbilserfarenhet.
Du ska ha ett intresse av att undervisa och vi värdesätter om du
har en pedagogisk utbildning, t ex vårdlärarutbildning. Kunskaper om katastrofmedicin och utbildning till PHTLS-instruktör är
en merit.
Vi erbjuder
Skolan erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling genom
bland annat utbildning och deltagande i projekt och utvecklingsuppdrag. Räddningsverkets utbildningar står inför stora förändringar, vilket innebär att du kommer att vara delaktig i ett spän-

nande utvecklingsskede. Dessutom finns möjligheten till uppdrag som berör Räddningsverkets internationella verksamhet,
där vårt engagemang blir alltmer omfattande.
Tjänsten omfattar heltid och är tillsvidareanställning. Provtjänstgöring på 6 månader tillämpas.
Vill du veta mer?
Kontakta funktionschef John Peterson eller personalhandläggare
Karin Jonsson. Fackliga representanter är Per-Åke Unaeus
(SACO) och Jaana Hertzman (TCO-ST). Samtliga personer nås
på telefon 08-590 080 00 (växel).
Ansökan
Ansökan märkt med diarienummer 052-3307-2002 samt löneanspråk och referenser ska vara oss tillhanda senast den 16 september 2002 och sändas till:
Räddningsverkets skola Rosersberg, Box 4090,
195 04 Rosersberg

Förhandsboka din annons senast 13 september
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Räddningstjänsten i
Älvsbyns Kommun söker

Stf Räddningschef

Södra Roslagens brandförsvarsförbund och
Sigtuna-Arlanda räddningstjänst söker

BRANDMÄN
Räddsam Norr är en för norra Storstockholm gemensam organisation för operativ
räddningstjänst bestående av Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, Sigtuna-Arlanda
Räddningstjänst, Brandkåren Attunda och Norrtälje Räddningstjänst. Räddsam Norr
samarbetar bland annat genom en gemensam ersättningsstyrka, larm- och ledningscentral (RC-Norr) samt i olika utbildnings- och övningsprojekt.

Heltid/Tillsvidareanställning
För mer information gå in på
Älvsbyns Kommuns hemsida
www.alvsbyn.se eller tala med
räddningschef Leif Öhlund,
tel 0929-171 23

Nu söker Södra Roslagens Brandförsvarsförbund och Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst
gemensamt färdigutbildade brandmän för tillsvidareanställning.
Vi söker dig som har genomgått Räddningsverkets kompetensutbildning för brandman
heltid. Du kommer att deltaga i den sedvanliga operativa och skadeförebyggande verksamheten, men dessutom vill du ha nya utmaningar och har intresse av att arbeta i olika
projekt t ex som intern utbildare eller extern informatör. Din tidigare erfarenhet och personlighet är dina viktigaste egenskaper. Vi kräver dock att du är godkänd rökdykare enligt AFS 1995:1 (bifoga max 4 veckor gammalt intyg i ansökan).
Då arbetsplatsen är mansdominerad ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Tillträde: Efter överenskommelse, så snart som möjligt.
Upplysningar: Södra Roslagens Brandförsvarsförbund lämnas av personalsekreterare
Monica Törnquist tel: 08-792 99 55 eller jourhavande insatsledare tel.08-792 99 72.
Fackliga företrädare: Nils Zetterberg, Kommunal tel:070-655 15 10 och Göran Eklund,
SKTF tel:08-792 99 49.
Upplysningar: Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst lämnas av ställföreträdande
räddningschef Bjarke Rosenberg tel: 08-592 262 37 och brandmästare Tommy Ringstedt
tel: 08-591 262 08. Fackliga företrädare: Raymond Holmström, Kommunal tel: 08-797
64 45 och Bengt Kruse, SKTF tel: 08-591 262 42. Se även vår hemsida www.sigtuna.se
Ansökan: Sker på vår gemensamma ansökningsblankett. Den beställer du från Monica
Törnquist via mail: monica.tornquist@srb.taby.se eller tel: 08-792 99 55.
Senaste ansökningsdag är 2002-09-20.
Ansökan skickas till vår gemensamma adress för rekryteringen:
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund, Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby.
Märk kuvertet ”Brandman”

MALMÖ STAD
söker

Brandchef/Förvaltningschef
Vår nuvarande brandchef går i pension nästa år.
Vill Du bli vår nye brandchef/förvaltningschef och vara med och utveckla verksamheten vid en av landets ledande och mest spännande brandkårer.
Lämna in din ansökan senast den 31 augusti 2002 under adress
Stadskontoret, Arbetsgivarpolitiska avdelningen, 205 80 Malmö.
Vill Du veta mer? Gå in och läs vår annons på www.malmo.se

Malmö stad är
Malmös största
arbetsgivare med
18 000 medarbetare.
Vi gör verklighet av
politiska beslut och
ger service åt stadens invånare, företag och besökare.
Malmös befolkning
har vuxit oavbrutet
sedan 1985. Nu växer också näringsliv,
utbildning och kommunikationer. Tillsammans ger detta
nya förutsättningar
för en mångfald av
möten och möjligheter.

Bengtsfors kommun
Vi söker nya medarbetare

Beläget i den allra vackraste delen av Dalsland. Här är vi bra
på att tillgodose ditt behov av god livskvalitet. Här finns
bostäder till en rimlig kostnad, barnomsorg, fritidsaktiviteter,
sjukvård och ett rikt kulturutbud, Vi har kort restid till
Göteborg, Oslo, Trestadsområdet och västkusten.
Välkommen du också!

Bengtsfors kommun vill vara en säker kommun
och söker ytterligare en

Stf Räddningschef
Ref nr: 54/02
Tillträde: Snarast möjligt
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta och bli en
kugge i en positiv kommun där räddningstjänsten
utvecklas och den förebyggande säkerheten prioriteras.
Du kommer att ingå i ett mycket positivt team på frammarsch bestående av hel- och deltidspersonal med hög
kompetens, idérikedom och stor lojalitet mot verksamheten. Vi är fördelade på två deltidsstyrkor och på
huvudstationen arbetar 5 personer på heltid. Uttalat från
den politiska ledningen skall kommunen genom
Räddningstjänsten minska risken för olyckor för de som
bor eller vistas i kommunen, vi ingår också i projektet
”Säker kommun”. Med utgångspunkt från detta blir din
uppgift som avdelningsansvarig att utveckla och leda
arbetet med det förebyggande arbetet. Vi har dock inga
”vattentäta skott” så det finns möjlighet att arbeta med
det mesta. Eftersom beredskapstjänst ingår vill vi att Du
bosätter dig i kommunen.
Kvalifikationer: Brandmästare med FÖB II och förvaltningsutbildning alt. Brandingenjör. Vi vill att Du har
stor erfarenhet av yrket och kommunal räddningstjänst,
är utåtriktad, målmedveten och positiv till utveckling.
Upplysningar lämnas av: Mats Tengvall,
Räddningschef, tfn 0531-52 61 12 el. 0709-37 71 12.
Anders Olsson, Stf räddningschef, tfn 0531-52 61 13 el.
0709-37 71 13.
Fackliga representanter: Tomas Sannebro, SKTF, tfn
0531-52 60 09 el. 0709-37 70 09 eller Torgny Lund
BRF, tfn 0530-606 08 (bostad).

Du kan också ringa Ewa Glimhed (ordf) tel 040-34 55 04 eller Anna Firics (v ordf)
tel 040-14 62 89 eller personaldir Per-Olof Andersson tel 040-34 20 95.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning,
referenser och löneanspråk som skall vara oss tillhanda
senast 020905 under adress: Bengtsfors kommun,
Räddningstjänsten, Järngatan 3, 666 31 Bengtsfors.

I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i arbetslivet. Vi välkomnar därför sökande med olika
etnisk och kulturell bakgrund.

Besök gärna vår hemsida på adress www.bengtsfors.se
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Toppvinsten till Helsingborg

Samma tal – samma bokstav

Den här gången kom den först öppnade rätta
lösningen från Helsingborg. Vi på Sirenen säger
grattis till Eva Olsson och övriga vinnare.
Rätt lösning av krypto nr 4/02 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:a pris: pulversläckare, typ ABE I (2 kg,
för bilen, husvagnen, båten), 3–6:e pris: cykelhjälm,
7–10:e pris: resebrandvarnare.
Skicka lösningen senast den 20 september till: ”Kryptot”,
Sirenen, L 257, Räddningsverket, 651 80 Karlstad.

Vi fnyser inte åt fysen
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Eva Olsson, Helsingborg.
2:a pris (pulversläckare, typ ABE klass I, för bilen, husvagnen, båten): Sven Henriksson, Filipstad.
3–6:e pris (cykelhjälm): Sven-Åke Sonesson, Skövde,
Gunnel Öhring, Karlsborg, Anna Karin Berntsson,
Alingsås, Gunnar Andersson, Östhammar.
7–10:e pris (resebrandvarnare): Arne Lund, Ljungskile,
Lars Isaksson, Sölvesborg, Ingrid Svensson, Everöd,
Boel Wiik, Karleby, Finland.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösningen till kryptot 4/02

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

Näst sista
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ilken underbar sommar vi haft – vi som gillar sol,
bad och uteaktiviteter! Familjen fick dock sin beskärda del av fader Pluvius. Semesterns enda regnvecka prickade vi in i Danmark. Det öste ner varje dag.
Hamnade på rockfestival utanför Odense – gyttja över vaderna. Dottern med kompis skulle dit, till vilket pris som
helst. No Doubt! Så hette också kvällens tyngsta band och
det fick till och med mamma och pappa att gunga med
under golfparaplyet.

Välskyddad detektor
Sirenen har på den här sidan i
flera nummer visat bilder, inskickade av er läsare, på nödutgångar som blockerats på
de mest flagranta sätt. Denna
gång visar vi ett annat häpnadsväckande exempel dokumenterat av Rolf Jogerheim
på räddningstjänsten i Stockholm.
Rökdetektorn satt i taket på
ett alternativt boende för 16
personer. Visst, rökdetektorn
på plats, men den som installerat hade aldrig tagit bort de
skyddande plastlocken. Misstaget upptäcktes när räddningstjänsten kom på besök –
och till saken hör att det såg
likadant ut i flera andra rum.
Sirenen välkomnar fler bilder på häpnadsväckande bris-
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Ingen risk för tältbränder där inte.
Hemresedagen 10
juli tvärvände vädret. Vi stannade
till i Halmstad, 31,2
grader och årets
dittills varmaste
dag. Sedan dess har
det varit sex veckor
oavbruten sol och
värme. Var tog
skogsbränderna vägen? Snustorrt i markerna och jag har knappt hört talas
om en enda. Tack för det!

Hejare på
att utreda
– men sen...

Foto: ROLF JOGERHEIM

ter som upptäckts. Vi belönar
varje infört bidrag med Sire-

nens eftertraktade T-shirt eller en resebrandvarnare.

Använd brandflygspengar till simundervisning!
Håkan Steen, Sandvikens sotningsdistrikt, börjar 1 oktober
som handläggare/projektledare på Räddningsverkets enhet
för olycksförebyggande verksamhet.
Södertörns brandförsvarsförbund mister tre brandingenjörer samtidigt. Den 2
september söker de nya utmaningar: Jens Ärlebrandt
går till förbundet Attunda,
Claes-Göran Öhman blir
brandkonsult hos Riskteknik
och Lars Brodin blir projektledare på Brandförsvarsföreningen.
Håkan Nilsson är ny säkerhetssamordnare vid räddningstjänsten i Malmö.Håkan
Nilsson är jurist och kommer
närmast från Lunds universitet där han varit säkerhetschef. Nilsson ersätter Patrik
Fahlström som nu arbetar för
Sweco-koncernen.

Kalendarium
Augusti:
29-31: EPS (Emergency & Public Safety), Svenska Mässan i
Göteborg.
September:
3-5: Miljöteknikmässa i Göte-
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054–13 51 02
e-post:
per.larsson@srv.se
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Helsingborg har utannonserat chefstjänsten efter Claes
Thorell, som inom kort pensioneras. Sju kandidater har
anmält intresse. Beslut tas 13
september. Bland de sökande
märks de båda vicecheferna
Mats Rosander och Lars Persson samt Kennie Thörn (chef
Räddningsverkets skola i Rosersberg), Jan Gustafsson
(Brandförsvarsföreningen)
och Eva-Marie Abrahamsson
(Malmö).
Kristanstads räddningschef
Per Magnusson, 63, slutar vid
årsskiftet. I mitten av september räknar kommunen med
att ha utsett en ny chef. Aktuella för tjänsten Gert Friberg,

borg. Räddningsverket finns i
monter C01:10. Mer information om mässan:
www.swefair.se/miljoteknik
17-18: Seminarium i Rosersberg om geografiska informationssystem (GIS), mer info: se
nätet tris.srv.se

ställföreträdande chef i Kristianstad, Claes Jansson, utbildningschef vid Räddningsverkets skola i Revinge, Ken Henningsson, stabschef vid räddningstjänsten i Malmö, och
Bengt-Ove Ohlsson, ställföreträdande räddninschef i Falkenberg.
Räddningsverket har fått ny
ställföreträdande informationschef, Marita Andersson.
Hon kommer närmast från
Vägverket.
Urban Blomquist, ställföreträdande räddningschef i
Nacka, kommer från oktober
att bli nationell expert i räddningstjänstfrågor i EU-kommissionen med placering i
Bryssel.
■ ■ ■ HÖR AV DIG
när personer på ledande poster i din organisation byter
jobb eller någon nyanställs.
Adresser finns härnedan.

24-27/9: Mässan ”Skydd 2002”
i Älvsjö
November:
4-6: FLISA-konferensen i Malmö. För mer info:
www.flisakonferensen.com
6-7: Fys-dagarna i Malmö.

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: 38 000 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, 5/02, utkommer den 22 augusti.

Skogsbrandflyget har för övrigt varit en het potatis i sommar. Räddningsverket vill inte längre stå för finansieringen. Rena ramaskriet har hörts på sina håll, bland annat
från flera räddningstjänster. Dessa har uppenbarligen
glömt att det är ägaren som i första hand ska ansvara för
skyddet av egendomen – på samma sätt som industrin
har ansvar för sitt eget brandskydd. Något som för övrigt
är den bärande tanken i den nya lag om skydd mot olyckor som är på gång.
Nej, låt rika skogsbolag betala skogsbrandflyget – om
det nu är så viktigt – och satsa åtminstone en av de nära
tre miljoner som flygbevakningen årligen kostar på simundervisning! Många kommuner har inte längre råd att
bedriva simskolor på sommaren eller ha simundervisning
på skolschemat – trots att fler svenskar drunknar än dör i
bränder. Det är allas rättighet att få lära sig simma.

En svensk sjuka
Åter till Danmark. Jag har aldrig varit någon anhängare
av privat räddningstjänst och ambulanssjukvård, men i
Danmark finns den överallt och tycks fungera. Falckbilar
och falckmän. Så kallar danskarna sina brandmän. Dansk
räddningstjänst har mindre resurser än svensk, men av
någon anledning brinner det inte oftare där och fler dör
inte i bränder.
I Sverige är vi hejare på att forska och utreda. Tyvärr är
vi trögare på att omsätta resultaten i konkreta åtgärder.
Ett litet exempel apropå Danmark: Som en direkt följd av
katastrofbranden i Göteborg testade danskarna omgående utrymning av diskotek och andra samlingslokaler.
Danmarks motsvarighet till Räddningsverket tillsatte en
arbetsgrupp och bara ett år efter branden fanns en ny och
skärpt lagstiftning för samlingslokaler! I Sverige är fortfarande, fyra år efter branden, inga regler ändrade – i stället
fortsätter vi att utreda och ge förslag som ingen omsätter
i konkreta åtgärder.
Detta tycks vara en svensk sjuka. Vi utreder och preciserar det som är fel, men
gör inget. Uppenbara brister som räddningstjänstens falska insatstider eller
gisslet med de onödiga automatlarmen
är två andra exempel. Listan kan göras hur lång som helst.
Otaliga utredningar visar hur
automatlarmen skulle kunna
bli färre – i stället ökar de.
Det gör också dödsbränderna i äldreboende, men åtgärderna är lama. Det finns
dock ett och annat lovvärt
lokalt initiativ – två av dem
kan du läsa om på sidorna
14-17 i detta nummer.

Sista ordet
från Stig Dahlén
stig.dahlen@srv.se

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

Lasse Eriksson med sin ”gangsterbil”, en Chrysler från 1931. Det här var Al Capones favorit. Det här exemplaret deltar dock inte i några vilda biljakter på Chicagos gator
utan glider lungt fram med bröllopspar och studenter i baksätet.

Gamla bilar är hans kärlek
och många bröllop blir det …
– Jag ska dig mitt bästa råd:
släng ut TVn! Då förändrar
du ditt liv och får hundratals
timmar över för annat.
Rådet kommer från Lasse Andersson, brandman i Södra Roslagen, en man som vet att ta
vara på sin tid. När han inte är
på brandstationen bygger han
ut sitt hus (gör allt själv), renoverar veteranbilar och lär folk
dansa. Att bygga ut huset är
mer än nog för de flesta. Hur
får man tiden att räcka till?
– Ja, inte sitter jag och tittar
på såpoperor om kvällarna, säger han, medan han putsar sin
vita Rolls-Royce Silver Cloud
från 1960.
Dagen innan var den utlånad
för en skolavslutning och Lasse
går över med en trasa för att
återställa den i ”nyskick”.
– Det här är kvalitét, säger

han och öppnar och stänger
Rollsen dörr.
Allt som hörs är ett litet klick,
mer som en kassaskåpsdörr än
en bildörr. Dagens tekniska
under till bilar har han inte
mycket till övers för.
– Plastförpackningar med
databox. Du kan inte göra nånting själv och det finns ingen
körglädje.

Första bilen som 14-åring
Bilintresset har funnits så
länge han kan minnas. Redan
som 14-åring köpte Lasse sin
första bil för 300 kronor av en
kompis. Fem år senare var det
dags för den första veteranbilen, en T-Ford från 1926.
– Det var ett riktigt ”skogsobjekt”, gravrost överallt. Det gick
inte ens att se vilken färg den
haft och det tog mig tio år att
renovera den.

T-Forden är såld sedan ett och
ett halvt år tillbaka. Visst är det
en härlig känsla att glida omkring i en vacker veteranbil
men det är inte grejen för Lasse.
– Det är byggandet som är roligast, utmaningen att lära sig
hur bilar är konstruerade. Kunskaperna jag skaffat mig har
jag nytta av som brandman vid
trafikolyckor.
För de flesta är det något exklusivt att få åka veteranbil och
det har blivit mycket populärt
att unna sig den lyxen vid högtidliga tillfällen, till exempel
vid studenten eller bröllop.
– I dag vill folk ha upplevelser, inte saker. För en tid sedan
hade jag en man här som fått i
70-årspresent att köra en veteranbil.
Den lycklige 70-åringen fick
köra en Chrysler från 1931,
maffiabossen Al Capones favo-

ritbil. De andra två bilarna
man kan få åka med hos Lasse
är den vita Rolls Roycen och en
cremefärgad A-Ford roadster
från 1931. Trenden just nu är
lyx och klart populärast är den
Rollsen.

”Bilambassadör”
En veteranbil drar till sig
uppmärksamhet vart den kommer och Lasse anser att han har
ett ansvar som veteranbilsägare.
– Jag måste tänka på att jag
alltid är en ambassadör för veteranbilar och att jag tar mig
tid att svara på folks frågor. Tyvärr är det vanligt att folk blir
kaxiga bara för att de har en
annorlunda bil.
Lasse Andersson blev brandman mer eller mindre av en
tillfällighet. Han hade börjat
utbilda sig till bilmekaniker

när en kompis undrade om
inte Lasse skulle följa med på
ett anställningstest för att bli
brandman. Han hade inga planer på att byta yrkesbana men
följde med. I samma ögonblick
som Lasse steg in på brandstationen där testet skulle göras
insåg han att det var brandman han ville bli.
En ödets ironi är att kompisen misslyckades med testet
och aldrig blev brandman
medan Lasse lyckades och hoppade av bilmekanikerutbildningen.
– Ett beslut jag aldrig ångrat.
Det är ett intressant jobb och
man vet aldrig vad man får
uppleva under dagen. Det är
inte alltid positivt men det ger
en otrolig kick om man kan
rädda någons liv.
GUNNO IVANSSON
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